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Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001
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Wij zijn op zoek naar een

MONTEUR
ABS Pijnaker Aalsmeer

E. paul.pijnaker@abspijnaker.nl
Bel of app naar Paul 06-53 12 35 44 

of Rick 06-38 72 83 42

SOLLICITEER | BEL | APP | MAIL | KOM LANGS… 

ABSPIJNAKER.NL

De afvalkalender 
van 2023 staat online!

Download hier de
Meerlanden app:

Meerlanden.nl/app

De afvalkalender is te vinden via afvalkalender.meerlanden.nl

en in de Meerlanden app. Bĳ het invoeren van postcode en 

huisnummer verschĳnt direct alle relevante informatie voor dat adres.  

Liever een papieren kalender? Klik op print en hĳ rolt de printer uit. 

Op 26 december gelden 
afwĳkende inzameldagen

Meer informatie hierover is terug te 
vinden op Meerlanden.nl en in de app. 
Meer afvaltips rondom de feestdagen? 

Kĳk op Meerlanden.nl/december.

Kerstbomen inzameling
Kerstbomen kunnen we goed recyclen. 
Vind de locatie en datum van jouw wĳk 
vanaf eind december in de afvalkalender 

in de Meerlanden app en 
via Meerlanden.nl/december.

Burgemeester Gido Oude Kotte 
vroeg een minuutje of acht de 
aandacht. Na een speech op rijm 
kreeg Henk van Leeuwen, al vele 
jaren Sinterklaas in Aalsmeer, de 
Gouden Pepernoot uitgereikt. “De 
charme en humor waarmee Henk 
Sinterklaas tot leven brengt, wordt 
hier waarlijk door groot en klein 
erkend.” De Gouden Pepernoot is 
natuurlijk vanuit gemeentezijde niet 
iets heel o�cieels en bleek niet de 
enige, echte reden te zijn dat burge-
meester Oude Kotte naar de bingo 
was gekomen.

Dippers en historie
“Henk blijf er even bij, want jij krijgt 
vanavond nog meer van mij. En dat 
zal voor iedereen hier aanwezig een 
verrassing zijn, want dit keer gaat het 
niet slechts om pepernoot en marse-
pein.” Hoe Henk Sinterklaas tot leven 
brengt, is een fantastisch fenomeen, 

maar hij zet zich op vele andere 
wijzen in voor Aalsmeer. Zo is Henk 
één van Dippers en is hij grondlegger 
en bedenker van het grootste Aals-
meerse feest: de Pramenrace. Ook is 
Henk de bedenker van de Sinter-
klaasbingo, hoeder van de Aals-
meerse historie en als rondvaartman 
een belangrijk gastheer op de West-
einderplassen. Reden voor de 
gemeenteraad om deze actieve 
inwoner te benoemen tot Ereburger 
van Aalsmeer. 

Vuur en Licht en handbal
Vervolgens richtte de burgemeester 
zich tot Mike van der Laarse. “Iemand 
die zich belangeloos inzet voor echt 
zo’n beetje iedereen, iemand waar je 
ook van weet, hiervan hebben we er 
eigenlijk maar één.” Mike steunt met 
zijn Foundation de gehandicapten-
sport, organiseert jaarlijks het specta-
culaire Vuur en Licht op het Water, 

geeft met Meer Armslag gehandi-
capte zwemmers een kans, steunt 
Living Memories, het Emma Thuis-
team, DownTown Ophelia en nog 
vele andere goede doelen, is de spil 
van handbalvereniging Green Park en 
zorgt onder andere ook voor de 
komst van Sinterklaas naar Aalsmeer. 
“Hij staat hier vanavond als Roze Sint, 
waarvan we allemaal wel weten wie 
zich achter die baard bevindt. Mike 
van der Laarse, het is mij een enorme 
eer, om ook jou namens de gemeen-
teraad te mogen benoemen tot 
Ereburger van Aalsmeer.” 

Uitreiking in raad 
Henk en Mike kregen als voorlopige 
blijk van erkenning een chocolade-
penning uitgereikt. Vanavond, 
donderdag 15 december, voor 
aanvang van de vergadering van de 
gemeenteraad (20.00 uur) krijgen 
beiden het o�ciële kleinood, dat met 
het Ereburgerschap gepaard gaat, 
opgespeld. Elders in deze krant meer 
over de Après Sint Bingo met natuur-
lijk leuke foto’s van www.kicksfotos.nl.

Henk van Leeuwen en Mike van der 
Laarse Ereburgers van Aalsmeer

CDA-fractievoorzitter Dirk van Willegen en burgemeester Gido Oude Kotte met Henk van Leeuwen (Sinterklaas) en Mike van der 
Laarse (Pink Sint). Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Tussen alle grappen, sketches en ballen tijden de Après Sint 
Bingo afgelopen zaterdag 10 december in Studio’s Aalsmeer was er ook 
een serieus moment. 

Aalsmeer - Nu de Burgemeester 
Kasteleinweg grotendeels is opgele-
verd, heeft de gemeente Aalsmeer aan 
de Kunstploeg gevraagd een project 
te organiseren omtrent de N196 die 
dwars door de gemeente snijdt. 
Samen met Jolande Verboom van de 
stichting Kunstkast gaan Femke 
Kempkes, Karin Borgman, Sander 
Bosman, Stephanie Rhode en Mach-
teld Aardse in 2023 door middel van 
workshops en bijeenkomsten voor en 
met buurtbewoners en gebruikers 
ontwerpen maken voor de verkeers-
kasten op zeven rotondes en krui-
singen op de route. Per locatie gaan 
de kunstenaars kijken welke instel-

lingen, bewoners, gebruikers, scholen 
en bedrijven er rondom de rotondes 
en kruizingen zijn en gaat informatie 
ingewonnen worden over de geschie-
denis van de wijk, over wat er allemaal 
groeit, over wat voor mensen er 
wonen en of er wat speciaals te doen 
is. Doel is met elkaar een beeldverhaal 
maken wat zich uitstrekt langs de hele 
weg.

Kinderkunstroute
En nog een kort kunstnieuwtje: De 
Kunstploeg, bestaande uit Femke 
Kempkes, Karin Borgman en Jan 
Daalman, gaat in 2023 een Kinder-
kunstroute in Kudelstaart organiseren. 

Kunstproject bij rotondes en kruisingen
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 18 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. J. 
Markus uit Hellouw en 16.30u. 
met ds. N. Vennik uit Hoofddorp. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J. Jonker 
uit Utrecht.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u dienst. 
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst. Info: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met prop. W. Koudijs 
uit Zeist. Organist: Rogier 
Postma. Om 16.30u. Kinderkerst-
feest. Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Margreet 
Zandbergen. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Klaas van Denderen. 

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

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Adventviering. Voor-
ganger: B. Dullens. In Karmel-
kerk: Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering m.m.v. Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. Woensdag 7 december 
10.30u. Eucharistieviering. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. R.J. 
Bakker 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. Woordviering 
m.m.v. zangcantors. Om 13.30u. 
Kerstconcert m.m.v. Cum 
Ecclesia, Flora en Kudelkwetters. 
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

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 - Zaterdag 17 december 
wordt een collecte in natura voor het 
Jeannette Noëlhuis gehouden bij de 
Doopsgezinde Gemeente. Het Jean-
nette Noëlhuis biedt hulp aan de 
allerarmsten in de samenleving en 
aan mensen die op een of andere 
wijze ongedocumenteerd zijn 
geraakt ofwel als illegaal bestempeld 
worden. De leefgemeenschap is 
gevestigd in Amsterdam-Zuidoost en 
het streven is om het evangelie 
handen en voeten te geven door 
concrete hulp aan de armsten. Er 

verblijven over het algemeen twintig 
mensen in het huis, waarvan vijftien 
gasten en vijf vrijwilligers. Momen-
teel wonen er ook twee kinderen, 
een jongetje van 5 en een meisje van 
11 jaar. Regelmatig komen mensen 
die op straat leven even langs om op 
verhaal te komen. Tijdens de collecte 
in nature op 17 december kunnen 
goed houdbare levensmiddelen 
ingeleverd worden evenals toiletarti-
kelen. Voor de inname zijn vrijwilli-
gers in de kerk aan de Zijdstraat 55 
aanwezig van 10.30 tot 15.30 uur.

Collecte in natura voor het 
Jeannette Noëlhuis

Aalsmeer - Van zaterdag 17 tot 
dinsdag 27 december organiseren 
negen kerken uit Aalsmeer en Kudel-
staart een kerstwandeling door het 
centrum van Aalsmeer. Langs tien 
verschillende plekken wordt het 
kerstverhaal uitgebeeld door middel 
van allerlei verschillende taferelen. 
Het kerstverhaal wordt verteld via 
een audiofragment op www.kerst-
feestaalsmeer.nl en een tafereeltje. 
Met deze samenwerking kunnen 
mensen op eigen initiatief de wande-
ling lopen langs een vaste route. De 
route begint bij de Bloemenkiosk op 
het Raadhuisplein en vanaf daar kan 
via de website de route vervolgd 
worden. 
De route is het leukst om te lopen 

tussen 16.00 en 20.00 uur, want dan 
staan alle lichtjes aan en kan het 
egeltje dat met je meegaat het beste 
gezocht worden. In deze donkere 
tijden is het extra mooi als iedereen 
de route ook zelf versiert en verlicht 
loopt, als teken van het licht van 
Kerst. Ook is er tijdens de route de 
gelegenheid om te doneren aan de 
Voedselbank Aalsmeer. Voor het 
lopen van de route is het van belang 
een opgeladen telefoon mee te 
nemen met internet waarop de route 
gevolgd kan worden en het verhaal 
te beluisteren is. 
De deelnemende kerken nodigen u/
jou van harte uit om de route mee te 
lopen! Meer informatie op
 www.kerstfeestaalsmeer.nl. 

Kerstwandeling door Centrum

Aalsmeer - Zondag 18 december 
wordt tijdens een speciaal concert 
het gerestaureerde Knipscheer-orgel 
o�cieel in gebruik genomen in de 
Oud-Katholieke kerk aan de Oostein-
derweg 393. Het concert is van 15.00 
tot 16.30 uur en belangstellenden 
zijn van harte welkom. Bij de entree 
wordt een vrijwillige bijdrage voor de 
orgelrestauratie gevraagd. Bezoekers 
worden welkom geheten door 
bisschop Dirkjan Schoon van 
Haarlem, waarna het orgelconcert 
met de titel ‘Op weg naar het Licht’ 
aanvangt. Aan het concert verleent 
bariton James Pollard medewerking. 
Om half vier volgt een korte pauze, 
waarna een drankje aangevangen 
wordt met het tweede deel. De 

restauratie van het prachtige Knip-
scheer kerkorgel uit 1864 was kost-
baar en kon uitgevoerd worden 
mede dankzij (�nanciële) bemidde-
ling van de afdeling Stedelijke 
Ontwikkeling/Adviseur Cultureel 
erfgoed en de Stichting Leefomge-
ving Schiphol (SLS). 

Concert voor gerestaureerde 
orgel in Oud Katholieke kerk

Taizégebed in Karmel
Aalsmeer - Karmel Aalsmeer aan de 
Zwarteweg 36 heeft een kleine kapel in 
huis en stelt deze open om een medita-
tieve viering te houden op vrijdag 16 

Kerstdiner in Levend 
Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug – Op dinsdag 20 
december is er om 19.00 uur een 
gezellig kerstdiner in de Levend Evan-
gelie Gemeente. Het diner is voor 
iedereen die het �nancieel niet zo 
breed heeft. Maar ook voor hen die 
juist met de feestdagen behoefte 
hebben aan extra contact. Het kerst-
diner wordt kosteloos aangeboden. 
Een team van vrijwilligers zet zich 
enthousiast in om er een gezellige 
avond van te maken. Zij zien ernaar 
uit om velen welkom te heten. Het 
diner past bij het thema dat rondom 
kerst centraal staat: Come to the table. 
Opgeven voor het kerstdiner kan tot 
en met 16 december via kerst@leg.nl. 
Het aantal plaatsen is beperkt. Dus vol 
is vol. Het kerstdiner vindt plaats in de 
Levend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom. 
Het diner start om 19.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.leg.nl. 

Aalsmeer - Vorige week is er een 
subsidiecheque uitgereikt van 2.500 
euro door penningmeester Joop de 
Vries van OSA aan Stef Holling, verte-
genwoordiger van Stichting Founda-
tion Mission House. Er is door de 
stichting ruim 4.000 euro ingezameld 
het afgelopen jaar. Daarom kon het 
maximale subsidiebedrag van 2.500 
euro worden verstrekt. Het ingeza-
melde bedrag en het subsidiegeld 
zijn bestemd voor de afbouw van 
een doktershuis bij het ziekenhuis in 
Ado Ekiti in Nigeria. Er wordt overi-
gens nog steeds geld ingezameld 
voor dit mooie doel via de verkoop 
van prachtige zelfgemaakte kerst-

kaarten. Kijk voor meer informatie 
over dit project en het aanscha�en 
van kerkstkaarten op: www.gambia-
mission.com. Meer over de stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aals-
meer (OSA) is te vinden op: 
www.osa-aalsmeer.nl

Cheque van OSA voor Stichting 
Foundation Mission House

Aalsmeer – Vanuit Aalsmeer helpt 
Kinderhulp Afrika kinderen in 
Oeganda. Zo’n 1000 kinderen wonen 
op de campus in Namugongo. 120 
medewerkers, zoals leraren en koks, 
zijn betrokken. Dit jaar wordt een 
grote actie gehouden om de 
kinderen en het Oegandese perso-
neel een mooi kerstpakket te geven. 
De prijzen van voedsel zijn in 
Oeganda enorm gestegen. Velen 
weten rondom kerst niet wat er op 
tafel zal staan. Geld voor iets extra’s is 
er niet. Kinderhulp Afrika wil de 
kinderen en medewerkers een onver-
getelijke kerst geven. Een pakket 
voor een kind is 15 euro. Een familie-

pakket is 30 euro. Geeft u één of 
meerdere kerstpakketten cadeau? 
Een gift overmaken kan naar IBAN 
NL43INGB0000005066 t.n.v. St. 
Kinderhulp Afrika o.v.v. Kerstpak-
ketten 2022. Ga voor meer informatie 
naar www.kinderhulp-afrika.nl.

Kerstpakketten van Kinderhulp 
Afrika voor Oeganda

december om 20.00 uur. Daarna is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Tijdens het Taizégebed wisselen 
eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst 
en stilte elkaar af. Aardig misschien om 
eens mee te vieren! Welkom.









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
15 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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Crăciunescu G.R. 22-06-2000 06-12-2022
Magdziarczyk M.L. 19-09-1989 07-12-2022
Popek D.J. 31-10-1994 06-12-2022
Wieczorek P. 05-11-1997 07-12-2022

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

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

u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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

VERGADERING DINSDAG 20 DECEMBER

Agenda voor de gecombineerde vergadering van de Commis-
sie Maatschappij en Bestuur en ruimte op dinsdag 20 decem-
ber 2022, 20.00 uur.

Beeldvormend
Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag 
voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op 
de dinsdag daarna.Het doel van een beeldvormende vergade-
ring is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over 
een voorstel.

Tijd Agenda- Onderwerp
punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte, de heer 
  D.G. van der Zwaag
20.02 2. Vaststelling van de agenda

3. Mededelingen van het college

20.05 4. Presentatie opkoopbescherming 
  woningen
20.35 5. Controleprotocol voor de accountants-
  controle jaarrekening 2022 inclusief 
  normenkader
20.50 6. Herstelbesluit bestemmingsplan 
  ‘Oosteinderweg 2020’
21.20 7. Beheerverordening gemeentelijke 
  begraafplaats Aalsmeer 2023
21.50 8. Luchtvaartzaken
22.05 9. Regionale samenwerking
22.15 10. Sluiting

ONTWERPBESLUIT WEIGERING 
OMGEVINGSVERGUNNING CACTUSLAAN 19 IN 
KUDELSTAART (Z22-054120)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning, voor de Cactuslaan 19 in Kudelstaart ten behoeve 
van het realiseren van een burgerwoning, te weigeren. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer Z22- 054120 (voort-
zetting van Z18-007528). In het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 
2006’ is deze locatie uitsluitend bestemd voor het realiseren 
van een bedrijfswoning. Vanuit de ruimtelijke visie Greenport 
2015-2025 zijn burgerwoningen in glastuinbouw gebieden 
niet gewenst en tevens is het verzoek in strijd met de provin-
ciale verordening, de Omgevingsverordening NH2020. Er be-
staat geen aanleiding om van het vastgestelde bestemmings-
plan af te wijken.

Ter inzage
Met ingang van 20 december 2022 ligt het ontwerpbesluit ge-
durende 6 weken met de daarbij behorende stukken. Het ont-
werpbesluit en bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Raadhuisplein 
1 in Aalsmeer. Dit kan op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur (enkel op afspraak). U kunt een afspraak maken via 
0297–387575. U kunt zonder afspraak terecht bij Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieu-
wer-Amstel 1. De actuele openingstijden van de Balie Bouwen 
en Vergunningen in Amstelveen vindt u op amstelveen.nl/
baliebouwen.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een ziens-
wijze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de omge-
vingsvergunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van 
burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) kenbaar maken of digitaal via zienswijzen-ro@amstel-
veen.nl onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit Cac-
tuslaan 19, Z22-054120”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook 
mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale num-
mer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar.

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.
- Machineweg 12, 1432 ET, (Z22-097164), het omzetten van 

een tijdelijke bestemming naar een de�nitieve bestem-
ming voor kinderopvang 

- Kamperfoeliestraat 5, 1431 RL, (Z22-097040), het plaatsen 
van een bouwcontainer op de parkeerplaats voor een peri-
ode van maximaal 3 weken 

- Japanlaan 26D, 1432 DK, (Z22-096441), het bouwen van 
een magazijnstelling hoger dan 8,5 meter 

- Oosteinderweg 417 (Sectie A, nr. 3137), 1432 BH, (Z22-
095456), het uitbreiden van de voorgevel/entree 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Vlinderweg 4, 1432 MH, (Z22-094530), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
09 december 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 391, 1432 AZ, (Z22-081938), het verande-

ren van de bedrijfsruimte door het verhogen van het dak. 
Verzonden: 12 december 2022

- Aalsmeerderweg 436, 1432 EG, (Z22-081421), het intern 
verbouwen van het tuincentrum ten behoeve van de ver-
plaatsing van de inpandige dierenartspraktijk. Verzonden: 
09 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:
- Oosteinderweg 268b, 1432 BC, (Z22-055336), het afwijken 

van het bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten 
van jongerenwoningen Toelichting: overigens blijkt uit de 
ingediende gegevens dat de aanvraag betrekking heeft op 
het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 
het oprichten van jongerenwoningen in het bestaande 
bouwwerk gelegen achter Oosteinderweg 268. Verzon-
den: 08 december 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Uiterweg 93 ws6 (sectie H, nr. 3967), 1431 AC, (Z22-

085860), het plaatsen van zonnepanelen op een construc-
tie. Verzonden: 06 december 2022

VERGUNNING INGETROKKEN 
(UITGEBREIDE PROCEDURE)***
- t.h.v. Stommeerweg en Kudelstaartseweg, het afwijken 

van het bestemmingsplan t.b.v. het herinrichten van het 
recreatiegebied ‘Waterfront’. (Z22-094316). Toelichting: 
omgevingsvergunning bekend onder zaaknummer Z19-
059133. Betreft een ontwerpbeschikking gedeeltelijke 
intrekking, dat betrekking heeft op de vlonder bij de Wa-
tertoren op het recreatiegebied ‘Waterfront’.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende stand-
plaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze ver-
gunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest 
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Poldermeesterplein (Z22-092140), verkoop van groente en 

fruit, 8 maart 2023 tot 4 oktober 2023, verleend 7 decem-
ber 2022

MAANDAG 26 DECEMBER

HET RAADHUIS IS 
2E KERSTDAG GESLOTEN



Aalsmeer - Tot 9 januari 2023 is het 
mogelijk om  ideeën te geven over 
de toekomstige inrichting van het 
Raadhuisplein en omgeving. Op de 
site http://participatie.aalsmeer.nl/
nl-NL/projects/herontwerp-raadhuis-
plein-eo staan twee ontwerpen, aan 
de hand waarvan u een aantal 
vragen kunt beantwoorden. 
Onder de titels ‘Actief Aalsmeer’ en 
‘Ontspannen Aalsmeer’ geven de 
ontwerpen een grove schets van 
mogelijkheden op het Raadhuisplein, 
het Driekolommenplein, het Stok-
kenland en de wegen eromheen. Het 
gaat nadrukkelijk om voorlopige 
mogelijke ontwerpen, die zeker nog 
geen de� nitieve status hebben. 

Diverse keuzes
De site geeft de mogelijkheid tot 

diverse keuzes uit de twee 
ontwerpen. De rotonde die in het 
ene ontwerp te zien is, zou bijvoor-
beeld ook in het andere ontwerp 
opgenomen kunnen worden. 
Andersom kunt u ook aangeven als u 
een rotonde onwenselijk vindt. 
De ontwerpen zijn bedoeld om de 
visie, meningen en gevoelens bij 
zoveel mogelijk inwoners van Aals-
meer op te halen. 
De suggesties en opmerkingen van 
de inwoners die over het verkeer 
rond het Raadhuisplein gaan, 
worden ook besproken in de Denk-
tank Verkeer omdat elke wijziging in 
het centrum elders in Aalsmeer ook 
gevolgen heeft. 

“De gemeenteraad beslist”
“Zoals we dat doen met de Denktank 

Verkeer, doen we dat ook met de 
inrichting van het Raadhuisplein en 
omgeving”, zegt wethouder Open-
bare Ruimte Dick Kuin. “Dit college 
wil graag op veel verschillende 
onderwerpen horen van inwoners 
van Aalsmeer hoe zij tegen de inrich-
ting van hun dorp aankijken. Uiter-
aard is het uiteindelijk de gemeente-
raad die na het horen van de ideeën 
van de inwoners, mede op basis van 
adviezen van deskundigen, de beslis-
singen over de verkeersstromen en 
de inrichting van de openbare ruimte 
neemt.”

Denk mee over inrichting van 
Raadhuisplein en omgeving

Herontwerp Raadhuisplein e.o: Denk mee!
Inwoners, ondernemers en de gemeente herontwerpen samen het Raadhuisplein e.o. 

Laat weten wat jij belangrijk vindt en laat je stem achter!

Zet een streepje en stem! Zet een streepje en stem!

Groen & Ontmoeten Overzichtelijk

Rustplekken

Duidelijke richtingSfeervol

Middenberm
Veilig oversteken

‘Ontspannen Aalsmeer’‘Ontspannen Aalsmeer’ ‘Actief Aalsmeer’
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Aalsmeer - Dinsdagavond 20 
december is er een gezamenlijke 
vergadering van de commissies 
Maatschappij en Bestuur en Ruimte. 
Het is een beeldvormende vergade-
ring. Inwoners van Aalsmeer zijn van 
harte uitgenodigd deze vergadering 
bij te wonen en hun mening te laten 
horen. Op de agenda staan onder 
andere opkoopbescherming Aals-
meer, bestemmingsplan Oostein-
derweg, de beheerverordening van 
de begraafplaats en de jaarrekening.

Informatie en beeldvormen
De gemeenteraad van Aalsmeer 
vergadert met het Bob-model. Dat 
betekent dat de commissie eerst 
informatie ophaalt, bijvoorbeeld bij 
inwoners, organisaties en deskun-
digen. Daarmee krijgen ze een Beeld 
van de situatie. Aalsmeerse bewoners 
en organisaties hebben in die fase de 
mogelijkheid om hun stem te laten 
horen. Daarna wordt in de Oordeels-
vormende commissievergadering 
door de fracties discussie gevoerd 
om tot een oordeel te komen. Tot slot 
wordt er in de raadsvergadering een 
Besluit genomen.

Woningen kopen en verhuren
In het Raadsakkoord is gevraagd om 
in Aalsmeer opkoopbescherming bij 
woningen in te voeren. Dit geeft de 
gemeente de mogelijkheid om goed-
kope en middeldure woningen 
beschikbaar te maken en houden 
voor woningzoekenden. Het is dan 
onmogelijk voor bijvoorbeeld beleg-
gers om woningen op te kopen en 
vervolgens te verhuren. Om opkoop-
bescherming te kunnen invoeren 
moet worden aangetoond dat een 

aanzienlijk deel van woningen wordt 
aangekocht om in de verhuur te 
brengen. Hiervoor zal een onderzoek 
worden uitgevoerd. De commissie-
leden krijgen deze avond via een 
presentatie een toelichting op de 
mogelijkheden en hoe het proces er 
verder uit zal zien.

Herstel Oosteinderweg 2020
De gemeenteraad heeft op 4 maart 
2021 het bestemmingsplan Oostein-
derweg 2020 vastgesteld. Hiertegen 
zijn beroepsschriften ingediend, 
waarvan de Raad van State er één 
gegrond heeft verklaard. Dat bete-
kent dat binnen 20 weken een nieuw 
besluit genomen moet worden. Het 
gaat in dit geval om de aanduiding 
van speci� eke vormen van agrarisch-
dierenopvang op perceel 66a.

Beheer Begraafplaats
De oude beheerverordening van de 
Begraafplaats dateert van 2012 en is, 
gezien de veranderende wensen en 
behoeften in de samenleving, toe 
aan vernieuwing. Om beter te 
kunnen inspelen op de verande-
ringen kan onder meer de dienstver-
lening worden uitgebreid. Dat kan 
ook leiden tot extra inkomsten.
Inwoners die willen inspreken over 
één van de onderwerpen die op de 
agenda staan, kunnen contact 
opnemen met de gri�  e.
De volledige agenda inclusief alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden 
op de website. Via www.aalsmeer.nl 
kan ook de vergadering vanaf 20.00 
uur rechtstreeks gevolgd worden of 
achteraf teruggekekenw orden.
De gri�  e is bereikbaar via gri�  e@
aalsmeer.nl of 06-44165032.

Opkoopbescherming op agenda 
gezamenlijke commissies

INGEZONDEN

Aalsmeer - Nu is de Hoge Dijk al bijna 9 maanden afgesloten, we horen 
niets van de Gemeente Aalsmeer of andere instanties over deze situatie.
Voor mij, als regelmatige gebruiker van de Hoge Dijk, toch al wel 55 jaar 
zonder problemen hier overheen gelopen en nu kan deze zomaar worden 
afgesloten, juist nadat deze dijk zo mooi is opgeknapt. De aansluiting van 
de Hoge Dijk vanaf de Machineweg naar het pad langs de Molenvliet, 
waar ook de Pelgrimsroute loopt, geeft nu een nare opstopping. Er staat 
halverwege een bord ‘Hoge Dijk afgesloten’, zonder verdere aanduiding,  
een vreemde weet niet waar hij/zij dan heen moet. Ja over andermans 
particulier terrein (niet van de hekkenbouwers neem ik aan) naar de Oost-
einderweg, terwijl dit niet echt een mooie/� jne wandelroute is over een 
slecht trottoir waar ook nog veel auto’s half op geparkeerd staan. Het is 
voor mij onbegrijpelijk dat enkele particulieren zo’n mooi stukje Aalsmeer 
willen afsluiten en waar de Gemeente Aalsmeer niets aan kan doen.
Willem Buchner, w.buchner@kpnmail.nl

Wanneer gaat de Hoge Dijk weer open?!
Laatste eer voor Piet Rinkel

Laatste eer voor Piet Rinkel. Foto: Uitvaartzorg De Meer

Aalsmeer - Op 30 november is op 
87-jarige leeftijd Pieter Jan Rinkel 
overleden. Door familie, buren en 
vrienden is Piet op woensdag 7 
december naar zijn laatste rustplaats 
gebracht. Op een bak� ets verliet hij 
voorgoed zijn woning. De begrafenis 
werd voorafgegaan door een 
uitvaartdienst in aanwezigheid van 
zo’n 200 personen in de Oud Katho-
lieke kerk aan de Oosteinderweg. 
Piet Rinkel heeft als oud-katholiek en 
vrijwilliger veel voor de kerk gedaan. 
Regelmatig was de bekende Farre-
gatter in de tuin en op de begraaf-
plaats te vinden om onderhoud te 
plegen. Piet is begraven bij zijn 
ouders. Zijn vader en moeder liggen 
links en rechts van hem op de Katho-
lieke begraafplaats achter de kerk.

Herontwerp Raadhuisplein e.o: Denk mee!
Inwoners, ondernemers en de gemeente herontwerpen samen het Raadhuisplein e.o. 

Laat weten wat jij belangrijk vindt en laat je stem achter!

Zet een streepje en stem! Zet een streepje en stem!

Groen & Ontmoeten Overzichtelijk

Rustplekken

Duidelijke richtingSfeervol

Middenberm
Veilig oversteken

‘Ontspannen Aalsmeer’ ‘Actief Aalsmeer’

O�ciële Mededelingen
15 december 2022

LOTERIJVERGUNNING (AANVRAGEN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen de 
volgende loterijvergunning is aangevraagd:
- Stommeerweg 35 (Z22-095267) Ter �nanciële ondersteu-

ning van clubactiviteiten op 26 mei 2023, ontvangen 5 
december 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44/ Café sportzicht (Z22-095392) Er komt een 

zanger en een DJ voor laatste werkdag op 30 december 
2022, melding akkoord 5 december 2022

- Sportlaan 44/Café Sportzicht (Z22-095425), besloten feest 
met DJ op 23 december 2022, melding akkoord 6 decem-
ber 2022

- Kudelstaartseweg 20 t/Surfeiland (Z22-093642), Fitness 
Aalsmeer nieuwjaarsduik op 1 januari 2023, melding ak-
koord op 7 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. 
- Parkeerplaatsen voor opladen elektrische motorvoertui-

gen - Vlinderweg - op parkeerterrein achter huisnummers 
58 t/m 70

TER INZAGE:

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

t/m 31-01-23 ontwerpbesluit weigering omgevingsver-
gunning Cactuslaan 19 in Kudelstaart (Z22-
054120)
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AGENDA

DONDERDAG 15 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.

* Kaartmiddag in Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 13.30u. 

* Kerstmiddag PCOB in De Bron, 
Lijnbaan 5 vanaf 14.30u.

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

* Vergadering IJsclub Uiterweg op 
Historische Tuin vanaf 20u.

* Klaverjassen in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

* Kerstconcert m.m.v. Da Capo’s 
Popkoor in Op de Hoek, Kudel-
staart vanaf 20u.

* Keezen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

* Openbare raadsvergadering in 
Raadhuis vanaf 20u.

VRIJDAG 16 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. 
Tot en met 18 december. 

* Art Centre in kerstsfeer. Open 15 
tot 22u. Ook zaterdag 11-17u. 
Aalsmeerderweg 230.

* 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 en optredens 
Slowpoached, Basic Electric in 
Oxblood in N201, Zwarteweg. 
Open vanaf 20u.

* Kerstklaverjassen bij RKDES in 
kantine Wim Kandreef, 20u.

ZATERDAG 17 DECEMBER:
* Postzegelbeurs in Parochiehuis, 

Gerberastraat, 9 tot 15u.
* Wintermarkt van 10 tot 16u. in 

Aalsmeer Centrum.
* Crash Museum open in fort bij 

Aalsmeer open, 10.30 tot 
16.30u. Lezing om 13u. over 
Ardennen o�ensief.

* Dickens Koor in winkelcentrum 
Kudelstaart, 13.30 tot 15u.

* ACOV zingt Nine Lessons and 

Carols in Open Hofkerk, Opheli-
alaan vanaf 16u.

* Live Rubber en Mount Turmoil 
in The Shack, Oude Meer v/a 
16u.

* Kerstwandeling door Centrum. 
Start bij Bloemenkiosk, Raad-
huisplein. T/m 27 december.

* B(l)ingo bij RKDES in kantine 
Wim Kandreef vanaf 20.30u.

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

* Liveoptreden Little Louder in 
Joppe, Weteringstraat, 21.30u.

ZONDAG 18 DECEMBER:
* Kerstconcert mannenkoor Con 

Amore in Karmelkerk, Stom-
meerweg vanaf 11u.

* Kerstconcert Cum Ecclesia i.s.m. 
Flora, Kudelkwetters en Brul-
boeien in St. Jankerk, Kudel-
staart vanaf 13.30u. 

* Orgelconcert in Oud Kath. kerk, 
Oosteinderweg 393 v/a 15u.

* Rini’s Blueskitchen in The Shack, 
Oude Meer v/a 16u.

* Kinderkerstfeest in Dorpskerk, 
Kanaalstraat vanaf 16.30u.

* Avondopstelling watertoren van 
18.30 tot 21u.

MAANDAG 19 DECEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Kaarten bij Allen Weerbaar in 
Middelpunt vanaf 20u.

DINSDAG 20 DECEMBER:
* Kinderboerderij Hornmeer open 

iedere dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 16.30u. Licht-
jeswandeling rond Boeren-
vreugd t/m 26 december.

* 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 21 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.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaterdag 10 december 
werden �lmliefhebbers twee uur 
lang op reis meegenomen naar de 
mooiste concertzalen van de wereld, 
waarin zangeres Maria Callas haar 
publiek tot uitzinnige vervoering 
wist te brengen. De �lmvertoning 
was te danken aan wethouder Willem 
Kikkert (met onder andere Kunst en 
Cultuur in zijn portefeuille). Vooraf 
aan de �lm vroeg Ton O�erman hoe 
deze keuze tot stand gekomen was. 
Het antwoord op zich, was al een 
prachtig begin van de FAVO �lm-
avond. “Deze documentaire zie ik als 
een kennismaking met mijzelf, ten 
eerste mijn passie en fascinatie voor 
de zangkunst en ten tweede gaat het 
in deze documentaire ook over 
twijfel. Steeds weer is er het besef dat 

ieder verhaal twee kanten heeft. Dat 
boeit mij en vind ik ook terug in mijn 
politieke keuze. (Kikkert is een 
fervent lid van D66) Toen mij de 
vraag werd gesteld mijn Favoriete 
Film te tonen had ik vijf tot zes �lms 
in gedachten, uiteindelijk is het toch 
deze documentaire geworden.” 

Gedwongen 
Maria Callas (1923-1977) werd geboren 
in New York en heeft daar ook een 
groot deel van haar jeugd doorge-
bracht. Toen het unieke zangtalent van 
de nog zeer jonge Callas werd ontdekt, 
bepaalde haar in alles overheersende 
moeder over het ‘lot’ van haar dochter. 
Haar leven lang is Callas achtervolgd 
met het idee dat zij werd geleefd door 
anderen. De uitzonderlijk originele 
zwart/wit beelden, laten een schitte-
rend tijdsbeeld zien van een bijzon-

Favo fil avon  c itteren  
ti s eel  van aria allas

Oude Meer - Aankomend weekend 
staat er voor ieder wat wils op het 
programma van The Shack: van Neder-
landstalige poprock en catchy rocks-
ongs tot blues overgoten met soul en 
rock. David Aferiat, Arjen Koekoek, 
Tom Kenter zijn bekende namen in The 
Shack mede door hun onovertro�en 
undercoversessies. Maar deze muzi-
kanten hebben daarnaast ook hun 
eigen band en deze bands maken hele 
to�e songs, die iedereen moet horen! 

‘Rubber’ is een stomende pop-rock 
band die covers speelt, maar ook eigen 
werk brengt, ook Nederlandstalig. Een 
zevenkoppige topband met niemand 
minder dan David Aferiat op gitaar! 
Dikke vette rock kan ook gewoon 
catchy zijn. Dat komen de heren van 
‘Mount Turmoil’ wederom bewijzen in 
The Shack. Zaterdagmiddag 17 
december showtime in The Shack met 
‘Rubber’ en ‘Mount Turmoil’ vanaf 
16.00 uur. De entree is 10 euro.

u er  ount Tur oil en ini s 
lues itc en in T e ac

Blues, rock en soul 
Zondag 18 december brengen de vijf 
muzikanten van Rini’s Blueskitchen 
een heerlijk portie blues overgoten 
met rock en soul, nummers van onder 
andere Susan Tedeschi, Beth Hart en 
Stevie Ray Vaughan. De krachtige soul-
volle stem van zangeres Rini Kleijn 
zorgt dat je móet blijven luisteren. 
Voeg daarnaast het scheurende maar 
tevens ook subtiele gitaarwerk van 
één van Neerlands beste rockgita-
risten, Alfred van der Linden toe, het 
steady baswerk van Fred Jacquet, het 
fantastisch tapijtje van toetsen/
hammond door Sjef Smets en de 
geniale drumbeats van de technisch 
zeer vaardige drummer Jasper Samson 
en je hebt alle ingrediënten voor Rini’s 
Blues Kitchen. Zondagmiddag 18 
december live in The Shack vanaf 
16.00 uur De entree bedraagt 15 euro 
per persoon.
Voor sommige optredens is de animo 
erg groot. Reserveren is uiteraard niet 
verplicht maar wel mogelijk voor als je 
iets echt niet wilt missen. Stuur dan 
een email naar info@the-shack.info. 
Kijk voor het volledige programma en 
openingsdagen/tijden op www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in 
Oude Meer. 

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 17 
december al weer een liveband in 
Joppe. Het laatste optreden van 2022 
wordt verzorgd door de band Little 
Louder. Little Louder is de frisse 
nieuwe band bestaande uit een aantal 
ervaren rotten. Deze band speelt heer-
lijke rock en blues covers. Aanvang van 
het optreden is rond 21.30 uur en de 
toegang tot het café in de Wetering-
straat is zoals altijd gratis!

Little Louder zaterdag 
in Joppe

dere vrouw met een uniek stemgeluid. 
Haar muzikaliteit en acteerkunst waren 
briljant, wat zij met haar stem kon was 
van een bovenaards niveau. Haar grote 
successen komen in de documentaire 
voldoende aan bod, maar nog meer is 
het haar kracht, haar kwetsbaarheid en 
haar wanhoop wanneer zij zich onbe-
grepen voelt, die deze avond tot een 
zeer bijzondere avond maakten. Het 
publiek dat aanwezig was in de boven-
zaal van De Oude Veiling werd meege-
nomen in een tijd die velen niet eens 
bewust hebben meegemaakt doch 
een diepe indruk achterliet. 

Huiskamer
“Door onder andere dit soort avonden 
te organiseren wordt de De Oude 
Veiling nog meer de Huiskamer van 
Aalsmeer”, is de mening van een groep 
enthousiaste �lmliefhebbers. De 
volgende Favo-�lmavond is zaterdag 
14 januari. De zaal is open vanaf acht 
uur de �lm begint om 20.30 uur. 
Toegang uw/jouw gift. 

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17 
december gaan de deuren van het Paro-
chiehuis om 9.30 uur weer open voor 
alle postzegelverzamelaars en ruilers. 
De entree is gratis. Heerlijk snu�elen in 
de ruim 75 nieuwe stockboeken met 
daarin duizenden zegels voor slechts 5 
eurocent per zegel. Ook zijn er diverse 

handelaren aanwezig die mogelijk de 
zegels hebben die u mist en die niet in 
de ruilboeken zitten. Ook voor vragen 
over een verzameling kunt u op de ruil-
beurs terecht. Neem dan wel even 
vooraf contact op met een van de taxa-
teurs via 0297-341154 of 0297-320427. 
De laatste informatie over de ruilbeurs 

Laatste ost e el ruil  eurs 
van  in et aroc ie uis

is te vinden op de website www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl en bij 
Gerboud Zwetsloot via 0297-345231. 
Alle activiteiten van de vereniging 
steunen? Gerboud schrijft u (tegen een 
gereduceerd tarief ) graag als nieuw lid 
in. Ook voor de vele �latelistische mate-
rialen kunt u bij de vereniging terecht. 
Het is de laatste postzegelbeurs dit jaar, 
dus komt allen. Tot 15.00 uur kan de 
beurs in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat bezocht worden.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Veel 
cadeau’s

voor bij de 
kerstboom!
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Aalsmeer - De expositie ‘Helden in 
de Jeugdzorg’ is verlengd en kan nog 
tot en met 18 december bezocht 
worden in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9.
Kunstenaar Jennifer Bergkamp 
schreef vele ontroerende verhalen 
over kinderen en jongeren die om 
welke redenen dan ook Jeugdzorg 
nodig hebben. Op haar unieke wijze 
maakte ze er weer portretten in 
pastel bij. Fotograaf Erik de Rijk zette 
de helden in de jeugdzorg op de 
gevoelige plaat. Met hun verhalen 
geven zij een inkijkje in wat hen 
drijft. Dat levert opnieuw kunst op 
met een grote K. Positieve en indruk-
wekkende verhalen! Want ook die 
mogen eens - naar al die negatieve 

berichtgeving over de Jeugdzorg - 
verteld worden. Een sector waar nog 
heel veel moet worden verbeterd. 
Maar ook een sector waar professio-
nals en mantelzorgers hun stinkende 
best doen om kinderen en jongeren 
die zorg en aandacht te geven die ze 
nodig hebben om veilig op te 
kunnen groeien. 
De tentoonstelling is een hart onder 
de riem van al die mooie vakmensen 
die het verschil maken. Beeldende 
kunst over de Kunst van de 
Jeugdzorg.
De tentoonstelling in het Oude Raad-
huis in het Centrum is iedere vrijdag, 
zaterdag en zondag open van 14.00 
tot 17.00 uur. De entree is gratis, een 
gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

‘Helden in Jeugdzorg’ in Oude 
Raadhuis tot en met zondag

Aalsmeer - Op zondag 18 december, 
na de Hoogmis, geeft mannenkoor 
Con Amore vanaf 11.00 uur een 
kerstconcert in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. Con Amore is lang op 
zoek geweest naar een betaalbare 
locatie om een optreden te 
verzorgen, een kleinkoor moet wel 
op de uitgaven letten om te kunnen 
voortbestaaan
Het wordt een mooi en traditioneel 
kerstconcert vol met traditie en met 
een optreden van mezzosopraan 
Elena Bozhenova. In oktober heeft 
Con Amore nog met haar samenge-

werkt en zowel het koor als de 
zangeres vonden dit voor herhaling 
vatbaar. De dirigent en de muziek-
commissie hebben een mooie lijst 
met muziekstukken bijeen gezocht 
en het koor is gaan studeren. Con 
Amore zal u in de kerstsfeer brengen. 
Oksana Polman staat garant voor de 
begeleiding op de piano en de alge-
hele leiding is in handen van Theo 
van der Hoorn. Kaarten zijn verkrijg-
baar via de QR code op de website 
van het koor (www.amkconamore.nl) 
en, indien nog voorradig, te koop aan 
de zaal à 10 euro.

Kerstconcert mannenkoor Con 
Amore in de Karmelkerk

Aalsmeer - De blijdschap van het 
Bindingkoor om na drie jaar weer een 
concert te kunnen geven was zondag 
11 december duidelijk hoorbaar. De 
sfeer in de Doopsgezinde Kerk 

straalde mede door de aankleding een 
warmte uit waardoor je je welkom 
voelde. Kenmerkend voor het Binding-
koor is dat hun Kerstconcerten vrijwel 
altijd een werelds karakter hebben. Als 

Sfeervol concert Bindingkoor

Aalsmeer - Op zaterdag 17 december 
zal de Aalsmeerse Christelijke Orato-
rium Vereniging een traditionele Nine 
Lessons and Carols brengen in de 
Open Hofkerk aan de Ophelialaan 
247. In een Lessons and Carols viering 
wordt het verhaal van de zondeval, de 

belofte van de Messias en de 
geboorte van Jezus verteld aan de 
hand van negen korte lezingen (de 
lessons) afgewisseld met het zingen 
van carols, hymnes en andere kerstlie-
deren. Ook samenzang maakt deel uit 
van deze viering. De groter wordende 

ACOV: Nine Lessons en Carols

Foto: www.kicksfotos.nl

luisteraar word je meegenomen naar 
verschillende landen en maak je ook 
kennis met diverse stijlen. Dat zorgt 
niet alleen voor een gevarieerd 
programma, maar ook verbinding met 
andere volkeren. Klarinettiste Judith 
Mos en pianist Henk Trommel, namen 
de instrumentale begeleiding voor 
hun rekening. Dit was ook het laatste 
concert van Henk Trommel, na 20 jaar 
neemt hij als dirigent afscheid van het 
Bindingkoor. Voor hem was er een 
daverend applaus en een fraai boeket 
bloemen. Na a�oop van het concert 
waren de reacties lovend. De glazen 
werden geheven op het succes van dit 
luisterrijke Kerstconcert.

Nieuwe dirigente
In januari hoopt het Bindingkoor met 
een nieuwe dirigente te starten. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Er wordt iedere donderdagavond van 
19.45 tot 21.30 uur gerepeteerd in de 
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 53. 

Aalsmeerderbrug - Op 4 september 
1944 hadden de geallieerden 
Antwerpen bevrijd. Kort daarna 
beval Hitler een grote aanval voor te 
bereiden om Antwerpen te 
heroveren. Een militaire overwinning 
achtte hij noodzakelijk om de hoop 
op een Duitse eindoverwinning 
levend te houden. Het o�ensief zou 
bekend worden als het Ardennenof-
fensief of in het Engels: ’Battle of te 
Bulge’. Dit o�ensief heeft een maand 
geduurd, van 16 december 1944 tot 
16 januari 1945. Het verloop was 
grillig met als belangrijk punt het 
beleg van Bastogne. Rick Franke 
neemt bezoekers aan het Crash 
Museum op zaterdag 17 december 
tijdens een lezing van dag tot dag 
mee door deze boeiende slag 
waarbij landkaarten en foto’s het 
verhaal ondersteunen. De lezing 
begint om 13.00 uur. Bezoekers van 
het museum kunnen deze lezing 
gratis bijwonen. 

De toegang tot het CRASH museum 
en/of de lezing bedraagt 7,50 euro 
voor volwassenen en kinderen van 
12 jaar en ouder, 4 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen 
jonger dan 6 jaar, donateurs en vete-
ranen hebben gratis toegang. Het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 is gevestigd in het fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 en is op zaterdag en iedere 
tweede zondag van de maand 
geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
crash40-45.nl.

Lezing over Ardennenoffensief 
in het Crash Museum

populariteit is zeker te verklaren door 
beperkte lengte van het concert/
viering en de mogelijkheid om mee te 
zingen, wat voor veel mensen de 
kerststemming dichterbij brengt. 
Aanvang is 16.00 uur en de toegang is 
gratis. Na a�oop is er gelegenheid een 
drankje te drinken in het Baken 
waarbij de ACOV een hapje verzorgd.

Aalsmeer – Aandachtig en 
betrokken zijn, dat verbindt de 
gasten van ‘Echt Esther’ Gilbert 
Themen en Aletta van Oostveen. Zij 
schuiven donderdag 15 december 
om 19.00 uur aan. Gilbert is trainer 
en coach, maar ook artiest. Hij staat 
in de Meervaart met zijn eerste thea-
tershow. Een ander multi talent is 
Aletta. “Met heel mijn hart en erva-
ring zet ik mij in voor jouw welzijn! 
Goed in je vel zitten hangt nauw 
samen met je geestelijk goed 
voelen.”

Kunstenaars en livemuziek
‘That’s Life’ komt vrijdagavond 16 
december van 20.00 tot 22.00 uur 
live vanuit het Flower Art Museum en 
staat in het teken van de huidige 
expositie Human Nature. Met een 
aantal kunstenaars als gast en 
natuurlijk is er ook live muziek van 
Philip Paar. De uitzending is ook via 
TV Aalsmeer te volgen. 

‘DownTown Radio’
‘DownTown Radio’ wordt zaterdag 17 
december om 14.00 uur weer uitge-

‘That’s Life’ vrijdag live vanuit 
het Flower Art Museum

‘That’s Life vrijdagavond live vanuit Flower Art Museum. Foto: FAM

zonden. Aan tafel zit de vrolijke 
Rijsenhoutse Caily Boots, die bij 
‘DownTown op de Hoek’ al even werd 
geïnterviewd. Ook Richard Zethof 
komt weer gezellig langs. Dag van je 
Leven voorzitter Rob Langelaan 
schuift ook even aan om te vertellen 
over de ludieke 
kerstwensballenactie.

Weinachtsoratorium Bach
Maandagavond 19 december tussen 
21.00 en 23.00 uur wordt in het klas-
sieke radioprogramma ‘Intermezzo’ 
het Weihnachtsoratorium van Johan 
S. Bach in zijn geheel uitgezonden. 

Istvan in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag was Pieter 
Eggermont de 367e gast in ‘Door de 
Mangel’. De geboren Middelharnisser 
leerde zijn vrouw kennen op de zeil-
school in Aalsmeer. Pieter heeft 
vriend Istvan Cornelissen gevraagd 
voor maandag 19 december 19.00 
uur. Hij is fysiotherapeut. Hij woont in 
De Kwakel, maar Pieter wil weten 
wanneer hij weer naar Kudelstaart 
komt.

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

Kudelstaart - Nadat afgelopen 
vrijdag de kantine op zijn kop werd 
gezet met de wedstrijd Nederland 
tegen Argentinië sluit RKDES het 
seizoen komend weekend af met 
de nodige festiviteiten. Voor de 
jeugdspelers van de voetbal wordt 
op zondag 18 december een 
beachvoetbaltoernooi georgani-
seerd waarna de jeugd gaat 

genieten van een verdiende 
winterstop. Daarnaast vind op vrij-
dagavond 16 december het kerst-
klaverjassen plaats in de kantine 
aan de Wim Kandreef. Gezellig een 
potje kaarten met mooie prijzen 
om te winnen. Deelname kost 5 
euro en aanmelden in een duo kan 
nog door een mail te sturen aan 
jordyenroy@kabelfoon.nl. Op 

Kerstklaverjassen en B(l)ingo 
bij 90-jarige RKDES

zaterdag 17 december wordt de 
club bling, bling met de inmiddels 
traditionele B(l)ingo. De ballen 
gaan rollen vanaf 20.30 uur en de 
kantine is vanaf 20.00 open. Een 
boekje van vijf rondes is in de voor-
verkoop te koop bij Slijterij van 
Lammeren (à 15 euro) of in de 
kantine op de avond zelf verkrijg-
baar voor 17,50 euro. En zo sluit 
RKDES de eerste helft van haar 
seizoen als 90-jarige club weer af 
met leuke activiteiten voor Kudel-
staart en omstreken. 





12 inderegio.nl • 15 december 2022ZAKEN

Aalsmeer - “Yes, we mogen weer.” Dit 
is de kreet waar ze bij Team Vuur-
werkworld naar uit keken om te 
kunnen zeggen. Eindelijk mag er 
weer vuurwerk verkocht worden. Na 
een lastige periode voor iedereen 
door corona mag nu weer als 
vanouds oud en nieuw gevierd 
worden. Het oude jaar kan uitge-
knald worden en het nieuwe jaar kan 
positief gestart worden met mooi 
vuurwerk voor iedereen. Al jaren is 
Vuurwerkworld een begrip in de 
regio. Bij beide vestigingen (Aals-
meer en Zwanenburg) kan je terecht 
voor deskundig advies over al het 
consumenten vuurwerk, maar het is 
ook gewoon een plek waar je als 
vuurwerkliefhebber samen komt. Bij 
Vuurwerkworld staat service boven 
aan het lijstje. Advies, meedenken, 
een gezellig gesprekje, maar ook 

even meelopen naar de auto is heel 
normaal. Vuurwerk kopen is niet 
even naar de winkel en weg. Veel 
klanten komen even een bakje ko�e 
drinken, met de folder in de hand, 
even de sfeer proeven en gezellig 
even met andere vuurwerkliefheb-
bers praten.

Knallers en siervuurwerk
Ook dit jaar is er weer met zorg een 
mooie en gevarieerde collectie 
samengesteld. Er is een enorme 
collectie uitgezocht, zodat er voor 
iedere vuurwerkliefhebber iets is wat 
hen aanspreekt, of het nu knallers 
zijn of siervuurwerk. Bij het samen-
stellen van de collectie is natuurlijk 
ook gelet op de prijzen. Het mooiste 
vuurwerk voor de beste prijs. Voor de 
kleinste vuurwerkliefhebbers is er 
een grote collectie categorie 1 inge-

Mooie en gevarieerde collectie 
vuurwerk bij Vuurwerkworld

kocht. Dit vuurwerk mag het hele 
jaar door afgestoken worden. De 
populaire familielijn zit ook weer in 
het assortiment, in deze lijn zitten 
betaalbare cakes met e�ecten die 
middelhoog de lucht in gaan, dit is 
voor het hele gezin leuk om naar te 
kijken, maar kleinere kinderen 
kunnen hier extra van genieten. Voor 
de liefhebber van het grotere vuur-
werk is er de grootste collectie 
compound vuurwerk ingekocht. Dit 
zijn boxen die je één keer aansteekt 
en dan kun je kijken naar je eigen 
vuurwerkshow.

Filmpjes en voorverkoop 
Al het vuurwerk is nu al te bewon-
deren op de site www.vuurwerk-
world.nl. Hier vind je alles per cate-
gorie met �lmpjes erbij, zodat je kunt 
zien wat je van de producten kan 
verwachten. Wanneer je een bestel-
ling plaatst voor 29 december krijg je 
er een gratis product bijgeleverd. 
Veel vuurwerk is in de voorverkoop 
ook nog eens goedkoper geprijsd 
dan in de losse verkoop. Voor het 
afhalen kun je kiezen uit verschil-
lende tijdsblokken, dit om ter erge 
drukte te voorkomen. Alle openings-
tijden staan op de website vermeld.
Verder hoopt het team van Vuur-
werkworld dat iedereen zich houdt 
aan de veiligheidsvoorschriften. 
Gebruik vuurwerkbrillen en 
aansteeklonten en lees de aanwijzi-
gingen op de verpakking. Hou reke-
ning met je omgeving en ruim na het 
afsteken alles weer netjes op. Team 
Vuurwerkworld hoopt op een veilige 
en mooie jaarwisseling!

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Met een vader als journa-
list is het niet zo gek dat haar talent 
voor schrijven wordt gestimuleerd. 
Claire Wever noemt zichzelf dan ook 
een journalist met een passie voor 
persoonlijke verhalen. Zij geeft 
mensen de woorden die zij zelf niet 
kunnen schrijven. Haar studie journa-
listiek leek een goede keuze, maar zij 
kwam er na een stageperiode bij een 
lokale TV zender achter dat dit werk 
toch niet helemaal datgene was wat zij 
ambieerde. “De TV wereld was wat 
sfeer betreft niet mijn wereld, ik wilde 
graag documentaires maken.” Toen dat 
niet tot de mogelijkheid behoorde, 
zocht Claire haar heil elders.

Uitdaging
Maar ook dat werk gaf haar niet de 
voldoening waar zij naar zocht, hoe 
goed de waardering ook was. Claire 
koos per november 2021 voor de uitda-
ging. Zij volgde haar hart om als zelf-

standige ondernemer dát te gaan doen 
wat zij het liefste deed en dat was: 
Teksten voor anderen schrijven die 
minder bedreven zijn in het 
verwoorden van gedachten en gevoe-
lens. “Dit is zulk mooi werk, mensen 
zitten vaak met de handen in het haar. 
Ik kan hen helpen door hun emoties zo 
te vertalen dat het rust brengt.” Veel 
mensen weten nog niet dat het moge-
lijk is om een speech of een verhaal bij 
belangrijke gebeurtenissen in het 
leven, de hulp in te roepen van een 
schrijver. Denk aan een rouw-speech, of 
een bruidspaar toespreken bij hun 
huwelijk of nog eens de kwaliteiten van 
een afscheid nemende medewerker te 
benoemen. Ook het optekenen van een 
levensverhaal kan heel waardevol zijn.

Juiste woorden
Claire: “Zaai heeft mij de afgelopen 
maanden al het nodige aangereikt. 
Je weet best al veel en kunt ook via 
internet een stuk wijze worden, maar 
voor het kunnen stellen van persoon-

Claire Wever: “Zaai heeft mij 
een stap verder geholpen”

lijke vragen is Zaai onmisbaar. Geeft 
inzicht hoe een probleem op te 
lossen en leert je de toekomst beter 
uit te stippelen. Met mijn personal 
coach Anja de Die had ik een heel 
goed gesprek. Zij heeft mij een stap 
verder geholpen, zodat ik mij nu nog 
meer kan focussen op mijn doel en 
ideaal. Wat voor mij steeds duide-
lijker wordt en mij rust geeft is dat 
mijn verdienmodel in goede verhou-
ding staat met datgene ik lever: 
Mensen de juiste woorden schenken.” 
Neem voor meer Zaai informatie 
contact op met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) via 06-366182 
of per mail: kirsten@syltsupport.nl. 

Aalsmeer - De ondernemers uit Aals-
meer Centrum zijn helemaal klaar 
voor de kerst. De straten zijn mooi 
versierd met verlichting en kerst-
bomen en veel etalages zijn prachtig 
in kerstsfeer gebracht. Om de klanten 
buiten de reguliere openingstijden te 
laten winkelen zijn veel ondernemers 
extra open aanstaande zondag-
middag 18 december en een koop-
avond op vrijdag 23 december. Op 
www.aalsmeercentrum.nl staan de 
winkels die extra geopend zijn.

Winterbraderie
Aanstaande zaterdag 17 december 
wordt er als vanouds weer een 
Winterbraderie georganiseerd. 
Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen 
bezoekers weer genieten van gezel-
ligheid in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Met leuke kraampjes, 
een foodpleintje met winterse 
drankjes en hapjes, muzikale Kerst-
mannen, een uitdeelactie, kerst-
stukjes maken en uiteraard veel 
winterse gezelligheid! 

Kerstshoppen in het Centrum

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Quincy Kompier is geen DJ, maar radiopresentator. Oorspron-
kelijk komt hij uit Zwanenburg, maar de sport bracht hem naar Aalsmeer. 
“Ik was 18 en speelde handbal bij Aristos toen ik benaderd werd door 
vicevoorzitter Marius Dekker met de vraag of ik niet voor Aalsmeer wilde 
spelen. Aristos-Aalsmeer was altijd wel een wat verhitte wedstrijd, dus dat 
ik naar de concurrent zou overstappen voelde wel een beetje raar. Maar ik 
was heel fanatiek, wilde mijzelf graag verbeteren en het maximale uit 
mijzelf halen en dit betekende een belangrijke stap. Vanaf dat moment 
ben ik Aalsmeer ingerold en heb ik hier mijn netwerk opgebouwd. Inmid-
dels verblijf ik al tien jaar voornamelijk in Aalsmeer. Ik heb hier mijn vrouw 
leren kennen en toen wij in Aalsmeer een woning konden kopen, was de 
keuze snel gemaakt.” 

Je bent ook presentator. Hoe is dat gegaan?
“Het was altijd wel mijn ambitie om presentator te worden, maar ik had 
niet duidelijk voor ogen of ik dat op TV, radio of als sportcommentator 
wilde doen. Totdat we met vrienden een gesprek hadden in de trant van: 
waar zou je over vijf jaar willen staan? Ik vertelde dat ik dan graag presen-
tator zou willen zijn. En toen zei iemand: ik vind jou wel een type voor 
FunX. In eerste instantie moest ik daar om lachen en reageerde met: doe 
niet zo gek. Maar ik was accountmanager in die tijd en zat niet zo lekker 
in mijn rol, dus ik ben op de site gaan kijken en zag dat er een vacature 
was. Je moest er een kleine demo voor opnemen, ik had alle apparatuur 
daarvoor in huis en dacht: waarom probeer ik het niet gewoon? Ik werd 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en voor ik het wist zat ik in 
een talentraject om mijzelf te bewijzen. Dat heeft zo’n zes weken geduurd 
met tot slot het insturen van een einddemo. Als die werd goedgekeurd 
werd je aangenomen. ’As we speak’ is dat bijna een jaar geleden. Op 24 
december 2021 was mijn eerste nachtshow.“

Wat deed je voor werk? En hoe ziet je dag bij de radio eruit? 
“Ik ben nog steeds accountmanager, maar nu voor GroupCard. Dat doe ik 
drie dagen per week, maar mijn uiteindelijke doel is om fulltime presen-
tator te worden. Ik heb op het ogenblik twee dagen in de week een show 
van 3 uur op FunX. Op donderdag en vrijdag ben ik van 13.00 tot 16.00 
uur online. FunX is onderdeel van NPO en het grootste jongerenkanaal 
van Nederland en vooral groot geworden in de Randstad. Op dagen dat 
ik een uitzending heb begint mijn dag om 10.00 uur. Dan ga ik in overleg 
met de producer hoe we het format gaan invullen. Muziek hoef ik niet zelf 
uit te zoeken, een playlist wordt van tevoren aangeleverd. Dat is �jn want 
dan kan ik aan de hand van de artiesten die gedraaid worden inspelen op 
de actualiteit. Het format heet ‘Jouw Stad’ en gaat over alles wat zich 
afspeelt in ‘jouw stad’, wat voor mij Amsterdam en Utrecht is. Ik bereid me 
vrij relaxed op de uitzending voor, want ik reis met het OV naar de Piet 
Heinkade in Amsterdam, waar de studio is. In dat uur neem ik de nieuwsi-
tems door; AT5 en RTV Utrecht zijn voornamelijk mijn bronnen. We gaan 
wel in op de actualiteit, maar op beperkte schaal, gezelligheid heeft de 
overhand, ik wil een leuke show maken. Ellende is er al genoeg op de 
wereld.”

Waar denk je aan als je fulltime presentator zou kunnen worden?
“Het staat voor mij niet per de�nitie vast dat het vijf dagen radio moet 
zijn. Ik heb ook livestream commentaar gegeven bij handbalwedstrijden, 
samen met Mike van der Laarse. Als ik nu een aanbieding van de NOS zou 
krijgen om naast mijn show drie dagen commentator bij sportwed-
strijden te worden, zou ik dat ook heel leuk vinden. Maar de rode lijn is 
presenteren en welke vorm maakt mij niet uit, maar het is wel mijn doel-
stelling om minimaal vier dagen per week als presentator te kunnen 
werken. En dan vooral in een leuke en gezellige show, waarin ik ook 
mensen kan ontvangen.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
“Jasper Schouten, hij is een echte Aalsmeerder en woont hier ook, maar 
wekelijks gaat hij naar Venlo voor Mad Pianos. Daar speelt hij drie dagen 
per week live en hij is mede-eigenaar van het hotel boven het restaurant.“

Quincy Kompier: “De rode lijn 
is fulltime presenteren”
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Diverse lokale producten op 
Kerstmarkt in ‘t Dorpshuis

Aalsmeer - Op zaterdag 24 
december presenteert de Binding 
wederom het Kerstspel! Na een crea-
tieve oplossing in de vorm van een 
�lm in 2020 en helaas een afgelasting 
in 2021, kan dit jaar eindelijk weer 
live genoten worden van deze 
Binding traditie! Het vorig jaar al 
geschreven theater stuk is van de 
plank gehaald, afgestoft en geactua-
liseerd. De jongeren van de Binding 
hebben dit stuk vorig jaar al zelf 

geschreven en zijn nu al twee 
maanden hard bezig met oefenen, 
decors bouwen, kostuums bedenken 
en maken en alles wat er verder bij 
een dergelijke voorstelling komt 
kijken. Ook de band is al weken hard 
aan het repeteren om het stuk te 
voorzien van live muzikale onder-
steuning. Waar het stuk precies over 
gaat, houden ze natuurlijk nog even 
geheim, maar het draagt de titel ‘Als 
‘t land is’ en het belooft een spette-

Kerstspel de Binding 
‘Als ‘t land is’ op 24 december

Aalsmeer - De Nationale Vrijwilli-
gersdag op woensdag 7 december is 
in Aalsmeer gevierd met een gezel-
lige lunch op uitnodiging van Ania 
Bugala van Participe Amstelland. 
Tijdens de lunch is afscheid genomen 
van Rudolf Guldenmond. Liefst 23 
jaar heeft hij zich als vrijwilliger 
ingezet, onder andere bij de weke-

lijkse computerhulp. ‘Maatje’ Nico de 
Ron sprak hem met lovende 
woorden toe. Vrijwilligerswerk ook 
iets voor jou/u? Neem dan contact 
op met Participe Amstelland. De 
maatschappelijke organisatie is 
gevestigd in de Hadleystraat 55 en 
bereikbaar via 0297-326670 en per 
mail: team.aalsmeer@participe.nu.

Afscheid Rudolf Guldenmond 
op Vrijwilligersdag Participe

Foto: www.kicksfotos.nl

Foto: Ria Scheewe

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Laten we daar kort over zijn. Voor mij geldt dat tenminste wel. 
Ik wil graag dingen snappen, nieuwe vaardigheden leren. Als zesjarige 
was het een openbaring dat al die bij elkaar geschoven tekentjes een 
woord vormden. Ik kon lezen! Ik ben er daarna nooit meer mee opge-
houden. De lagere school vond ik fantastisch, lieve nonnen, leuke ju�en, 
leuke meester. Na elke vakantie stapte ik weer met plezier de klas in. Dat 
veranderde toen de middelbare school in beeld kwam. Tegen het nadruk-
kelijke advies van het schoolhoofd in (die man is wel drie keer thuis 
geweest om voor iets anders te pleiten) stuurde mijn moeder me toch 
naar de mulo. Ik ging alleen, want al mijn vriendinnen mochten wel naar 
de mms (dat bestond toen nog) of de hbs. Die mulo was een rotschool, 
waar twee secreten van nonnen de scepter zwaaiden en met ijzeren hand 
regeerden. Ik heb die drie jaar volledig geskipt, ik herinner me niet eens 
meer wie er naast me zat. Met 15 jaar stond ik buiten, mét diploma. En 
toen kon ik aan het werk. De voor mijn gevoel gemiste opleiding heb ik 
ruimschoots gecompenseerd door veel bedrijfstrainingen te volgen. Toen 
de computer zijn intrede deed, ging er een wereld voor me open. Ik ben 
nog van MS-DOS en Novell en een grijs beeldscherm met oranje trillende 
letters als tekstverwerker. Boeken met handleidingen voor Excel las ik als 
een kookboek, het waren net recepten: als je dit toevoegt, komt dat eruit. 
Heerlijk. Ontwikkelen kent geen leeftijd, dus ik ben weer in opleiding. Dit 
keer haal ik mijn kennis bij Mendel, het werkcentrum van OTT. Daar 
maken ze namelijk de website voor voedselbos de Smikkeltuin en aan mij 
is de schone taak toebedeeld om die website bij te houden en te vullen. 
Regelmatig loop ik even naar binnen en dan schuif ik een stoel bij aan het 
bureau van de ontwerper, maak ik mijn wensen kenbaar, krijg ik een kop 
thee en legt hij mij haar�jn uit wat wel en niet kan en hoe dingen werken. 
Het werkcentrum is een �jne plek om naar toe te gaan. Het is er altijd 
warm en gezellig, er is humor, er wordt gelachen en gewerkt en zeker in 
deze tijd van het jaar is het een drukte van belang. Op de repro-afdeling 
draait alles op volle toeren. Kerstkaarten, brochures, uitnodigingen en 
zelfontworpen relatiegeschenken rollen allemaal van de persen en 
moeten vervolgens verzendklaar gemaakt worden. Het zijn vele handen 
die dat doen. Ik heb er anders leren kijken. De mensen die er werken 
hebben allemaal een beperking door niet aangeboren hersenletsel. Even 
iets maken is niet vanzelfsprekend, 
even iets vertellen ook niet. Ik heb 
geleerd dat ik anders moet 
communiceren, een hand geven 
kan vaak niet, maar een boks wel. 
En een geintje maken ook, want 
laten we ze vooral als gelijk-
waardig beschouwen. De cliënten 
doen misschien anders dan wij, ze 
denken hetzelfde. En ze maken de 
prachtigste dingen. Bij mijn laatste 
bezoekje wenste ik bij vertrek 
iedereen �jne kerstdagen. “Kom je 
niet meer langs voor de kerst?” 
Vroeg de begeleider. Ik denk dat ik 
dat nog maar even doe...

Reageren? 
Truusoudendijk@gmail.com

Leren is leuk

Kudelstaart - Op zondag 11 december 
vond in Dorpshuis ’t Podium van 
Kudelstaart een kerstmarkt plaats van 
lokale ondernemers en kunstenaars. 
Iedereen die nog op zoek was naar een 
leuk kerstcadeau, was hier aan het 
juiste adres. Bezoekers konden de 
producten van lokale ondernemers, 
kunstenaars en creatieve doe-het-

zelvers bewonderen en kopen. Bij de 
verschillende kraampjes waren allerlei 
artikelen te vinden: van keramiek en 
bromelia’s tot kinderkleding en zelfge-
maakte armbandjes. In het café konden 
bezoekers genieten van een kopje 
chocolademelk of een glas glühwein. 
Bovendien was het mogelijkheid om 
met de Kerstman op de foto te gaan. 

rend geheel te worden! Kaarten voor 
het kerstspel kunnen kosteloos gere-
serveerd worden door een mail te 
sturen met daarin de namen van de 
personen met wie u naar de voor-
stelling komt. Deze mail kan 
gestuurd worden naar kerst@debin-
ding.nl, geeft u hierbij ook aan of u 
naar de middag- of avondvoorstel-
ling wilt komen. Na beide voorstel-
lingen wordt gecollecteerd en is er 
gelegenheid om onder het genot 
van een drankje nog wat na te 
praten met de spelers en muzi-
kanten. De middagvoorstelling start 
om 16.30 uur (deuren open om 16.00 
uur) en de avondvoorstelling start 
om 20.30 uur (deuren open 20.00 
uur) in de Doopsgezinde Kerk aan de 
Zijdstraat nummer 55. De opbrengst 
van de collecte gaat zoals ieder jaar 
voor de helft naar de Binding zelf en 
voor de andere helft naar een goed 
doel. Dit goede doel is dit jaar de 
Surfrider Foundation Nederland; de 
Nederlandse tak van een Europese 
stichting die zich bezig houdt met 
onder andere het opruimen van 
stranden en het bevorderen van 
schoon zeewater. Kijk voor meer info 
over dit goede doel op 
www.surfriderfoundation.nl. 

Aalsmeer - Brief van burgemeester 
Gido Oude Kotte aan alle inwoners 
van de gemeente: “Dit weekeinde 
wapperde voor het raadhuis de 
mensenrechtenvlag. Deze vlag is een 
symbool voor gelijkwaardigheid van 
ieder mens op deze aarde. Elk jaar op 
10 december, is het de Internationale 
Dag van de Mensenrechten. Zo heb 
je recht op leven, vrijheid en veilig-
heid. Je hebt recht op privacy en op 
bescherming van je goede naam. Je 
mag uitkomen voor je meningen en 
je mag overal informatie vandaan 
halen. Je hebt recht op bezit en dat 
mag niemand zomaar van je 
afnemen. Iedereen wordt vrij en met 

gelijke rechten geboren. En zo zijn er 
nog ongeveer 25 universele mensen-
rechten. Universeel omdat ze gelden 
voor wie je ook bent, waar je ook 
bent. Maar hoe goed deze rechten 
ook in onze wetten zijn verankerd, ze 
staan ook hier, in Aalsmeer, voortdu-
rend onder druk. Want, ook in Aals-
meer worden mensen gediscrimi-
neerd. Ook in Aalsmeer wonen 
mensen die zich niet veilig voelen en 
zelfs in onvrijheid leven door bedrei-
gingen. Ook in Aalsmeer zijn mensen 
die wel recht hebben op bezit, maar 
niets hebben omdat ze het 
simpelweg niet (meer) kunnen 
betalen. En ja, ook in Aalsmeer is 

Vlag in top voor Internationale 
Dag van de Mensenrechten

Burgemeester Gido Oude Kotte en bode Rick met de mensenrechtenvlag.
Foto: Gemeente Aalsmeer

sprake van het uitbuiten van de 
medemens. Aalsmeer heeft zich de 
afgelopen maanden op veel vlakken 
van zijn beste kant laten zien. De 
over het algemeen hartverwarmende 
reacties op de opvang van vluchte-
lingen uit Oekraïne en de tijdelijke 
opvang van asielzoekers aan de 
Legmeerdijk bijvoorbeeld, stemmen 
mij hoopvol voor de toekomst. Maar 
wat mij betreft is er nog een mensen-
recht dat nergens wordt benoemd. 
Het Recht op Verdraagzaamheid. 
Daarmee bedoel ik: begrip voor 
elkaar en wat geduld met elkaar. Op 
dat gebied blijft er werk aan de 
winkel. Voor ons allemaal. Want ook 
ik herken dat mijn lontje soms kort is 
en dat ik te weinig geduld heb. En ja, 
ongeduld is snel aangewakkerd en 
de neiging om overhaast en onrede-
lijk te reageren neemt helaas toe. 
Iedereen herkent wel die akelige en 
ongemakkelijke reacties op social 
media. 
Op deze Internationale Dag van de 
Mensenrechten, sta ik samen met 
jullie graag even stil bij het recht op 
verdraagzaamheid. Gun elkaar het 
voordeel van de twijfel. Geef elkaar 
een tweede en derde kans. Luister 
naar elkaar en probeer je altijd in een 
ander te verplaatsen. Wees vriende-
lijk, geduldig en wees alstublieft mild 
voor elkaar. Mijn wens is dat we in 
Aalsmeer en Kudelstaart niet alleen 
deze dag maar elke dag naar elkaar 
luisteren, elkaar proberen te 
begrijpen en niet direct een oordeel 
of mening klaar hebben. Het is 
simpelweg de enige manier tot een 
menswaardig bestaan.” 
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Amstelland - Op dinsdag 29 
november kwamen meer dan twintig 
clubs uit de kunst- en cultuursector 
bijeen tijdens de Rabo Club Support 

Verenigingsavond om met elkaar te 
praten over de hulpvragen die de 
clubs elke dag bezig houdt. Ugur 
Pekdemir, directeur coöperatieve 

Rabo ClubSupport: ‘Verenigingen 
hebben goud in handen’

Na een korte toelichting over Rabo ClubSupport Verenigingsondersteuning werden 
de clubs verdeeld in groepen. Dit interactieve gedeelte van de avond werd als heel 
waardevol ervaren. Foto: Rabobank

Rabobank in Amstel & Vecht: “Sport-
clubs en cultuurverenigingen vormen 
een belangrijk sociaal netwerk in onze 
regio. Rabobank vindt het belangrijk 
dat clubs deze rol nu en in de 
toekomst blijven vervullen.” Na een 
korte toelichting over Rabo ClubSup-
port Verenigingsondersteuning 
gingen de clubs uiteen in groepen. 
“Tijdens deze groepsgesprekken zijn 
er mooie hulpvragen naar boven 
gekomen waar de clubs mee aan de 
slag kunnen”, laat Ron Leegwater van 
de Rabobank weten. Inmiddels 
hebben zo’n 40 verenigingen in deze 
regio de weg al gevonden naar Rabo 
ClubSupport Verenigingsondersteu-
ning. De bijeenkomst werd besloten 
met een korte speech door woordkun-
stenaar Atta de Tolk: “Onderschat 
jezelf niet, jullie hebben goud in 
handen. Kunst en cultuur zijn de 
sleutel tot bevrijding, de ruggengraat 
van de samenleving.” Clubs die graag 
aan de slag willen of meer informatie 
willen over Rabo ClubSupport vereni-
gingsondersteuning kunnen terecht 
op www.rabobank.nl/clubsupport. 

Aalsmeer - Op 1 december kwamen de 
leden van de commissie Maatschappij 
en Bestuur bijeen om hun oordeel te 
geven over de gewijzigde begroting 
van de Metropoolregio Amsterdam en 
de procesnotitie sociaal domein. Ook 
werd een motie aangekondigd over 
�nanciële steun voor de stichting Recht 
op Bescherming tegen Vlieghinder.

Metropool en sociaal domein
De Metropoolregio Amsterdam, ook 
bekend als MRA, is een bestuurlijk 
samenwerkingsverband, waaraan ook 
Aalsmeer deelneemt. Het voorstel is 
om in te stemmen met de gewijzigde 
begroting, waarbij de inwonersbij-
drage van Aalsmeer wordt verhoogd 
van 0,73 naar 1,37 euro per inwoner. 
Dit voorstel zal in de raadsvergade-
ring van 15 december aanstaande 
worden besproken en in stemming 
worden gebracht. Het college is bezig 
met het ontwikkelen van nieuw 
beleid voor het sociaal domein. Het is 
belangrijk dat de gemeenteraad al 
vooraf kan meedenken over het 
nieuwe beleid, de prioriteiten en het 
proces. De fracties zijn positief over 
dit voorstel en zullen er op 15 

december in de raadsvergadering 
verder over spreken.

Motie 
GroenLinks, Absoluut Aalsmeer, D66 en 
de PvdA kondigden aan om in de 
raadsvergadering van 15 december een 
motie in te dienen over �nanciële steun 
aan de stichting Recht op Bescherming 
tegen Vlieghinder (RBV). In deze motie 
wordt het college opgeroepen RBV een 
�nanciële bijdrage toe te kennen, ter 
ondersteuning van de rechtszaak tegen 
de staat. Hierbij wordt uitgegaan van 
een inspanning van RBV om zoveel 
mogelijk geld zelf te werven. 

Raadsvergadering vanavond
De raadsvergadering vanavond, 
donderdag 15 december, is openbaar 
en begint om 20.00 uur in de raadzaal. 
De vergadering is ook rechtstreeks te 
volgen via livestream op www.aals-
meer.nl. De volledige agenda inclusief 
alle bijbehorende stukken zijn te 
vinden op de website. Voor vragen over 
de vergadering kan contact opge-
nomen worden met de gri�e via 
gri�e@aalsmeer.nl. Inspreken is tijdens 
een raadsvergadering niet mogelijk.

Fracties willen financiële steun 
voor stichting RBV

Aalsmeer - Creatieve kinderen zijn in 
de kerstvakantie welkom bij 
KunstLab Junior. Vier dagen lang 
bedenken, maken en uitvoeren in De 
Kunstkas van kunstenaar Tobias 
Rothe aan de Aalsmeerderweg 325. 
Onder professionele begeleiding 
gaan kinderen samen aan de slag en 
gaan er een tentoonstelling maken. 
KunstLab Junior is er van 3 tot en 
met 6 januari 2023. Een vooruitzicht 
om je op te verheugen. Op de laatste 
dag is er de expositie voor familie en 
vrienden, om het gezamenlijke 

prachtige kunstwerk te bewonderen 
en de week af te sluiten! 
 Tip van Cultuurpunt Aalsmeer: 
Kerstman, geef een kind een week 
kunst cadeau! Het KunstLab Junior 
op 3, 4, 5 en 6 januari is alle dagen 
van 10.00 tot 15.00 uur en is bedoeld 
voor kinderen uit de groepen 6 tot 
en met 8. De kosten bedragen 50 
euro per kind voor alle dagen samen.
Vooraf inschrijven is wel een vereiste 
en is mogelijk tot 22 december via 
e-mail: inschrijvingen@cultuurpunt-
aalsmeer.nl

KunstLab Junior: Maak het 
helemáál in de Kerstvakantie

Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven wil, naast dat ze de jaarlijkse 
botendag en het feest tijdens Aals-
meer Feestweek organiseren, 
wensen laten uitkomen van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Hiervoor zijn dit jaar bij vier verschil-
lende kinderdagcentra van Stichting 
Ons Tweede Thuis en op het Dien-
stencentrum in Aalsmeer kerst-
bomen neergezet. Alle OTT-voorzie-
ningen in de regio Amsterdam 
Amstelland hebben papieren kerst-
ballen gekregen waarop de cliënten 
of hun begeleiding wensen mogen 
opschrijven. Deze wensen worden 
opgehangen in de bomen en in het 
nieuwe jaar door de vrijwilligers van 
Dag van je Leven opgehaald. 
Ze gaan dan kijken welke wensen te 
realiseren zijn en hopen veel cliënten 
blij te kunnen maken. Dit kunnen 
kleine wensen zijn, zoals een lekkere 
taart of groene aankleding voor de 
gezamenlijke huiskamer, maar ook 
een speciaal uitje zou tot de moge-
lijkheden kunnen behoren. 

Meehelpen? 
Hoeveel en welke wensen vervuld 
kunnen gaan worden is afhankelijk 

van giften en de hulp van het 
netwerk van de Dag van je Leven vrij-
willigers. Hoe meer donaties er 
komen, hoe meer blije mensen! Een 
zeer gewaardeerde bijdrage storten 
kan op rekeningnummer NL56 RABO 
03141 68273 van Stichting Dag van 
je Leven o.v.v. wensen. 

Kerstwensenactie Dag van je 
Leven voor cliënten OTT

Voorzitter Rob Langelaan brengt 
kerstbomen rond bij de voorzieningen 
van Ons Tweede Thuis. 
Foto: Stichting Dag van je Leven

Aalsmeer - Sinterklaas blijft altijd een 
weekje langer in Aalsmeer. Na vele 
kinderen blij gemaakt te hebben met 
bezoeken en cadeautjes, sluit Sint zijn 
komst af met een feest voor volwas-
senen. En dat doet hij met een oer-
Hollands spel: bingo. Afgelopen 
zaterdag 10 december was de jubileu-
meditie van de Après Sint Bingo in 
Studio’s Aalsmeer. Een volle zaal, al 
ruim voor aanvang waren alle kaarten 
verkocht, werd getrakteerd op een 
spectaculaire show met in de hoofd-
rollen de Pink Sint en Sinterklaas en zij 
kregen assistentie van heel veel 
Pieten. De tiende bingo-avond werd 
geopend met een �lmpje van de 
eerste editie en allerlei foto’s van voor-
gaande jaren en de remix van Jan Leli-
veld waarbij natuurlijk de Aalsmeerse 
vlag en Aalsmeerse Sint niet 
ontbraken. Tussen de bingo-ballen 
waren er optredens en werden de 
aanwezigen getrakteerd op de 
Hollandse Sint, zijn Schotse collega en 
onder andere kwamen de Max Sint en 
James Sint Bond het podium op. Na 
de pauze gingen de spots aan voor 
Bonnie Sint Claire en Dokter Sint 

Bernard. Tijdens het Nederlandstalige 
blok met voetballiederen door de 
Oranje Sint werd luid meegezongen 
en de rock and roll harten gingen 
sneller kloppen bij Sint Elvis Presley. 
De avond werd groots afgesloten met 
Sint André Rieu en een Pieten orkest. 
De marsen en walsen kregen even-
eens goedkeuring van het gevarieerde 
publiek, jong en oud, er werd heerlijk 
meegedeind vanaf de bingo-tafels. 

Gouden Pepernoot
Tijdens de bingo werd ook de Gouden 
Pepernoot uitgereikt en deze kreeg 
Henk van Leeuwen (Sinterklaas) uitge-
reikt door burgemeester Gido Oude 
Kotte. Maar dit ‘gouden bedankje’ was 
niet het enige waar Henk op getrak-
teerd werd. De burgemeester had een 
verrassing in petto voor hem en voor 
Pink Sint (Mike van der Laarse). Na een 
speech op rijm met een opsomming 
van de inspanningen die zij als vrijwil-
ligers verrichten werden de twee 
benoemd tot ereburgers van de 
gemeente Aalsmeer. Henk van 
Leeuwen stond perplex en liet weten 
dit helemaal niet verwacht te hebben 

Après Sint Bingo: Een avond vol 
spektakel en verrassingen

en ook Mike van der Laarse reageerde 
verbaasd en had even geen woordje 
klaar om te bedanken voor deze 
mooie titel. Overigens vooralsnog is 
een chocolade erepenning uitgereikt, 
vanavond donderdag 15 december 
vindt tijdens de raadsvergadering 
(vanaf 20.00 uur) de o�ciële benoe-
ming plaats met daarbij de overhandi-
ging van de versierselen. 

Elfde editie
De Sint Bingo is weer perfect 
verlopen, veel blije gezichten na het 
winnen van een prijs, waaronder 
buitenkeukens, tien zonnepanelen, 
een televisie en passe-partouts voor 
de Feestweek 2023. Deze gaat weer 
plaatsvinden in september en in 
december volgt dan zo goed als zeker 
weer een Après Sint Bingo. “Zoveel 
plezier, alle leeftijden door elkaar en 
alleen maar gezelligheid”, aldus Mike 
van der Laarse. “Dus wat ons betreft 
komt er volgend jaar een elfde editie. 
We hebben al enkele leuke ideetjes.” 
De opbrengst van de Sint Bingo wordt 
geschonken aan het Emma Thuis 
Team.

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - 2022 was een succesvol 
jaar voor De Jong Dakinspecties en 
de nieuwe tak van het bedrijf: Valbe-
veiliging. De Jong Valbeveiliging 
heeft mooie projecten uitgevoerd 
voor vaste en nieuwe klanten. 
Iedereen wordt zich meer en meer 
bewust dat veilig werken een hoofd-
zaak is. Grote bedrijven zijn zich 
bewust van risico’s en aansprakelijk-
heid. Goed georganiseerde Vereni-
gingen Van Eigenaren weten inmid-
dels ook dat de Arbo wetgeving en 
regels ook voor hen gelden. “In de 
voorbereidende fase heb je als veilig-
heidsinspecteur een voorbeeld 
functie. In goed overleg met de 
arbeidsinspectie en met gezond 

verstand, maak je de risico’s tot 
aanvaardbaar”, vertelt Willem. “Eerst 
wordt een plan van aanpak gemaakt 
met tekeningen, zodat de klant zich 
goed kan inbeelden wat de nieuwe 
veilige situatie wordt. Na goedkeu-
ring wordt een o�erte op maat 
gemaakt waarna gekwali�ceerde 
monteurs de voorzieningen komen 
plaatsen.”

Gezonde voeding
Ieder jaar geven Leontine en Willem de 
Jong een cheque van 500 euro aan 
een goed doel. Dit jaar is het 120 jaar 
oude melkveebedrijf ‘Boerderij De 
Jong’ in Amstelveen het goede doel. 
Een melkveebedrijf met zo’n tachtig 

Donatie voor Boerderij De Jong 
van De Jong Valbeveiliging

Leontine de Jong (rechts) met Melanie en Frank van ‘Boerderij De Jong’.

melkkoeien, jong vee, een boerderij-
winkel en een melktap. De boerderij-
winkel ontstond omdat eigenaresse 
Melanie de supermarkt yoghurt niet 
lekker vond waarop (haar man) Frank 
zei: “Je hebt 80 koeien. Waarom maak 
je die niet zelf?” In vijf jaar tijd groeide 
de winkel uit tot een begrip, waar 
klanten komen vanuit Aalsmeer, 
Amstelveen, Uithoorn en ruime omge-
ving. In de boerderijwinkel wordt naast 
zuivel ook groente, fruit, kaas, jam, sap 
en andere lokale producten verkocht. 

Crowdfunding
Waarom een schenking aan Boerderij 
De Jong? “Juist in deze tijden is het 
belangrijk om je lichaam goede 
gezonde voeding te geven. Vrij van 
conserveringsmiddelen. Veel mensen 
hebben klachten, die terug te vinden 
zijn door alle rommel wat tegen-
woordig in veel supermarktvoeding 
wordt gestopt”, aldus Leontine en 
Willem. “Daarnaast zijn Melanie en 
Frank bezig met een crowdfunding om 
geld binnen te halen om een nieuwe 
schuur/boerderijwinkel te kunnen 
laten bouwen. Deze ruimte gaat onder 
andere plaats bieden aan dagbeste-
ding, rondleidingen en kinderfeestjes. 
Ook voor kinderen belangrijk: bewust 
worden waar je gezonde voeding 
vandaan komt.” Kijk voor meer infor-
matie op www.crowdaboutnow.nl/
boerderijdejong of stuur een mail naar 
boerderijdejong@hotmail.com. Leon-
tine en Willem willen tot slot alle 
opdrachtgevers bedanken voor het 
mooie succesvolle jaar.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Na een geslaagde profes-
sionele topsport carrière beachvol-
leybal is Jeroen Vismans zich meer 
gaan toeleggen op een toekomstbe-
stendige maatschappelijke carrière. 
Vier jaar was Jeroen toen zijn ouders, 
Ruud en Irene, zich waagden aan een 
gigantische uitdaging. Inmiddels is 
dit 27 jaar geleden en valt The Beach 
- de voormalige veiling Bloemenlust 
- niet meer weg te denken in Aals-
meer. De bekendheid strekt nu ver 
buiten de landsgrenzen. Het is aan 
alle inspanning en de onmetelijke 
geestdrift van het echtpaar Vismans 
te danken dat The Beach een dyna-
misch centrum is geworden. Nu is het 
moment aangebroken dat Jeroen het 
stokje gaat overnemen. “Ik wil zeker 
net zo goed worden als mijn ouders”, 
is een uitspraak die vanuit zijn ziel 
komt. “Waarom ik het bedrijf over wil 
nemen? Omdat ik het levenswerk van 
mijn ouders wil voortzetten!” Nu is 
Jeroen - zoals hij het zelf noemt - nog 
in de leer maar grijpt vervolgens 
verder alles aan om zoveel mogelijk 
bij te leren. Ook voor hem is deze 
stap een �inke uitdaging, maar het 
bedrijf heeft in zijn ogen zoveel 
potentie dat hij de toekomst met 
vertrouwen en een gezonde span-
ning tegemoet ziet. The Beach heeft 
een monumenten status, het prach-
tige gebouw toont een aantal knappe 
staaltjes architectuur. Bij binnen-
komst voel je de dynamiek en er 
hangt zo een goede sfeer. “The Beach 
is een unieke plek, iedereen kan hier 
van ’s morgen tot avonds in één 
gebouw van alles beleven. Je kunt 

sporten, naar de fysio, feest vieren, 
vergaderen, heerlijk eten en zelfs naar 
de kapper.” Van de medewerkers 
krijgt Jeroen alle support en het volle 
vertrouwen. Men weet vanuit erva-
ring hoe loyaal Jeroen is. Ook hij 
begon onderaan de ladder en is niet 
te beroerd om zijn nek uit te steken 
voor een ander. Natuurlijk zijn er 
ideeën voor de toekomst, maar aan 
de huidige sfeer zal zeker geen veran-
dering komen. Jeroen: “Zaai is ontzet-
tend leerzaam voor mij, heel waar-
devol om met andere ondernemers 
over herkenbare situaties te kunnen 
praten. Ondanks de verschillende 
branches leidt het toch tot leuke 
gesprekken. Er komt altijd wel iets 
voorbij waarover je kunt nadenken, 
dat nuttig is voor nu en voor de 
toekomst. Met mijn buddy’s Martijn 
Joore (van de Tuk Truck) en Frank 
Nieuwenhuijse (FN Performance) is 
het heel goed sparren, wij vullen 
elkaar prima aan. Zaai is een goede 
basis.” Neem voor meer informatie 
over Zaai contact op met Kirsten 
Verhoef (project-organisator) via 
0297 - 366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl 

Jeroen Vismans: “Zaai is nuttig 
voor nu en de toekomst”

Aalsmeer - Vrijdag 2 december 
vierde het interieurbouwbedrijf Issos 
aan de Molenvlietweg hun 30 jarige 
bestaan. De wethouder van Econo-
mische Zaken ging hier langs om ze 
te feliciteren. Het bedrijf timmert al 
jaren stevig aan de weg met 
opdrachtgevers als Schiphol, ABN 
AMRO bank, Vrije Universiteit 
Amsterdam en gerenommeerde 
architectenbureaus, vastgoed- en 

projectontwikkelaars. Wethouder 
Robert van Rijn: “De naam Issos is 
Grieks en betekent ‘misschien’. Bij 
oprichting was het idee dat het 
bedrijf ‘misschien’ wel iets kon 
worden. Dat is volgens mij allang 
geen misschien meer. Het is een 
prachtig bedrijf en ik hoop dat ze 
nog vele jaren hier in Aalsmeer 
blijven als mooie aanvulling op de 
Aalsmeerse Economie.”

Wethouder op jubileumbezoek

Felicitaties van wethouder Robert van Rijn voor Interieurbouwbedrijf Issos. 
Foto: Gemeente Aalsmeer

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Tijdens het vierde en 
laatste Wijkoverleg in dit jaar werd 
duidelijk dat de bewoners in de Horn-
meer ruim kunnen pro�teren van een 
aantal goede voorzieningen die in de 
wijk aanwezig zijn, waaronder het 
Buurthuis en een Buurtvereniging. 
Participe, die op maatschappelijk 

terrein ook veel activiteiten in de wijk 
ontwikkelt, maakt gebruik van het 
Buurthuis. Het Wijkbestuur lichtte de 
werkzaamheden van Participe toe en 
Gerard Zelen vertelde over de activi-
teiten van de werkgroep ‘Wij zijn Horn-
meer’. Voor deze werkgroep deed hij 
een oproep om aan die activiteiten 

Aantal goede voorzieningen en 
veel activiteiten in Hornmeer

mee te werken. Theo Bergonje vertelde 
met enthousiasme van zijn plannen 
om onder andere met een permanente 
expositie in het Buurthuis de Wijkbe-
woners te adviseren om de energie-
kosten te verlagen. Aansluitend hierop 
stelde nieuwe Wijkagent, Dennis Raps, 
zich voor en vertelde hij over zijn werk 
in en aandacht voor de Wijk. Hij is 
bereikbaar onder het algemene politie-
nummer 0900 8844. Al deze besproken 
punten toonde aan dat er in de 

Hormeer op maatschappelijk vlak veel 
activiteiten zijn die het welzijn van de 
bewoners bevorderen. Natuurlijk 
waren er ook enkel kritische punten die 
besproken werden, zoals de overlast 
van Schiphol, de extra nachtvluchten, 
de door de bezwaarschriften uitge-
stelde bouw aan de Roerdomplaan en 
het niet geïnformeerd zijn over de 
bouwplannen van de Tuinen van Horn-
meer. Dit laatste punt geeft aan dat de 
informatie vanuit de gemeente onvol-

ledig is. De discussie die daarover 
ontstond gaf aan dat de bewoners de 
Wijkavonden zeer op prijs stellen en 
het bestuur verzochten daarmee door 
te gaan. Het bestuur zal dat ook binnen 
de gemeente gaan bespreken en zal, 
om de continuïteit van het overleg te 
waarborgen, op zoek gaan naar 
jongere bestuursleden die het stokje 
over willen nemen. Interesse? Meer 
informatie op de website: 
wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 en 
zaterdag 10 december vond na twee 
jaar weer de Kerstmarkt van Lions 
Club Ophelia plaats in de Historische 
Tuin. Het was winterskoud, maar 
prima weer om een gezellige Kerst-
markt te bezoeken. En dit dachten 
vele inwoners en bezoekers uit de 
regio, want gelijk bij aanvang vrijdag-
middag stroomde het vol en 
zaterdag was het de hele dag een 
komen en gaan van mensen. Het 
aanbod was gevarieerd met mooie 

kersttakken en -stukjes, maar ook 
tassen, sieraden, handgemaakte 
kerstballen en decoraties, kaarsen en 
andere sfeermakers voor in huis, 
warme mutsen, schilderijen en kera-
miek en onder andere de nieuwe 
Aalsmeer 2023 kalender. Bij ijsclub 
Uiterweg konden bezoekers op de 
foto in de arrenslee voor een origi-
nele kerstkaart in winterlandschap. 
Vrijdag werd de Kerstmarkt opgeluis-
terd door zanger en pianist Maurice 
van Kersbergen en zaterdag stond als 

Gezellige en goed bezochte 
Kerstmarkt Lions Ophelia

extraatje een veiling met Coos Buis 
op het programma. Hiervoor was de 
animo zo groot dat besloten werd 
een tweede veiling te houden, die 
ook weer een volle veilingzaal ople-
verde. Goed geboden werd er op het 
schaap van aluminium-vijzel en deze 
‘originele prikker’ ging voor 600 euro 
naar de nieuwe, trotse eigenaar. De 
exacte opbrengst van de Kerstmarkt 
is nog niet bekend, maar zo goed als 
zeker kunnen de Lions dames mooie 
bedragen schenken aan de drie 
gekozen goede doelen: KiKa, de 
lokale stichting SAM en de stichting 
Tesselschade Studiefonds voor 
vrouwen.





Wie in oktober een koophuis wilde bemach-
tigen, moest daarvoor nog altijd dieper in de 
buidel tasten dan een jaar eerder in dezelfde 
maand. De stijging was echter minder hoog 
dan een maand eerder: in september was een 
huis gemiddeld 9,4 procent duurder dan het 
jaar ervoor en in oktober was dat nog maar 7,8 
procent. Toch wil dat niet zeggen dat het 
opeens veel eenvoudiger zou zijn geworden 
om aan een huis te komen. Uit de gegevens 
blijkt dat vier van de vijf verkochte huizen van 
eigenaar wisselen voor een bedrag dat hoger 
ligt dan de getaxeerde waarde van het pand. 
Dat maakt het voor potentiële kopers lastig om 
een woning te kopen, vooral wanneer het star-
ters betreft. De regelgeving op het gebied van 
hypotheken is zodanig dat je niet meer geld 
mag lenen dan het pand waard is. Dit is een 
maatregel die de overheid in 2018 nam om de 
kopers te behoeden voor �nanciële problemen. 
Gezien vanuit de hypotheeksituatie is de 
woningmarkt in ons land momenteel gezond 
te noemen. Bij veel woningbezitters is sprake 
van een overwaarde, omdat ze al een deel van 

hun hypotheek hebben afgelost en de woning 
in de achterliggende periode meer waard is 
geworden. Als de huizenprijzen in de komende 
jaren zouden blijven dalen, raken deze mensen 
die overwaarde ook weer geleidelijk kwijt. Hoe 
snel dat gaat, is zeer sterk afhankelijk van de 
persoonlijke situatie en van de mate waarin de 
prijzen dalen. Overigens zijn in de eerste tien 
maanden van 2022 zo’n 17 procent minder 
woningen verkocht dan in dezelfde periode in 
2021.

Anno 2022 zien we weer steeds vaker tapijtte-
gels opduiken bij de mensen thuis. Niet zo 
vreemd, want veel mensen kozen in de loop 
der jaren voor een vloer van een tamelijk kil 
materiaal, terwijl door de hoge energieprijzen 
juist elk beetje extra warmte in deze tijd zeer 
welkom is. Tapijttegels zorgen voor die extra 
warmte en het mooie is dat je ze gewoon over 
je bestaande (harde) vloer heen kunt leggen en 
weer kunt verwijderen wanneer je erop uitge-
keken bent. Een ander �jn voordeel van tapijt-
tegels is dat ze een geluiddempende werking 
hebben en daardoor de akoestiek in een ruimte 
verbeteren. Daar komt nog eens bij dat ook het 
onderhouden van tapijttegels heel simpel is, Je 
kunt er gewoon met de stofzuiger overheen 
gaan en als je vloeisto�en gemorst hebt, kun je 
een tapijttegel ook heel eenvoudig verwijderen 
en even onder de kraan houden. Is de tapijt-
tegel zodanig beschadigd of vervuld dat deze 
niet meer te redden is? Dan kun je de gehele 
tegel simpelweg vervangen door een nieuw 
exemplaar. Het verdient daarom aanbeveling 
om altijd een paar extra tegels in voorraad te 
nemen. Het zou immers zonde zijn als net die 
speci�eke tegel niet meer verkrijgbaar is en je 
daardoor met een lelijke tegel blijft zitten.

Kleuren en printjes
Mocht de gedachte aan tapijttegels nog steeds 
een beeld oproepen van een saaie grijze 
kantoorvloer, dan loop je misschien een beetje 
achter. In de loop der jaren is er heel  wat 
veranderd op dat gebied. Tegenwoordig zijn er 

tapijttegels in allerlei kleuren en met diverse 
leuke printjes. Ze zijn er zowel hoogpolig als 
laagpolig en je kunt zelfs een heel patroon 
leggen door verschillende tegels met elkaar te 
combineren.

Voordelig
Het grootste voordeel van tapijttegels in huis is 
misschien wel dat het een zeer voordelige 
manier is om de vloer te bedekken. De 
aanschafprijs van tapijttegels is relatief laag en 
bovendien heb je nauwelijks te maken met 
snijverlies. Ook hoef je het werk niet uit te 
besteden aan een professional, want tapijtte-
gels leggen kan vrijwel iedereen. Je hebt er 
alleen een scherp tapijtmes voor nodig en je 
hoeft de tapijttegels niet te verlijmen op de 
ondergrond. Mede daardoor blijf je ook �exibel 
in je mogelijkheden als je de kleur of stijl van je 
interieur wilt wijzigen.

Piek in stijging van 
huizenprijzen lijkt te zijn bereikt

De tapijttegel: de klassieker onder 
de vloerbedekkers herontdekt

Na een lange periode van stijgende huizenprijzen lijkt de grens nu wel zo’n beetje te 
zijn bereikt. Het is een voorlopige conclusie, want diverse omstandigheden zijn van 
invloed op de prijzen waarmee huizen van eigenaar wisselen. Het is onmogelijk om het 
exacte verloop van de prijzen goed te voorspellen, maar een lichte daling in de trend 
gedurende drie maanden op rij is wel een teken aan de wand. In een paar jaar tijd was 
een huis gemiddeld bijna anderhalf keer zo veel waard geworden, maar sinds afge-
lopen zomer is sprake van een stabilisering. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Je ziet ze weer op steeds meer plaatsen opduiken: tapijttegels! Deze Nederlandse 
uitvinding deed in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn intrede. Het was een slimme 
manier om materialen te kunnen hergebruiken. Wanneer een geleverd tapijt binnen de 
garantietermijn slijtplekken vertoonde, werd het gehele tapijt kosteloos door de fabri-
kant vervangen. De nog goede stukken van het oude tapijt werden dan in stukken an 
50 x 50 centimeter gesneden. Die stukken konden elders opnieuw worden gebruikt. Zo 
is de tapijttegel ontstaan. Het voordeel van tapijttegels is dat ze snel en eenvoudig te 
leggen zijn.

Raamdecoraties
Je ramen kun je versieren door er een licht-
slang omheen te hangen, maar ook door spuit-
sneeuw te gebruiken. Knip bijvoorbeeld de 
vorm van een kerstklok uit een stuk papier en 
plak die op het raam. Als je het papier een 
beetje vochtig maakt, blijft het heel eenvoudig 
voor korte tijd op het raam plakken. Je kunt 
dan met de spuitbus aan de slag. Hierdoor 
ontstaat de vorm van de kerstklok op het raam, 
rond de mal van papier. Die trek je vervolgens 
heel simpel weer van het raam af en klaar is je 
raamdecoratie! Er zijn ook leuke hangers met 
lampjes verkrijgbaar om voor het raam te 
hangen.

Kerstboom
De kerstboom is voor veel mensen een stan-
daard item in de woonkamer tijdens de 
decemberdagen. Een mooie kerstboom kost 
wel wat geld, maar je hebt er vervolgens 
wekenlang plezier van. Ben je uitgekeken op 
de versieringen voor in de boom? Ruil ze met 
je familie of buren! Je kunt ook naar een kring-
loopwinkel gaan om daar wat voordelige kerst-
boomversieringen te scoren. Als je dan ook 
nog eens je oude versieringen uit eigen 
collectie inlevert, kan een ander die op zijn 
beurt ook weer voordelig aanscha�en. Wil je 
het een keer helemaal anders doen? Koop dan 
een kunststof plant (bijvoorbeeld een palm) en 

een spuitbus met goudkleurige verf. Spuit de 
plant helemaal over in goudkleur en je hebt 
een prachtige eyecatcher voor de feestdagen 
in huis.

Kerststal of kerstdorp
Het neerzetten van een kerststal in huis is een 
eeuwenoude traditie die vooral in katholieke 
kringen gebruikelijk is. Dit gebruik is te 
herleiden tot het feit dat Jezus zou zijn 
geboren in een stal. Op een dressoir of (bijzet)
tafel kun je een kleine kerststal plaatsen. Een 
handige knutselaar bouwt zo’n stal zelf, maar je 
kunt ze ook kant en klaar kopen. En wat dacht 
je van een kerststal die je maakt van kleine 
bouwsteentjes? De laatste decennia zie je ook 
steeds vaker kerstdorpen verschijnen in huis-
kamers. Misschien is de term winterdorp beter, 
want het gaat over het algemeen om een 
winters tafereel met een besneeuwd land-
schap (tip: gebruik piepschuim!) waarin zich 
diverse huisjes en bomen bevinden. Sommige 
mensen pakken �ink uit en laten zelfs een 
treintje in het rond rijden.

De natuur in huis
Een middagje wandelen door het bos levert 
vaak mooie vondsten op om je eigen kerstde-
coraties mee te maken. Dennenappels bijvoor-
beeld, maar ook mooie takken en grote 
bladeren. Gebruik alleen materiaal dat je op de 
grond vindt en knip niets van bomen, struiken 
of planten af. Gebruik bijvoorbeeld een serveer-
schaal (fruitschalen doen het goed!) om je 
vondsten in te exposeren. Leg er wat kerst-
ballen tussen of een snoer met parels voor een 
mooi compleet geheel met een luxe uitstraling. 
Natuurlijk kun je ook in de tuincentra en bij de 
detailhandelaren voor bloemen en planten 
terecht om mooie kerstdecoraties te scoren.

Zo maak je jouw huiskamer 
extra feestelijk in december!

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Veel mensen brengen nu weer meer 
tijd binnenshuis door. Dan is het natuurlijk leuk als je de huiskamer een extra feestelijk 
tintje kunt geven. Dat hoeft niet veel geld te kosten en vergt ook niet heel veel creativi-
teit. Er is immers volop aanbod op het gebied van decoratieve materialen verkrijgbaar. 
Maar hoe ga je te werk? Hoe voorkom je dat het een iets te uitbundige glittershow 
wordt? Overdaad schaadt en dus is het goed om een plan te bedenken voordat je 
begint met decoreren.



Geef een feestelijke draai aan jouw 
kersttafel!
Kerstmis is in aantocht, dus het is 
tijd voor inspiratie voor de mooi-
ste gedekte tafels! Geef een feeste-
lijke draai aan de laatste trends met 
de stylingtips van Villeroy & Boch. 
Kies bijvoorbeeld een keer voor een 
kersttafel in industriële stijl, een win-
terse sfeer of ga voor de combinatie 
van groen en goud.

Industrieel
De industriële stijl is populair, dus 
waarom geen kersttafel in deze stoe-
re look? Gebruik ruwe, robuuste materialen en neutrale kleuren zoals zwart, wit en grijs. De lei-
steenlook van de Manufacture Rock collectie van Villeroy & Boch in combinatie met het witte ser-
vies van Toy’s Delight Royal Classic en het zwarte Manufacture Rock bestek passen hier goed bij!

Keukenkraan uitgelicht: 
nieuwe Quooker Front kraan

De nieuwe kraan van Quooker heet 
Front. Een kraan die schittert in een-
voud. De kraan geeft: koud, warm, ko-
kend, gekoeld en bruisend water.\

De Front is verkrijgbaar in twee � nishes: 
roestvrij staal en zwart. De kraan is met 
ieder Quooker-reservoir te combineren. 
Net als bij andere Quooker-kranen druk 
je de kindveilige bedieningsknop twee 
keer in en draai je tegen de klok in voor 
direct 100°C kokend water. Draai de kar-
telknop tot de eerste klik voor gekoeld 
water. Tap bruisend water door verder te 
draaien tot de tweede klik. De prijs van 
de Front is hetzelfde als die van de Flex 
en de Fusion.

Matte finishes voor het 
toilet en de wastafel
 Een mat witte afwerking in de badkamer 
is een echte trend op dit moment. Gebe-
rit introduceert daarom matwit keramiek en 
breidt daarmee haar mat witte badkamer-
producten verder uit.
De vraag naar mat witte � nishes voor de 
badkamer is enorm toegenomen. Een mat-
te afwerking heeft een chique uitstraling en 
zorgt voor een rustig aanzicht. Bedienings-
platen en badkamermeubels zijn binnen het 
Geberit assortiment al enige tijd verkrijg-
baar in matwit. Ook douchevloeren en was-
tafelmeubels in de materialen composiet en 
kunststof kunnen in een mat witte afwer-
king gekozen worden. Door de toevoeging 
van matwit keramiek aan het Geberit assor-
timent wordt ook voor de wc en de wastafel 
een eigentijdse look geboden, als alternatief voor het zo herkenbare hoogglans keramiek.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Lees verder op www.intergas-
verwarming.nl.

Efficiënt 
(bij)verwarmen 
met airconditioning
Naast koelen kun je de slimme Climate airconditioners 
van Ne� t Bosch ook gebruiken om je woning te verwar-
men. Zo verbruik je geen of minder gas en zorg je voor 
comfortabele warmte. Je kunt kiezen voor een single 
split airco, maar ook voor een multi-split airco waarmee 
meerdere ruimtes kunt verwarmen. Met de app zorg je 
vanuit je luie stoel voor jouw ideale comfort.
ne� t-bosch.nl/airco-verwarming

Blend 

De blend is er voor iedereen die graag afwijkt van de norm en het avontuur opzoekt. De wasta-
felkast zorgt voor de speelse “Touch” in de badkamer. Gecompleteerd met een dun Solid Surface 
blad, opbouwkommen of het strakke keramische wastafelblad geeft het gehele plaatje een vol-
wassen uitstraling.Lees verder op www.primabad.nl.

Extra lange planken
Met de extra lange planken 
van de COREtec® XL-END-
collectie, creëer je een ultiem 
en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op 
zoek bent naar een vloer die 
tot zijn recht komt in een 
grote ruimte of als je een 
kleinere ruimte optisch gro-
ter wil laten lijken. De realisti-
sche uitstraling van de plan-
ken tilt de ‘look & feel’ van je 
vloer naar een hoger niveau. 
Dankzij de embossing is deze 
elegante en luxueuze vloer 
namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte hou-
ten vloer. Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Sjithouse Furniture 
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een 
combinatie van Nederlands vakman-
schap, de beste materialen uit diver-
se landen, trends en stijlen staat deze 
meubellijn garant voor schoonheid en 
praktisch gebruik in de toiletruimte. 
De nieuwe collectie is genaamd ‘Sjit-
house Furniture’. Een naam met een 
knipoog en eenvoudig te herkennen 
aan het karakteristieke huisje in het 
logo. Het is een uiterst complete serie 
met verschillende wastafels, opbouw-
kommen, kasten en frames. Thebalux 
is reeds meer dan 25 jaar badkamer-
meubelen producent en is pionier op 
het gebied van innovatie en design 
van badkamermeubelen. Benieuwd 
naar alle mogelijkheden? Ga naar 
www.thebalux.nl.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
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Aalsmeer - Krijgt u van uw werk-
gever een kerstpakket, maar heeft u 
dat eigenlijk niet nodig? De klanten 
van Voedselbank Aalsmeer zijn er blij 
mee! Voor deze 40 gezinnen bete-
kent het voedselpakket dat ze weke-
lijks van de Voedselbank krijgen dat 
ze weer een paar dagen eten op tafel 
hebben, iets extra’s voor de feest-
dagen is er echter vaak niet bij. De 
Voedselbank is dan ook blij met ieder 
kerstpakket dat ze krijgt om te 
schenken aan deze gezinnen. Ook 
aangebroken pakketten zijn welkom. 
De Voedselbank heeft vooral 
behoefte aan voedsel. Wijn en 
andere alcoholische dranken mogen 
niet aan de klanten uitgedeeld 

worden. Uw kerstpakket (deels) 
doneren aan de Voedselbank? Inle-
veren kan bij de Wereldwinkel in de 
Zijdstraat 15, bij Renault Nieuwendijk 
aan de Zwarteweg 93, bij The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a en bij 
Ford De Hartog aan de Madame 
Curiestraat 3 in Kudelstaart.
Bedrijven die kerstpakketten over 
hebben, en deze willen doneren, 
wordt gevraagd contact op te nemen 
via 06-37471838 of per mail: 
voedseldonatie@voedselbankaals-
meer.nl. Kijk voor meer informatie 
over deze en andere acties van de 
Voedselbank op www.voedselban-
kaalsmeer.nl, of stuur een mail aan 
info@voedselbankaalsmeer.nl

Kerstpakket (deels) doneren 
voor Voedselbank Aalsmeer

Amstelland - Dinsdag 4 april 2023 
gaat de rode loper weer uit voor de 
vmbo-leerlingen van Vakcollege 
Thamen, Panta Rhei, Praktijkschool 
Uithoorn, VeenLanden College en 
Yuverta mavo en vmbo Aalsmeer. 
Tijdens het Beroepenfeest maken de 
leerlingen kennis met vele beroepsbe-

oefenaren en bedrijven uit de regio. 
Klikt het? Dan maken ze een afspraak 
voor de Doe Dag op 18 april. De leer-
lingen gaan dan een halve dag op 
werkbezoek bij de bedrijven om 
kennis te maken met het beroep en 
bedrijf. Het wordt de vijfde editie van 
Veen en Amstelland On Stage en vindt 

Rode loper uit voor vijfde editie 
Veen en Amstelland On Stage

Aalsmeer – Van der Schilden Lingerie 
heeft onlangs een actie gehouden 
voor de Aalsmeerse stichting Kinder-
hulp Afrika. Dames konden oude bh’s 
inleveren om deze een tweede leven 
in Oeganda te geven. De actie was 
een groot succes. Maar liefst 300 bh’s 

zijn binnengekomen. Inmiddels is een 
eerste partij naar Oeganda gebracht. 
Veel meisjes die op de campus van 
Kinderhulp Afrika wonen zijn enorm 
blij met de bh’s die ze in ontvangst 
mochten nemen. In Oeganda heeft 
Kinderhulp Afrika de zorg voor 1000 

Bh-actie voor Kinderhulp Afrika
Meisjes in Oeganda nemen blij de bh’s in ontvangst.

Aalsmeer - Vrijdag 9 december verza-
melden 84 enthousiaste leden van de 
OVAK zich op het parkeerterrein van 
de Waterlelie om met twee bussen af 
te reizen naar het winterspektakel 
‘Winterdroom’ in de Orchideeën Hoeve 
te Luttelgeest. Via de Noord Oost 
polder werd eerst richting Tollebeek 
gereden waar genoten is van een 
heerlijk diner. Hierna werd de reis 
vervolgd naar Luttelgeest om in een 
geheel met kaarsen verlichte Orchi-
deeën Hoeve, tussen de mooiste orchi-
deeën, te genieten van het bijzondere 
winterspektakel ‘Winterdroom’. Niet 
alleen orchideeën, ook vogels, stok-
staartjes, karpers, �amingo’s en zelfs 
ooievaars waren te bewonderen. De 
gezellige kerstmuziek werd verzorgd 
door een ‘kerstmannenkoor’. Met een 
tevreden gevoel stappen alle deelne-
mers ’s avonds weer in de bussen om 

huiswaarts te keren met als verrassing 
een mooie orchidee! Geïnteresseerd 
geraakt in ouderenvereniging OVAK en 
de verschillende activiteiten die geor-
ganiseerd worden? Neem dan voor 
meer informatie contact op de leden-
administrateur via 0297-320774 of kijk 
op de website: www.ovakaalsmeer.nl.

Winters dagje uit met de OVAK

deze keer plaats in Sporthal de Water-
lelie in Aalsmeer. Het belangrijkste 
doel van Veen en Amstelland On 
Stage, is vmbo-leerlingen laten zien 
en ervaren hoeveel mogelijke 
beroepen er voor hen zijn. De slogan 
van On Stage is niet voor niets: “Alles 
mag je worden, behalve ongelukkig. 
Beloofd?’’ Om ook de vijfde editie van 
Veen en Amstelland On Stage tot een 
succes te maken, is de organisatie op 
zoek naar beroepsbeoefenaren en 
bedrijven die jongeren willen laten 
zien en ervaren hoe leuk hun werk is! 
Dus, heb je een leuke baan? Of ben je 
ondernemer en wil je de mogelijk-
heden binnen jouw bedrijf toelichten? 
Neem dan contact op via mail@veene-
namstellandonstage.nl. Aanmelden 
kan rechtstreeks via de website veene-
namstellandonstage.nl. Veen en 
Amstelland On Stage biedt plek aan 
alle beroepen. Van automonteur tot 
kapper, boswachter arts, apothekers-
assistente of notaris en alles daartus-
senin. Je hoeft geen erkend leerbedrijf 
te hebben. Enthousiasme om iets te 
vertellen over je beroep wel. 

kinderen, waarvan er veel wees zijn. 
De kinderen krijgen onderdak, 
kleding, eten en goed onderwijs. Op 
die manier is er weer toekomst voor 
hen. Kijk voor meer informatie op 
www.kinderhulp-afrika.nl. 

Aalsmeer - De inzamelingsactie van 
Douwe Egberts punten is in volle 
gang. De Lions Haarlemmermeer 
hebben zich daar al een tiental jaren 
voor ingespannen. Nu zijn ze bezig 
om de elfde editie ook weer tot een 
succes te maken. De Lions zijn 
begonnen in de Haarlemmermeer 
maar hebben steeds de grenzen 
verlegd. Dat betekent dat buurge-
meenten ook de mogelijkheid 
krijgen hun DE punten te doneren 
voor de Voedselbank. Tevens mag 
oud en vreemd geld ingeleverd 
worden. De totale opbrengst van DE 

punten en geld is bestemd voor 
oogoperaties in arme landen. Neder-
landse oogartsen gaan daar belange-
loos oogoperaties uitvoeren. Voor 15 
euro kan een blinde weer zien. Naast 
op diverse locaties in Haarlemmer-
meer staan tegenwoordig ook inza-
melingsdozen bij Albert Heijn aan 
het Driekolommenplein, het Polder-
meesterplein en in de Einsteinstraat 
in Kudelstaart en bij dorpshuis De 
Reede in Rijsenhout. De inzameling 
loopt tot 16 januari. De Lions willen 
na een telefonische afspraak ook de 
punten en/of munten ophalen. 

Lions helpen Voedselbank met 
DE-punten en oud geld

Aalsmeer - Dit jaar krijgen alle perso-
neelsleden en vrijwilligers van Zorg-
groep Aelsmeer een paar mooie 
cadeaubonnen als kerstgeschenk. Als 
blijk van waardering voor hun inzet 
krijgt iedereen cadeaubonnen te 
besteden bij de ondernemers in Aals-
meer Centrum. “Het zijn tenslotte 
onze buren en zij doen ook vaak wat 
extra’s voor onze cliënten. Daarbij 
vinden wij lokaal kopen en genieten 
belangrijk. Zo wordt het echt ‘voor en 
door Aalsmeer”, zegt Ellen Keule-
mans, directeur-bestuurder. “Veel van 
onze medewerkers en vrijwilligers 
wonen in de buurt en zo snijdt het 
mes aan twee kanten. Wij hebben 
iets extra’s te besteden in deze dure 
tijden en de ondernemers kunnen nu 
ook wel iets extra’s gebruiken.”
De bonnen zijn in 2023 te besteden 

bij veel ondernemers in ‘het dorp’; 
van restaurants en winkels tot 
kappers en schoonheidssalons. In 
samenwerking met het onderne-
mersfonds van Aalsmeer Centrum 
zijn de bonnen ontworpen en mede-
werkers van Gewoon Doen van Stich-
ting Ons Tweede Thuis hebben 
geholpen met alles netjes in enve-
loppen te steken. Ook weer een 
mooie lokale samenwerking. De 
eerste symbolische cadeaubon kreeg 
vrijwilliger Jan Kwak als waardering 
voor zijn inzet, uit handen van Ellen 
Keulemans en Tanja Eichholtz, vrijwil-
ligers coördinator. Hij was degene 
die met het idee kwam van de lokale 
bon en was blij dat het ook werd 
opgepakt. Bart en Hayley van 
Gewoon Doen en Linda Kroezen van 
Stijl & Meer waren hier getuigen van. 

Zorggroep Aelsmeer trakteert 
op lokale cadeaubonnen

De eerste Aalsmeerse (lokale) cadeaubon is uitgereikt aan vrijwilliger Jan Kwak door 
Ellen Keulemans en Tanja Eichholtz. Bart en Hayley van Gewoon Doen en Linda 
Kroezen van Stijl & Meer waren hier getuigen van. Foto: Aalsmeer Centrum 

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag was 
er weer een super leuke activiteit van 
Jongeren Stichting SAM. Dit keer 
werd er een kerst hightea georgani-
seerd bij Ons Tweede Thuis (OTT) in 
de Hortensialaan. Er waren allemaal 
hapjes gemaakt, zoals croissantjes en 
sandwiches, maar ook lekkere zoetje 

dingen zoals soesjes en chocolaatjes. 
Met kerstmuziek op de achtergrond 
was het weer een en al gezelligheid. 
De cliënten van OTT kwamen zo 
helemaal in de kerstsfeer. De 
jongeren van SAM werden door 
velen persoonlijk bedankt voor deze 
leuke activiteit. 

Kerst hightea bij Ons Tweede 
Thuis door Jongeren SAM

Overhandiging bh’s voor Oeganda 
door Van der Schilden Lingerie.

Neem hiervoor contact op met Wout 
Nederveen via 06-10794144. 
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Aalsmeer - Veel kinderen en inmid-
dels volwassenen hebben bij Juf Lous 
in de klas gezeten. Lous Zand-vliet 
werkt namelijk al meer dan 30 jaar bij 
SKOA (Stichting Katholiek Onderwijs 
Aalsmeer). Ze heeft als invaller, intern 
begeleider en leerkracht op de Jozef-

school gewerkt en nu is ze alweer 12 
jaar actief op de Oosteinderschool. 
Juf Lous gaat nu genieten van haar 
welverdiende pensioen. Lous heeft 
zich de afgelopen jaren gespeciali-
seerd op het gebied van meer- en 
hoogbegaafde kinderen. Ze heeft 

De Oosteinder neemt afscheid 
van Juf Lous Zandvliet

daarvoor de Projectklas opgezet. 
Kinderen die goed zijn in begrijpend 
lezen en spelling kunnen in aanmer-
king komen voor uitdaging in de 
Projectklas. Deze kinderen zijn vaak 
gewend dat het leren hen makkelijker 
afgaat, in deze klas worden ze echter 
uitgedaagd om in hun ontwikkelzone 
te komen. Soms slaat dit door in de 
paniekzone, maar dan is Juf Lous er 
altijd om te helpen. Deze week 
hebben alle kinderen van de Project-
klas afscheid genomen van hun juf. 
En zoals het past bij Lous heeft ze er 
voor gezorgd dat er ook voor 
iedereen wat lekkers was. Ook het 
team van de Oosteinder had binnen 
mum van tijd alle taart op. Morgen 
(vrijdag) is het nog een keer feest en 
zal Lous op verschillende manieren 
verrast gaan worden. Alle kinderen, 
ouders en teamleden van de Oost-
einder willen Lous van harte 
bedanken voor alles wat ze voor de 
school heeft betekend. Gelukkig is er 
de Projectklas als blijvende herinne-
ring aan haar. 

Aalsmeer - Kinderboerderij Boeren-
vreugd organiseert weer een gezel-
lige lichtjeswandeling. De vrijwilli-
gers hebben verlichte kerstitems op 
het boerderijterrein geplaatst die 
vanaf het wandelpad om de boer-
derij goed te zien zijn. Net als voor-
gaande jaren is er een sfeervolle 
kerststal, de sneeuwpoppen staan 
weer in hun winterlandschap, de 
hertjes staan in de wei maar er zijn 
ook leuke nieuwe items. Zodra het 
donker begint te worden staan de 
lichtjes aan en kunnen bezoekers de 
lichtjeswandeling bezoeken. 
De route kan tot en met 26 

december iedere avond gelopen 
worden. Er is geen start of eindtijd. 
Zolang het donker is kan er gewan-
deld worden. De wandeling start bij 
het pad naast de hoofdingang van 
de boerderij aan de Beethovenlaan 
118 en gaat om het boerderijterrein 
heen. 

Letters zoeken
De route is met kleine kinderen goed 
te lopen. Voor de kinderen zit er nog 
een extraatje aan de wandeling. Bij 
ieder kerstitem staat een letter. De 
letters samen vormen een woord. De 
wandelkaartjes waarop de oplossing 

Weer lichtjeswandeling rond 
kinderboerderij Boerenvreugd

kan worden genoteerd kunnen vanaf 
de facebookpagina van Boeren-
vreugd of vanaf www.boerenvreugd.
nl thuis worden gedownload en 
uitgeprint. Er zijn ook beperkt 
wandelkaartjes verkrijgbaar in de 
boerderijwinkel. De winkel is open 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 16.30 uur. 
De kinderen kunnen hun wandel-
kaart met de oplossing aan het einde 
van de route in de brievenbus van de 
kinderboerderij doen. Ze maken dan 
kans op een leuk prijsje.

Tips
Een uitgeprinte wandelkaart en een 
pen moeten niet vergeten worden 
om mee te nemen. Daarnaast is een 
lichtje handig. In het hornmeerpark 
is het donker. Hierdoor komen de 
verlichte items prachtig uit. Maar een 
lichtje is handig om het pad goed te 
kunnen zien en ook bij het invullen 
van de wandelkaart is een lampje 
handig. 

Donaties
Er zijn geen kosten verbonden aan 
de wandeling maar een donatie via 
de QR code wordt zeer op prijs 
gesteld. De QR code is terug te 
vinden op de wandelkaart en bij de 
brievenbus aan het eind van de 
wandeling.

Aalsmeer - Zondag 18 december 
vanaf 16.30 uur wordt het jaarlijkse 
kinderkerstfeest gevierd in de Dorps-
kerk van Aalsmeer. Na twee jaar kerst 
niet live gevierd te kunnen hebben 
staan dit jaar alle seinen op groen om 
het feest van de geboorte van de 
Here Jezus weer met z’n allen te 
mogen vieren. De kinderen van de 
Dorpskerk zijn ondertussen al druk 
aan het oefenen voor de musical. Dit 
jaar zal de musical ´Een Engel met 
een B ervoor´ opgevoerd worden. 
Een musical met een duidelijk kerst-

verhaal, aangevuld met leuke 
liederen. Naast de opvoering van de 
musical zal er een kerstdans gedaan 
worden en ook zal er een mooi kerst-
verhaal verteld worden. Natuurlijk zal 
het zingen van een aantal kerst-
liedjes niet ontbreken. 
Iedereen, van jong tot oud, is van 
harte welkom om samen met de 
kinderen het Kinderkerstfeest te 
komen vieren. De aanvang is 16.30 
uur in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat in het Centrum en de toegang 
is gratis!

Kinderkerstfeest met musical 
en kerstverhaal in Dorpskerk

Silent Disco voor 
basisschooljeugd
Aalsmeer - Woensdag 28 december 
organiseren Let’s Start en Happy-
2dance een Silent Disco voor 
kinderen uit de groepen 3 tot en met 
8. Het feest vindt plaats in buurthuis 

‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55. Kaarten kosten 7.50 euro per stuk 
en zijn aanstaande zaterdag 17 
december te koop in het Middelpunt 
tussen 13.00 en 15.00 uur. Kom op 
tijd, op is op. Kijk voor meer infor-
matie op: www.letsstartbyryanne.nl 
of op www.happy2dance.nl

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Ondanks de voetbalwed-
strijd Nederland tegen Argentinië 
was de opkomst bij het jeugd-
schaken bij AAS niet slecht. Brian 
kreeg in een wisselende partij een 
dame en een toren voor tegen Rune. 
Gelukkig was hij niet in tijdnood, 
zoals Maks vorige week, en wist met 
enige moeite Rune mat te zetten. Net 
zoals strafschoppen kan je matzetten 
wel trainen, maar je moet het in de 
praktijk wel doen. Stan en Naks was 
een lange partij, waarbij Stan, zwaar 
gehinderd door zus Maud, toch de 
partij wist te winnen. Merlijn was 
uitgeloot en speelde een partij tegen 
nieuwe leraar Winfried die Henk N en 

Ben kwam bijstaan nu Henk L en 
Martin door ziekte zijn uitgeschakeld.
Eva was weer sensationeel was en 
schoof dit keer Eli van het bord.
Hiermee komt Eva qua punten gelijk 
met Merlijn, maar Merlijn doet stap 4 
en Eva nog maar stap 2, dus Eva aan 
kop! In de rust begaven de Azen zich 
snel naar huis voor de tweede helft.
Aalsmeer en de Haarlemmermeer 
waren uitgestorven en de mist 
maakte het een surrealistische erva-
ring terwijl het Leurmobiel richting 
Rijsenhout zoefde.
Vrijdag spelletjesavond voor de AAS 
jeugd van 19.00 tot 20.30 uur, alles 
behalve schaken, in de Bindingzaal in 
de Zijdstraat. Kijk voor de stand en 
meer informatie op: www.aas.leisb.nl

Jeugdschaken AAS: Eva aan kop!

Aalsmeer - Zaterdag 10 december 
verzamelen de kanjers van korfbal-
vereniging Oradi zich voor hun eerste 
toernooi. In de zeewijkhal in 
IJmuiden wist dit nieuwe team twee 
wedstrijden te winnen en een keer 
gelijk te eindigen. Doordraaien, 
serveren, pasen onderhands en 
bovenhands, niks is te gek. Max, Nina, 
Judith en Davi kunnen terugkijken op 
een geweldig eerste toernooi! Samen 
met Tim en Evan, die deze keer helaas 
niet konden aansluiten, trainen zij op 
woensdag weer fanatiek door voor 
de komende toernooien.

Eerste toernooi korfbalkanjers

Kudelstaart - De voetbalcompetitie 
loopt bijna weer richting winterstop. 
Nog één inhaalweekend en dan 
kunnen alle voetballers van RKDES 
een korte winterpauze nemen. Er 
kan teruggekeken worden op een 
zeer succesvol seizoen voor de 
jeugd. De overgang naar de zaterdag 
geeft ook voor de jeugd de nodige 

gezelligheid op zaterdag en heeft 
van RKDES nog meer één vereniging 
gemaakt. Door de instroom van 
nieuwe leden zal RKDES na de 
winterstop starten met drie nieuwe 
jeugdteams! En de bestaande teams 
doen het ook allemaal erg goed. De 
JO9-3 eindigde zowel in de eerste als 
in de tweede periode als eerste in de 

Jeugdteams scoren bij RKDES! competitie. Waarvan de eerste fase 
zelfs ongeslagen! De MO11-1 won 
hun kampioenswedstrijd afgelopen 
zaterdag met maar liefst 7-2 en heeft 
deze kampioenstitel goed gevierd. 
De MO15-1 sloot de tweede fase ook 
af als kampioen en kreeg van de 
trotse ouders een heuse kampioens-
schaal. Plezier en prestatie gaan bij 
RKDES hand in hand, zo blijkt maar 
weer.

290 Kilo vuurwerk in woning!
Aalsmeer/Uithoorn - Afgelopen vrijdag kwam bij de politie Aalsmeer-
Uithoorn een melding binnen over de aanwezigheid van een grote 
hoeveelheid vuurwerk in een woning. Na de melding zijn agenten direct 
aan de slag gegaan en na toestemming van de hulp-o�cier van justitie 
werd de woning betreden. In de woning, in een appartementencomplex, 
heeft de politie 300 shells en 2 pallets �owerbeds aangetro�en. De explo-
sieve opruimingsdienst (EOD) moest ter plaatse komen, omdat de �ower-
beds op amateuristische wijze doorgelont en vastgekit aan de pallets 
waren. Wanneer het vuurwerk (totaal 290 kilo) tot ontplo�ng was 
gekomen zou, aldus de EOD, de gehele verdieping van dit appartemen-
tencomplex ontploft en verwoest zijn. Vuurwerk in huis bewaren, is 
levensgevaarlijk. Doe het niet, het is niet ‘maar’ vuurwerk en kan grote 
schade tot gevolg hebben. De bewoner was tijdens de inval thuis, is gear-
resteerd en kan een �inke boete/straf opgelegd krijgen.
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Kudelstaart - VZOD/BIM B2 speelde 
afgelopen zaterdag in Rijnsburg hun 
tweede zaalwedstrijd. Met 
vertrouwen werd de strijd aange-
gaan met Madjoe. In het begin was 
het nog een beetje aftasten en 
moest VZOD/Bim B2 nog even op 
gang komen maar vanaf 2-2 waren 
ze on �re. De scheidsrechter nam 
wat vreemde beslissingen bij de 
doorbraak in de korfzone waardoor 
het spel werd verlegd naar het 
afstandsschot. Dit legde het team 
geen windeieren, het vizier stond op 
scherp. Via tre�ers van Lotte (2x), 
Jasper, Kim, Bas liep de B2 uit naar 
2-7. Ze bleven in de verdediging 
geconcentreerd en in de aanval 
werd er gevarieerd gespeeld. Het 
was genieten en door een door-
loopbal en strafworp van Sven en 
afstandsschoten van Bas en Kim 
werd er uiteindelijk met een comfor-
tabele 3-11 ruststand de kleedkamer 
opgezocht. Nikita kwam erin voor 
Jurre die last had van zijn rug en het 

team ging verder op jacht om de 
score uit te bouwen. Het vak wat in 
de aanval stond ging vol op jacht 
naar meer tre�ers, maar had erg veel 
pech op de afronding. Ballen 
draaiden uit de korf of strandden op 
de rand. Tegelijkertijd had Madjoe 
kennelijk een toverdrankje 
gedronken, want zij waren een stuk 
feller dan voor rust. Toch wist Kim na 
ruim een kwartier de 3-12 er van 
afstand in te knallen en leek het 
deksel van de korf. Maar toch ging 
Madjoe ook scoren en maakte er 
drie op rij. Hier zette VZOD/BIM B2 
niets meer tegenover en zo kan het 
zijn dat je na een hele goed eerste 
helft de tweede ineens een stukje 
minder bent. Het mocht de pret niet 
drukken, er werden immers wel 
genoeg kansen gecreëerd en er 
werd gewonnen met 6-12. 
Aanstaande zaterdag 17 december 
speelt het team in De Proosdijhal 
tegen Top om 15.05 uur. De korfbal-
lers op veel supporters langs de lijn.

Korfbal: VZOD B2 toont twee 
gezichten

KORT
WINST COBY EN GUUSJE BIJ 
OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in Dorpshuis ’t Podium. 
Op donderdag 8 december 
waren twintig leden aanwezig en 
is het klaverjassen gewonnen 
door Coby Bouwmeester met 
5638 punten, gevold door Tiny 
Buwalda met 5318 en Huub 
Bouwmeester met 5160 punten. 
Bij het jokeren was de hoogste 
eer voor Guusje Kok met 290 
punten. Nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom. Ko�e en thee 
staan donderdag 15 december 
weer klaar. Inlichtingen bij Hans 
Schuilenburg (penningmeester): 
06-12699009.

DE GELUKSVOGELS IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere woensdag 
staat bij De Geluksvogels klaver-
jassen op het programma. Er 
wordt vanaf 20.00 uur gekaart in 
het Dorpshuis. Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom. Op 7 
december was de hoogste eer 
voor Ubel v/d Blom met 5416 
punten, gevolgd door Loes 
Versteeg met 5054 en Bert Kluin-
haar met 5021 punten. De 
poedelprijs was voor Ben Blom 
met 3790 punten.

KAARTEN EN PAKJES BIJ 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Maandag 5 
december heeft Allen Weerbaar 
een heel gezellige kaart- en 
pakjesavond beleefd. Het kaarten 
is gewonnen door Vera Könst 
met 5810 punten, gevolgd door 
Paul Könst met 5216 en Hein van 
Bemmelen met 5212 punten. De 
poedelprijs ging deze keer naar 
Joke Buys met 3678 punten. Na 
het kaarten werden de pakjes 
verdeeld, niemand ging met lege 
handen naar huis. De volgende 
en laatste kaartavond in 2022 is 
op maandag 19 december in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur voor 
ko�e, thee en inschrijving. Voor 
vragen kan contact opgenomen 
worden via 0297-325040.

OVAK SOOS IN HET 
PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Er waren 24 kaarters 
aanwezig tijdens de OVAK soos 
op 7 december. Het klaverjassen 
is gewonnen door Gees Hulsegge 
met 5450 punten, achtervolgd 
door Paul van Aalst met 5265 en 
Rita Pannekoek met 5059 
punten. Harry Blok liet iedereen 
voorbij gaan en behaalde 3810 
punten. Er wordt iedere woens-
dagmiddag geklaverjast in het 
Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Aanvang is 13.30 uur, 
maar de zaal gaat eerder open 
voor ko�e, thee en een praatje. 
De kaartmiddag is alleen toegan-
kelijk voor leden van de OVAK. 
Ook een kaartje leggen en nog 
geen lid? Kom eens aan. Er is 
geen competitieverband en geen 
verplichting om wekelijks te 
komen. De volgende kaart-
middag is woensdag 21 
december.

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
mocht Daniël Wegman (14 jaar) 
aantreden op het Nederlands Juni-
oren Kampioenschap (NJK). Hij had 
kort ervoor drie limieten gehaald en 
mocht uitkomen op de 100 meter 
vrije slag, de 100 meter schoolslag en 
de 100 meter vlinderslag. Op 
zaterdag 10 december zwom Daniël 
de vrije slag en won zijn serie. Hij 
tikte aan in 00:57.43. Dit betekende 
niet alleen een mooi nieuw persoon-
lijk record, maar ook een nieuw club-
record voor Oceanus. Van alle 
14-jarigen eindigde Daniël op de 15e 
plek. De dag erop, zag hij op de 100 
meter school zijn inspanningen ook 
bekroond met een mooi nieuw 
persoonlijk record: 1:14.68. Dit 
leverde hem de 17e plek van Neder-
land op in deze technisch zeer moei-
lijke slag. De klapper kwam echter 
erna op de 100 meter vlinderslag. 
Een persoonlijk- en clubrecord van 
1:02.99 leverde hem de vijfde plek op 

van alle 14-jarigen in Nederland. Al 
met al een setje topprestaties van 
deze allesvreter. Maar denk maar niet 
dat deze jongen lang op zijn 
lauweren zal rusten. De trainingen in 
de Waterlelie zijn inmiddels hervat, in 
voorbereiding op nieuwe 
wedstrijden in 2023 en de NJK lange 
baan vlak voor de zomervakantie. 

Daniël Wegman zwemt menig 
record aan diggelen op NJK

Aalsmeer - Op maandag 12 
december werd in Sporthal de Water-
lelie de eerste onderlinge wedstrijd 
turnen van het seizoen 2022-2023 
gehouden bij SV Omnia 2000. De 
eerste wedstrijd kwamen de turn-
sters in de basisschoolleeftijd in actie. 
Er is de afgelopen weken hard 
getraind om de wedstrijdoefening 
uit te breiden met nieuwe 
elementen. Bij team zes turnden 
Yildiz, Quinty, Jasmijn, Amia, Esmee 
en Lieke. Door heel netjes te turnen 
eindigde Lieke op de eerste plaats. 
Amia en Esmee werden in totaal 
samen tweede. Jasmijn werd vierde, 
Quinty vijfde en Yildiz zesde. Bij team 
vijf turnden Iris, Elke, Bente, Angjisa 
en Mia. Helaas kon Tessa deze 
wedstrijd niet meedoen. Mia werd 
eerste in deze groep, Bente tweede 
en Elke behaalde een derde plaats. 
Bij team vier turnden Raquéylee, 
Fleur, Desi en Lara tegen elkaar. Wat 
heel leuk is dat bijna alle turnsters in 
dit groepje op een onderdeel eerste 
werden; Raquéylee op brug, Lara op 
balk, Fleur op vloer. Alleen Desi niet, 
maar zij eindigde op een mooie 
tweede plaats, net achter Lara, die 
eerste werd. In wedstrijdronde twee 
was het de beurt aan de turnsters 
van de middelbare school. De groep 
is verdeeld in brugklassers en tweede 
klas en ouder. Bij de brugklassers 
turnden Daniek, Mila, Fien, Ivy en 
Feline. Helaas moesten Jayda, 
Noortje en Noa deze wedstrijd 
missen. Fien werd eerste in deze 
groep, Mila werd tweede en Daniek 

derde. Bij de categorie tweede klas-
sers en ouder kwamen Noël, Noa, 
Jente Spaargaren, Jente Tolsma, Ilse 
en Roosmarijn in actie.
Normaliter springen deze turnsters 
bij het onderdeel sprong met een 
springplank, maar op deze onder-
linge wedstrijd mochten ze springen 
met de plankoline. Dit resulteerde in 
bijna perfecte sprongen waar de jury 
nauwelijks punten voor kon 
aftrekken. Noël werd eerste in deze 
groep, Noa tweede en Roosmarijn 
derde. De punten die tijdens deze 
wedstrijd gescoord zijn, tellen mee 
voor de volgende wedstrijd, tevens 
de �nale in april. Interesse in 
wedstrijdturnen? 
Mail naar sportpunt@svomnia.nl 
voor meer informatie.

Turnwedstrijden SV Omnia in 
sporthal de Waterlelie

Aalsmeer - Max Verstappen is snel, 
dat weten we, maar de regerend 
wereldkampioen Formule 1 moet het 
in rechte lijn a�eggen tegen David 
Vegter. Met zijn 3.500 pk sterke ’67 
Chevrolet Camaro bereikt de man uit 
Aalsmeer vanuit een staande start in 
5,8 seconden een snelheid van 415 
kilometer per uur en legt daarbij 402 
meter af! Duizelingwekkende en 
nauwelijks te bevatten waarden. 
Daarbij is Vegter met zijn team Vegter 
Pro Mod Racing ook nog eens op het 
hoogste niveau uiterst succesvol want 
de inwoner van Aalsmeer eindigde dit 
jaar op de tweede plaats in het FIA 
Europees Kampioenschap, de hoogst 
haalbare formule in de dragrace-
sport. “Zolang je nog een bocht kunt 
nemen, ga je niet hard genoeg”, is een 
gevleugelde uitspraak in de dragrace-
sport, de discipline van de autosport 
die Aalsmeerder David Vegter beoe-
fent. Dragracen is de meest pure vorm 
van autosport. In een rechte lijn 
leggen twee auto’s vanuit een 
staande start 402 meter af en de rijder 
die als eerste over de �nish komt, is 
de winnaar en gaat door naar de 
volgende ronde. Uiteindelijk blijven 
de twee snelste rijders over die in een 
�nale strijden om de 
eindoverwinning. 

Internationale klasse
Vegter komt met zijn team Vegter Pro 
Mod Racing uit in de klasse Pro Modi-
�ed, niet alleen de sterkst bezette 
maar met rijders uit negen verschil-
lende Europese landen ook de meest 
internationale klasse van het Euro-
pees kampioenschap. Zijn ’67 

Chevrolet Camaro is voorzien van een 
motor met een inhoud van 8,5 liter, 
die dankzij een immense blower goed 
is voor ruim 3.500 pk! Als brandstof 
wordt het milieuvriendelijke 
methanol gebruikt. Geholpen door de 
speciale achterbanden legt Vegter de 
402 meter af in 5,8 seconden en 
bereikt daarbij een snelheid van 415 
kilometer per uur! Alleen met behulp 
van remparachutes is het gevaarte 
nog voor het eind van de 1.200 meter 
lange baan tot stilstand te brengen. 

Snelle tijden, ook pech
Vegter is al een aantal jaren in de 
voorste gelederen van de Pro Modi-
�ed klasse te vinden. In 2017 bezette 
de Nederlander de derde plaats, om 
in 2019 als vierde de titelstrijd af te 
sluiten. Na een door de coronapan-
demie veroorzaakte onderbreking 
van twee jaar, werd het FIA Europees 
Kampioenschap Drag Racing in 2022 
in ere hersteld. Voor Vegter en zijn 
team Vegter Pro Mod Racing werd het 
een seizoen om niet snel te vergeten 
met snelle tijden, maar ook pech. 
Vegter bereikte wel de kwart�nales en 
scoorde hier voldoende punten om 
uiteindelijk de tweede plaats op te 
eisen in de eindstand van het FIA 
Europees Pro Modi�ed Kampioen-
schap voor zich op, zijn hoogste klas-
sering ooit. David Vegter kijkt dan ook 
met een tevreden gevoel op het 
seizoen terug. “Het was een goed 
seizoen waarbij we tot het eind in de 
race zijn gebleven voor de titel.” Volg 
Vegter Pro Mod Racing op Instagram 
via vegterpromodracing en op Face-
book Vegter Pro Mod Racing.

Dragracen: Aalsmeerder David 
Vegter tweede van Europa

Tekst en foto: Remco Scheelings
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KORT
CHRIS GROTE WINNAAR BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Ondanks de voetbal 
was de opkomst voor het klaver-
jassen bij BV Hornmeer afge-
lopen vrijdag 9 december goed, 
zes tafels werden er bezet en de 
scores waren weer ouderwets 
hoog. Liefst 6139 punten voor 
de grote winnaar deze avond: 
Chris van Wijhe. Martha Zeldent-
huis eindigde op twee met 5715 
en Kees Noordhoek op drie met 
5375 punten. De poedelprijs was 
voor Tonnie Favie met 3372 
punten. Komende vrijdag 16 
december is er weer koppel-
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Open voor inschrijving, 
ko�e en thee vanaf 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 17 december:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 6 - F.C. V.V.C. 6 12.00 u
Breukelen J019 - FCA J019-1 14.15 u
F.C.A. VR1 - de Vecht VR1 12.00 u
D.S.S. VR4 - F.C.A. VR2 15.00 u
Wartburgia VR30 - FCA VR30 15.15 u
S.C.W.
Sv.Overbos 3 - S.C.W. 4 14.30 u
S.C.W. 45+1 - H.B.C. 35+1 14.00 u
S.C.W. J019-1 - F. V.V.C.J019-1 14.00 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - C.S.W. 1/2 14.00 u
Stormvogels 2 - R.K.D.E.S. 2 12.00 u
Kennemers 2 - R.K.D.E.S. 4 11.00 u
RKDES J018 - Olympia J018 14.30 u

Zondag 18 december:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 3 - HSV’69 3 12.00 u

BILJARTCLUB APOLLO 
ZOEKT LEDEN

De Kwakel - In het Fort van De 
Kwakel biljarten leden van 
Apollo op de woensdag van 
12.30 tot 17.00 uur. Apollo is een 
60+ club met 26 leden, heeft de 
beschikking over vijf biljarts en 
er worden op woensdag twee 
partijen van dertig beurten 
gespeeld in eigen huis met een 
interne competitie. Gezelligheid 
speelt hierbij een grote rol, maar 
natuurlijk komen de leden ook 
bijeen voor een �jne pot 
biljarten. Apollo is zoek naar 
nieuwe leden. De deelnemers 
hoeven niet erg goed te kunnen 
biljarten, maar het is wel �jn als 
ze al eens gebiljart hebben. 
Apollo heeft leden uit De Kwakel, 
Uithoorn, Mijdrecht, Aalsmeer, 
Amstelveen, Kudelstaart, Rijsen-
hout, Vrouwenakker en Hoofd-
dorp. Gezien de leeftijd zijn er de 
laatste tijd enkele leden afge-
vallen en daarom worden nieu-
welingen gezocht. Zowel dames 
als heren zijn welkom bij Apollo. 
Geïnteresseerd? Neem dan 
contact op met de wedstrijd-
leider via 06-20656631 of kom 
op woensdag rond 12.00 uur 
langs, meld je aan en biljart een 
keer mee.

Aalsmeer - Er is weer volop gevoet-
bald afgelopen weekend op de 
velden van FC Aalsmeer en RKDES 
Kudelstaart. De fans van de eerste 
zaterdagteams van beide clubs 
moesten 10 december op reis om 
hun team aan te kunnen moedigen. 
RKDES nam het in Koudekerk aan de 
Rijn op tegen Kouderkerk. Helaas 
geen feestje in de bus terug naar 
huis. De Kudelstaartse voetballers 
verloren met 2-0. 
Ook FCA zaterdag liet de winst bij 

het gastteam, 2-1 voor RCL in Leider-
dorp. Lange tijd leek de wedstrijd 
overigens te zullen eindigen in een 
gelijkspel, maar in de slotminuten 
moest Aalsmeer toch een tweede 
tegengoal incasseren. De beide 
eerste teams van FC Aalsmeer 
hebben nu een korte winterstop. 
RKDES komt komende zaterdag 17 
december nog een keer in actie. 
Thuis aan de Wim Kandreef wordt 
vanaf 14.00 uur gevoetbald tegen 
CSW uit Wilnis. 

Voetbal: Geen winst voor FC 
Aalsmeer zaterdag en RKDES

Aalsmeer - Koud was het afgelopen 
zondag 10 december, maar deson-
danks was er veel publiek aanwezig 
om de strijd te zien om de derde 
plaats tussen Roda 46 uit Leusden en 
FC Aalsmeer. De eerst 15 minuten 
was het toch even elkaar aftasten en 
speelde het spel zich meer op het 
middenveld af. In de 18e minuut 
moest FC keeper Sem van de Ridder 
handelend optreden en deed dat 
weer uiterst koel. In de 22e minuut 
veerde de Aalsmeer aanhang op bij 
een doelpunt, maar helaas buiten-
spel geconstateerd door grens-
rechter en scheidsrechter Boele ging 
hier in mee. In de 25e minuut werd 
Jeremey Maas onderuit gescho�eld 
door Matijsen van Roda 46 en hij 
werd direct met rood van het veld 
gestuurd. De vrije trap was net 
buiten het strafschopgebied, maar 
leverde helaas niets op. 
In de 40e minuut was het eindelijk 
raak, de snelle Dave Leenders kreeg 
de bal prima aangespeeld door Joery 
v/d Schraa� en maakte het keurig af: 
1-0. Op dat moment wel verdiend. 
Een mooie ruststand, één man meer 
op het veld wat kon er misgaan? In 
de tweede helft enkele wisselingen 
in de aanval van Roda 46 en dit 
bracht de defensie van FC Aalsmeer 

handenvol werk en concentratie was 
vereist. In de 55e minuut na 
wederom een overtreding op 
Jeremey Maas was het Sten Piet die 
met een mooie vrije trap de bal 
prachtig in de hoek plaatste , keeper 
van Roda46 redde met een katach-
tige reactie. In de 70e minuut was 
het dan raak voor Roda 46. Na een 
vrije trap aan de linkerkant was het 
van Burgsteden die de bal achter de 
verraste Sem van de Ridder plaatste: 
1-1. Het spel golfde op en neer en 
het was helaas scheidsrechter Boele, 
die een onterechte penalty gaf na, 
volgens zijn mening, ongeoorloofd 
aanvallen van een RODA 46 speler. 
Spelers, keeper en grensrechter van 
FC Aalsmeer waren het hier absoluut 
niet eens, maar Boele bleef bij z’n 
besluit. Helaas voor FC Aalsmeer nam 
penalty nemer Lambregts de bal feil-
loos en maakte de 1-2. Onverdiend 
verloren, een gelijkspel had de 
verhouding beter gestalte gegeven. 
Geen bier van scheidsrechter Boele 
na a�oop in de kantine waar het nog 
lang, ondanks de nederlaag, druk en 
gezellig bleef. Nu winterstop, trai-
ningskamp in het weekend van 15 
januari en daarna de eerste thuis-
wedstrijd op 22 januari tegen HOV/ 
DJSCR de nummer 9 op de ranglijst. 

Voetbal: Onverdiend verlies FC 
Aalsmeer Zondag op Roda 46

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Na twee uitwedstrijden 
in de BeNe League kwamen de hand-
ballers van Green Park Aalsmeer 
afgelopen zaterdag 10 december 
thuis in De Bloemhof in actie. Tegen-
stander was Hurry Up uit Zwarte-
meer. Aalsmeer startte voortvarend 
en wist al snel op voorsprong te 
komen, maar Hurry Up vocht terug 
en wist net voor de rust zelfs op 
gelijke hoogte te komen. Na de 
pauze werd door Aalsmeer een 
tandje bijgezet en vergrootte Green 
Park het verschil in punten. Span-
nend bleef het met slechts drie 
punten meer, want Hurry Up bleef 
ook goed geconcentreerd spelen en, 
belangrijker, wist meerdere keren 
doel te tre�en. 
Aalsmeer liet zich echter niet over-
rompelen en liet zien over zeer sterke 
spelers te beschikken, zowel aanval-
lend als verdedigend. Green Park 
nam verder de leiding en bij vijf en 
zelfs even zes punten meer werd wel 
duidelijk dat het team uit Zwarte-
meer zich gewonnen moest geven. 
Het lukte niet meer om het verschil 
weg te werken. Eindstand 29-24. 

Met deze winst behoudt Green Park 
haar derde positie in de BeNe League 
met tot nu toe 23 punten. De top drie 
blijft spannend, Limburg Lions op 
twee met 25 en Achilles Bocholt op 
één met 28 punten. Op vier en vijf 
volgen Sporting Pelt en Vise met elk 
18 punten. 

Hubo en Volendam
Aanstaande zaterdag 17 december 
ontvangt Aalsmeer Hubo Handbal in 
De Bloemhof aan de Hornweg. De 
wedstrijd begint om 19.00 uur en 
uiteraard is publiek ter aanmoedi-
ging welkom. 
Ook tijdens speelronde 17 hoeft 
Green Park de gemeente niet uit. Op 
donderdag 22 december komt Kras 
Volendam naar Aalsmeer. Deze 
wedstrijd begint om 20.00 uur en is 
de laatste van het jaar. 
De BeNe League wordt eind januari 
2023 weer vervolgt. Gelijk een 
‘kraker’, de nummer drie tegen de 
nummer twee. De wedstrijd (speel-
ronde 18) tussen Aalsmeer en Lions 
is op zaterdag 28 januari in Limburg 
en begint om 20.00 uur. 

Handbal: Greenpark Aalsmeer 
zet door en wint van Hurry Up

Aalsmeer - Donderdag 8 december 
werd de laatste competitiewedstrijd 
van 2023 gesjoeld in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Er werden goede 
scores behaald, maar Tim van Tiem 
deed er nog een extra schepje 
bovenop en scoorde een 1440 over 
10 bakken. 148 Punten werden twee 
keer gescoord door Tiny Amsing en 
Iko van Elburg en één door Cock 
Tukker en Kees Kuypers. Cock en Iko 
gooiden ook nog een keer 145 
punten. De Hoofdklasse werd dus 
gewonnen door Tim van Tiem (27 
punten), op twee Cock Tukker met 26 
punten en op drie Albert Geleijn met 
23 punten. De A-Klasse was voor 
Jacob van ’t Hof met 27 punten, voor 
Mirjam van den Berg (25 punten) en 
Theo van Leijden (24 punten). De 
B-Klasse werd door Conny O�erman 
met 28 punten gewonnen, voor 
Mahjan Yari en Pleun van Verseveld, 
beiden met 24 punten.
In de tussenstand op de helft van de 
competitie is het reuze spannend en 
staat iedereen nog dicht bij elkaar. In 
de B-Klasse zelfs drie sjoelers met 

hetzelfde puntenaantal! De volgende 
competitieavond is op donderdag 5 
januari en begint om 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Op 
donderdag 22 december is er nog 
een gezellige Kerstsjoelavond. 
Nieuwe leden zijn ook welkom, na 
aanmelding via de website. Kijk voor 
uitslagen en meer informatie op de 
website www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Spannende competitiestrijd bij 
Sjoelclub Aalsmeer

Kees Kuypers en Tiny Amsing gooiden 
elk twee keer 148 punten tijdens de 
competitieavond. 
Foto: Sjoelclub Aalsmeer

Aalsmeer - Het thema bewegen -in 
wat voor vorm dan ook – staat vooral 
de laatste jaren meer en meer in de 
belangstelling: bewijs is geleverd dat 
stevig wandelen tot hardlopen aan 
toe een goed e�ect en gevoel heeft 
op zowel fysiek als mentaal gebied.
Voor �tte 50 plussers is er bij de Aals-
meerse atletiekvereniging AVA een 
enthousiaste groep lopers, die iedere 
woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 
uur op de atletiekbaan present is om 
hun loopconditie op peil te houden.
Voordeel van het trainen met een 
groep op de atletiekbaan is ook dat 
iedereen zijn/haar eigen tempo’s kan 
lopen en dat de groep uiteindelijk 
steeds weer bij elkaar kan komen 
voor een volgende opdracht.

Hardlopen kan beginnen met stevig 
wandelen en langzaam aan opbou-
wend naar dribbelen en een eerste 
tempo van hardlopen. Uiteraard 
wordt gestart met een goede 
warming up en worden tijdens de 
training tips gegeven op het gebied 
van de techniek van hardlopen. Er is 
momenteel weer plaats binnen deze 
sportieve en gezellige loopgroep, die 
de luxe heeft in het bezit te zijn van 
vier trainers, die elkaar afwisselen per 
weektraining. Men kan gewoon een 
paar keer meetrainen om ervaring op 
te doen. Advies is wel geschikte 
sportschoenen te dragen en gemak-
kelijk zittende kleding. Dus 50 plus-
sers: Tot woensdagochtend 9.00 uur 
op de atletiekbaan in de Sportlaan?!

Hardlopen bij AVA voor 50+ers
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Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
zorgde de wedstrijd tussen VZOD/
FIQAS 1 en Badhoevedorp 1 voor veel 
doelpunten en een spannende 
wedstrijd. Uiteindelijk hielden ze 
elkaar in evenwicht, maar spelers en 
publiek bleven achter met het gevoel 
dat er meer in had gezeten. VZOD liet 
zich in de eerste minuten van de 
wedstrijd verrassen en zo stond het 
binnen 5 minuten 0-2 achter. Door 

een omdraaibal van Tessa Kunst 
opende VZOD de score. VZOD had 
moeite met scoren, de korf vinden 
lukte wel, maar men had veel pech 
met de afronding. De teams speelden 
fel, maar de strak leidende scheids-
rechter hield het in de hand. Door 
doelpunten van Josine Verburg, Joella 
Heil, Vincent Algra en Ruben Maat 
bleef VZOD aanhaken, maar keek 
halverwege tegen een 6-8 achter-

Korfbal: VZOD en Badhoevedorp 
verdelen de punten

Aalsmeer - Zondag 11 december 
werd er een crosswedstrijd georgani-
seerd in het Haarlemmermeerse Bos. 
Deze AV Cross in Hoofddorp is onder-
deel van het RunX Haarlem Cross 
Circuit, sinds 1989 een jaarlijks terug-
kerend circuit van crosslopen in 
Haarlem en omstreken. Veel AVA 
leden stonden aan de start van deze 
mooie cross over onverharde paden.
Voor de kleinsten, de pupillen, was er 
een ronde van 1,2 kilometer uitgezet 
in het Haarlemmermeerse Bos. De 
junioren liepen één ronde door het 
bos van 2,5 kilometer. De vrouwen 
liepen deze ronde twee keer (5 kilo-
meter) en de heren moesten deze 
route maar liefst vier keer lopen. De 
ondergrond was prima om op te 
lopen: gras, schelpenpaden en een 
�ink gedeelte over het zanderige 
ruiterpad. En zoals het hoort bij een 
cross, zat er ook een pittig heuveltje 
in de route. Fien Middelkoop, Nikki 
Sietsema en Lot Combee beten de 
spits af bij de pupillen. Marly Stieva, 
Mats van Teylingen en Yannick van 
der Laarse vertegenwoordigden AVA 
bij de junioren. Justin en Colin 
Alewijnse en Mette Smithuis starten 
in de categorie Sprintcross U18. 
Onderlinge strijd was er tussen de 
broers Justin en Colin: met slechts 3 

seconden verschil won dit keer -heel 
knap- Justin, de jongste van de twee!
Ook bij de heren werd er sportief 
gestreden: Winfried Falk liep lange 
tijd op kop bij de AVA leden, maar in 
de laatste ronde werd hij er verras-
send uit gelopen door Barry 
Vermeulen, die sterk liep en zijn 
krachten goed verdeeld had. Cynthia 
Boschen liep wederom naar een 
keurige tweede plaats in de cate-
gorie V45. Kijk voor de volledige 
uitslag op www.uitslagen.nl.

AVA goed vertegenwoordigd bij 
cross in Haarlemmermeer

Marly Stieva in actie tijdens de cross. 
Foto: AV Aalsmeer

Door Nicôle van der Meer

Aalsmeer - Buiten is het koud en er 
kan weer gedacht worden aan 
schaatsen. Dansen doe je binnen 
waar je vanzelf opwarmt als je de 

uitdaging zoekt van de vele moves op 
je favoriete muziek. Ook Ala danst en 
traint volop in de dansschool om in 
het weekend, tijdens een landelijke 
danswedstrijd, opnieuw in de prijzen 
te vallen. Ala is nu bijna 14 jaar en zij 

Dansend de winter door met 
Dance Improvement

Aalsmeer - Op zaterdag 3 december 
werd het traditionele sinterklaastoer-
nooi gespeeld op de Aalsmeerse 
midgetgolfbaan. Alle deelnemers 
hadden weer een (surprise)pakje 
meegenomen, zodat iedereen met een 
prijs naar huis ging. Er was besloten 
om drie ronden te spelen en dan 
alleen te proberen om een 1 te slaan. 
Dit was mede door de oostenwind een 
goed plan. In de eerste ronde speelden 
Ton Silvius, DirkJan Jongkind en Hans 
Reijerkerk allen vijf enen. Na een 
warme kop chocolademelk en een 
stuk heerlijke banketstaaf ging men 
van start voor ronde twee. Het gejuich 
van Pietje Syl was van verre te horen, 
zij sloeg deze ronde twee mooie enen. 
In deze ronden werden de meeste 
enen geslagen door Els van der 
Stroom en Bram de Jong, namelijk elk 
zes. En met vijf enen nipt daarachter 
Hetty de Jong. In de derde ronde 
wisten Hetty de Jong en Marrie Bonhof 
zes enen te scoren. De meeste enen na 
drie ronde werd geslagen door Bram 
de Jong, namelijk dertien stuks. Maar 
met het sinterklaastoernooi mag je 
dan niet als eerste een pakje pakken. 
Degene met de minste enen mag als 
eerste een pakje pakken en dit keer 
was dat het jongste jeugdlid Pietje Syl. 
Zij wist in de pauze ook nog de biljar-
ters op de club te vermaken door als 
‘scheidsrechter’ (opgeleid door Frits) 

op te treden. Het was een gezellige 
boel daar aan de Beethovenlaan en 
iedereen vertrok met een lach en een 
leuk cadeautje uit het clubhuis. 
Komende zondag 11 december kan 
hopelijk de wedstrijd Aalsmeer 
Boskoop gespeeld worden. Dit zijn 
drie wedstrijden op de banen van 
Aalsmeer en drie wedstrijden op de 
banen van Boskoop. De eerste twee 
wedstrijden zijn afgelast door slecht 
weer. Mocht U van plan zijn om deze 
zondag een rondje te komen midget-
golfen dan bent u welkom na de 
wedstrijd en dat zal om ongeveer drie 
uur/ half vier zijn.

Enen scoren op Sinttoernooi bij 
Midgetgolfclub Aalsmeer

Het jongste jeugdlid van 
Midgetgolfclub Aalsmeer: Pietje Syl.

Kudelstaart - Tijdens de algemene 
ledenvergadering van RKDES op 28 
november droeg het bestuur twee vrij-
willigers voor als lid van verdienste. 
Deze bijzondere titel is bestemd voor 
mensen die zich onderscheiden door 
jarenlang als vrijwilliger hun bijdrage 
te leveren aan het welzijn binnen de 

club. Anita Voorn-Baars werd voorge-
dragen nadat zij eerder al afscheid nam 
na een voetbalcarrière van ruim 45 jaar 
bij de dames (zaal)voetbal bij RKDES. 
Dit betekent dat Anita van de 90 jaar 
dat de club bestaat de helft van deze 
periode spelend lid is geweest. Daar-
naast is Anita vanaf haar jongste jeugd 

Anita Voorn en Meintje Kok lid 
van verdienste bij RKDES

Van links naar rechts: Anita Voorn-Baars, voorzitter Gert Ubink en Meintje Kok-Brunt. 
Foto: RKDES

gestart als vrijwilliger, voor het eerst 
zelfs nog op de Bilderdammerweg. Van 
het poetsen van de bekers, tot het 
draaien van veel bardiensten, als leider 
van een voetbalteam én tot de dag van 
vandaag helpt ze nog bij het schoon-
maken van het sportcomplex. De 
andere voorgedragen lid van 
verdienste is Meintje Kok-Brunt. Als je 
zaterdagvoetbal zegt dan denk je auto-
matisch aan Meintje die al zeker meer 
dan 25 jaar de bestuursdienst draait en 
daarmee iedere zaterdagochtend het 
aanspreekpunt is voor de spelende 
teams. Ook heeft Meintje heel wat uren 
achter de bar gestaan, als scheids-
rechter op het veld gestaan, de arti-
kelen van de tre�er getypt toen deze 
nog op een typmachine werd gemaakt 
en heel veel meer voor de club gedaan. 
Het was voor de aanwezige leden dan 
ook een snel besluit om deze voor-
dracht goed te keuren waarna de certi-
�caten werden uitgereikt door voor-
zitter Gert Ubink met daarbij de 
woorden: “Anita en Meintje bedankt 
voor alles wat jullie voor RKDES 
hebben betekend en we hopen nog 
vele jaren van jullie hulp gebruik te 
kunnen maken.”

Kudelstaart - Na de zomerstop startte 
de A1 van korfbalvereniging VZOD 

met maar liefst zes nieuwe spelers die 
uit de B doorgekomen waren en twee 

Korfballers van VZOD A1 vieren 
kampioenschap met etentje

nieuwe coaches. Even wennen aan 
elkaar, maar het was leuk om te zien 
hoe snel ze al als één team speelden 
en elkaar geholpen hebben om beter 
te worden. Er werden veel wedstrijden 
gewonnen, wat resulteerde in een 
gedeelde eerste plek. Het was dus 
belangrijk om de laatste wedstrijd ook 
te winnen, om zo kampioen te 
worden! Met een hele spannende, 
maar goede wedstrijd werden de 
punten in Kudelstaart gehouden en 
werd VZOD A1 tot kampioen 
gekroond! Dit mocht gevierd worden 
met een etentje bij Christiani in Aals-
meer! Op dinsdag 22 november 
werden de kampioenen ontvangen 
bij een feestelijke tafel met ballonnen 
en getrakteerd op heerlijk eten. 
Volgend seizoen gaat de A1 opnieuw 
strijden voor de hoogste eer!

stand aan. Na de rust gingen de 
Kudelstaartse korfballers in een 
hogere versnelling van start. Binnen 
enkele minuten kwam VZOD langszij 
door doelpunten van Algra en Eric 
Spaargaren. De strijd ging gelijk op 
en de teams houden elkaar in even-
wicht. Fraaie acties wisselden elkaar 
af op beide helften van het veld. Door 
doelpunten van Laura Viet en Thomas 
van der Zwaard kwam VZOD/FIQAS 
op voorsprong, maar het team kon de 
score niet uitbouwen, waardoor 
Badhoevedorp weer terug in de 
wedstrijd kwam. De scheidsrechter 
vond het vlak voor tijd welletjes bij 
een stand van 17-17. De punten 
werden dus verdeeld. Komende 
zaterdag 17 december nieuwe 
kansen in de wedstrijd tegen GKV 
vanaf 13.10 uur in de sporthal aan de 
Vlaskamp in Den Haag. Supporters 
zijn van harte welkom!

begon op zeer jonge leeftijd met 
dansen. Zij vindt het na jaren van 
oefenen nog altijd leuk om zichzelf uit 
te dagen en haar skills te verbeteren, 
samen met leeftijdsgenoten. Ala durft 
het zelfs aan om alleen op het 
podium te staan. Zij danste bij deze 
wedstrijd mee in de Solo competitie 
met en tegen vele andere dansers en 
scoorde hier een derde plek. Zelf zegt 

zij dat ze graag blijft leren van haar 
optredens en de performances van 
haar concurrenten. Ala wil de uitda-
ging aan blijven gaan om zichzelf te 
verbeteren in de diverse disciplines 
die binnen dansen haar biedt. 
Dance Improvement wil jongeren 
graag de kans bieden om te dansen 
en hun gevoel te volgen. Ook kunnen 
zij de ervaring beleven en delen van 

het dansen op een podium. Het voor-
naamste is dat kinderen (en volwas-
senen) van alle leeftijden hun 
expressie en warme gevoelens in het 
dansen stoppen ook als het zo koud 
is, zoeken de dansers elkaar binnen 
graag op. Uitkijkend naar hun 
volgende les, training of wedstrijd. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van Dance Improvement.








