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Aalsmeer - De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op dinsdag 17 
december besloten om Robbert-Jan van Duijn uit Aalsmeer voor 
te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente 
Nieuwkoop. De huidige CDA-wethouder is als eerste naar voren 
gekomen uit een groep van 26 sollicitanten.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
VOOR AALSMEER DORP

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
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Wij wensen iedereen 
fi jne feestdagen
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Wij wensen u 

gezellige kerstdagen 

en een goede 

jaarwisseling toe!

Nicolette & Mellanie
en medewerkers

Komt u op donderdag 19 
of vrĳ dag 20 december 

genieten van ons 
kerst sluitingsmenu?

4 GANGEN DINER 

€25,95 p.p. 
Hierna zĳ n wĳ  gesloten 

tot en met 4 januari.

en medewerkers

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

Wij wensen iedereen 
een zalig kerstfeest 

en een gelukkig 
nieuwjaar!

Kerstboom voor gemeentehuis en verlichte huizen en tuinen

Aalsmeer is ‘kerstproof’
Aalsmeer - De kerst nadert en al 
jaren nodigen deze feestdagen 
inwoners uit om hun tuinen en 
huizen te versieren met verlich-
te (kerst)bomen en leuke lichtta-
fereeltjes. De winkelcentra wor-
den opgeluisterd met feestver-
lichting en kerstbomen en ook 
de winkels hullen zich zowel bin-
nen als in de etalages in feest-
sfeer. Traditie is ook al vele jaren 
een grote kerstboom voor het ge-
meentehuis. Vorige week is de-
ze geplaatst en enkele dagen la-

ter in de lichtjes gezet. Aalsmeer 
is ‘kerstproof’. Klaar voor de kerst-
dagen, maar voor het zover is valt 
er natuurlijk nog van alles te bele-
ven in deze bruisende gemeente. 
Er kunnen diverse (kerst)concer-
ten bezocht worden, de winkels 
in het Centrum zijn deze zondag 
open en in de kerstvakantie vol-
gende week worden allerlei acti-
viteiten voor kinderen georgani-
seerd. Tijdens de kerstnacht en de 
kerstdagen zetten de kerken hun 
deuren open voor bezoekers en 

presenteren mooie vieringen. In 
deze krant vind je allerlei verha-
len over de kerst en ander nieuws.

LET OP: 
De allerlaatste krant van 
2019 verschijnt op vrijdag 
27 december. Deze wordt 
opgemaakt op dinsdag 24 
december. Aanleveren van 
kopij en advertenties kan 
deze dag tot 10.00 uur. 
Fijne kerstdagen!

Foto: www.kicksfotos.nl

“Ik heb er veel zin in, maar ga Aalsmeer enorm missen!”

Wethouder Van Duijn nieuwe 
burgemeester van Nieuwkoop

‘Rode lantaarndrager’
Met zijn 32 jaar wordt Robbert-
Jan van Duijn ‘rode lantaarndra-
ger’, de benaming binnen het ge-
nootschap van burgemeesters 
voor hun jongste collega. Op dit 
moment is de heer Van Duijn nog 
wethouder en loco-burgemees-
ter in de gemeente Aalsmeer. Als 
hij benoemd wordt zal hij de zit-
tende burgemeester Frans Buij-
serd opvolgen. Naar verwachting 
zal Robbert-Jan van Duijn op 3 fe-
bruari 2020 beëdigd worden en 
zal hij de ambtsketen omgehan-
gen krijgen. De nieuwe burge-
meester wordt door de Kroon be-
noemd. De minister van Binnen-
landse Zaken en Koningrijksre-
laties voert deze benoeming uit. 
Het ligt in de lijn der verwachting 
dat zij de voordracht van de ge-
meenteraad zal volgen. De com-
missaris van de Koning neemt in 
het bijzijn van de gemeenteraad 
de eed af.

Schiphol
Het vertrek van Robbert-Jan van 
Duijn als wethouder van onder 
andere Schipholzaken komt voor 
velen als een verrassing en wordt 
als een gemis ervaren. De afgelo-
pen jaren heeft hij zich fors inge-
zet om de overlast door de lucht-
haven in de gemeente Aalsmeer 
terug te dringen. Hij werkt mo-
menteel, samen met collega Ro-
bert van Rijn, aan de realisatie van 
een aantal projecten, waaronder 
het Waterfront, Westeinderhage 
en de Centrumvisie. 

Robbert-Jan verruilt het drukke 
Aalsmeer met haar mooie West-
einderplassen voor het rustie-
ke Nieuwkoop met weidse pol-
der én de Nieuwkoopse Plassen. 
Nieuwkoop ligt in de provincie 
Zuid-Holland en telt ruim 28.000 
inwoners.

Groot gemis
Uiteraard zijn de CDA-fractie, het 
college en de gemeenteraad trots 
op deze benoeming tot jongste 
burgemeester van Nederland. 
“Zijn vertrek als wethouder van 
Aalsmeer zal een groot gemis 
zijn, maar we weten zeker dat hij 
ook in Nieuwkoop mooi werk zal 
gaan verrichten”, aldus het CDA in 
een reactie.

Mooie uitdaging
“M’n telefoon maakt sinds gister-

avond overuren, zoveel mooie 
reacties heb ik al gehad”, vertelt 
(burgemeester) Robbert-Jan. “Na-
tuurlijk vind ik het ook ontzettend 
jammer dat ik Aalsmeer ga verla-
ten, maar ik heb heel veel zin in 
deze mooie uitdaging in Nieuw-
koop. Het is volgens mij een ge-
meente waar ik mij snel thuis kan 
voelen: prachtig gelegen in het 
Groene Hart, mooie natuur, ech-
te ondernemersgeest, harde wer-
kers en een mooie mentaliteit. 
Kortom: ik ben enthousiast en 
heb er zin in, maar ga Aalsmeer 
natuurlijk wel enorm missen!”

Opvolging
Het college, de gemeenteraad en 
met name de CDA-fractie wach-
ten nu de taak om een nieuwe 
wethouder aan te wijzen. Over de 
opvolging van de gedreven Van 
Duijn is nu nog niets te melden. 
Besloten is wel om direct hierover 
met elkaar in onderhandeling te 
gaan in bijzijn van (nog) de huidi-
ge wethouder.
Door Jacqueline Kristelijn

Fietser gewond aan schouder
Toch aanhouding na 
wegrijden van ongeval
Aalsmeer - Op vrijdag 13 decem-
ber rond half zeven in de avond 
is een � etser aangereden op de 
Grootgarenbaan (bij de Lijnbaan) 
door een auto. De � etser, een 
25-jarige man uit Aalsmeerder-
brug, kwam ten val en raakte ge-
wond aan zijn schouder. De auto-
mobilist was na het ongeval door-
gereden, maar kon vrij eenvou-
dig opgespoord worden. Door de 
klap had de kentekenplaat los ge-
laten en lag in de nabijheid van 
de gewonde � etser. Agenten zijn 
direct een zoekactie gestart en 
wisten de betre� ende bestuurder 

in Hoofddorp staande te houden. 
De 62-jarige man uit Haarlem is 
meegenomen naar het politiebu-
reau voor verhoor en om te tes-
ten op alcoholgebruik. Het adem-
analyse-apparaat wees uit dat de 
man liefst 645 Ugl alcohol in zijn 
bloed had. Zijn rijbewijs is direct 
ingevorderd. Er is proces-verbaal 
opgemaakt en de Haarlemmer 
zal zich moeten verantwoorden 
bij justitie. De gewonde � etser is 
per ambulance vervoerd naar het 
ziekenhuis voor behandeling van 
het opgelopen schouderletsel.
Foto: VTF/Laurens Niezen

Prettige 
kerstdagen 

en een stralend 

2020www.bosse-elektro.nl
0297-331132
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.350

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 22, 24, 25 en 26 december

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Arno Post. Op 
24 december 21u. Kerstnacht-
dienst met Maurice Lubbers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Iwan 
Sahertian. Op 25 december 
10u. Kerstdienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en om 16.30u. met 
ds. M.P. Ho�and in Het Licht-
baken, Rijsenhout. Op 25 de-
cember 10u. Kerstdienst met 
ds. J. van Dijken. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Menno Hof-
man. Collecte: Adventsproject. 
Op 25 december 9.45u. Kerst-
viering met ds. Paul F. Thimm 
m.m.v. het Bindingkoor. Col-
lecte: St. DG Wereldwerk. Op-
pas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

en 25 december diensten om 
10u. en 16.30u. Op 26 decem-
ber dienst om 10u. 

Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins. Op 24 december 
18.30u. Kerstavonddienst met 
pastor Ans Creemer. Op 25 de-
cember 10u. Kerstviering met 
ds. Mirjam Vermeij m.m.v. Eri-

ca Vogel (dwars�uit).
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter, Aalsmeer. Organist: 
H. van Noord en om 16.30u. 
Kinderkerstfeest. Op 24 de-
cember 21.30u. Kerstnacht-
dienst met ds. G.H. de Ruiter. 
Organist: Corn. Schaap. Op 25 
december 10u. Kerstfeest met 
ds. G.H. de Ruiter. Organist: 
Joshua Prins. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M.J. Zandbergen. Or-
ganist: Cees Verschoor. Op 
25 december 10u. Kerstvie-
ring met ds. M.J. Zandbergen 
m.m.v. Hugo v/d Meij en Pas-
cal v/d Velde.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Familieker-
stfeest met Matthijs Vlaardin-
gerbroek. Op 24 december 
21u. Kerstnachtdienst. Spre-
ker: Sven Leeuwestein. Baby-
oppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Vertaling 
in het Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met 
ds. T. Wever uit Bloemendaal 
en 16.30u. met ds. M.P. Hof-
land uit Haarlem, gez. dienst 
met CGK. Op 25 december 
10u. Kerstviering met ds. J. We-
ij m.m.v. Interkerkelijk koor Ca-
ritas. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdagdag 17u. Eucharis-
tieviering in Kloosterhof. Zon-
dag om 9.30u. Eucharistievie-
ring en 14u. Poolse dienst met 
Andrzej in Karmelkerk. Op 24 
december 17u. Poolse dienst 
en 19u. en 22u. Eucharistievie-
ring in Karmelkerk. Op 25 de-
cember 9.30u. Viering en 14u. 
Poolse dienst in Karmelkerk. 
Om 10u. Woordcommunievie-
ring in Kloosterhof. Op 26 de-
cember om 14u. Poolse dienst.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Dirk 
Jan Schoon, bisschop van 
Haarlem. Orgel: Eveline Jan-
sen. Lezingen: Maaike McCur-
dy en Lisette Visser-Moleman.

 Roemeens-orthodoxe Parochie: 

Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Loan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
dhr. E. Kramer, Aalsmeer. Op 24 
december 19.30u. Zangdienst. 
Op 25 december 10u. Kerstge-
zinsviering met ds. J. van Po-
pering, Aalsmeer. 

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.  

Zondag 10u. Dienst met ds. P. 
Verhoe� uit Alkmaar. Op 24 
december 22u. Kerstavond-
dienst met mw. M. Walburg, 
Alphen a/d Rijn. Op 25 decem-
ber 10u. Kerstviering met ds. 
J. Vègh uit Amersfoort. Op 26 
december 10u. Kerstmusical.

Con Amore stopt 
met oud papier

Aalsmeer - Aalsmeers mannen-
koor Con Amore Is genoodzaakt 
te stoppen met inzamelen van 
oud papier, karton en andere 
verpakkingsmaterialen. Er werd 
de laatste tijd in overvloed inge-
bracht, maar door onvoorziene 
omstandigheden loont het niet 
meer om de inzameling voort 
te zetten. Con Amore zou zelf 
voor de kosten moeten opdraai-
en van vervoer en verwerking en 
dat is vele malen meer dan de op-
brengst. Het loont dus niet meer 
op hiermee de verenigingskas te 
spekken. 

Zangers (m/v) 
gezocht voor 
Kerstdienst

Aalsmeer - Een feestelijke Kerst-
dienst voor iedereen wordt op 
zondag 22 december vanaf 16.00 
uur gehouden in de Oud Katho-
lieke kerk aan de Oosteinderweg 
394. Voorganger is Mgr. DirkJan 
Schoon, bisschop van Haarlem, 
en het orgel wordt bespeeld door 
Eveline Jansen. De lezingen wor-
den verzorgd door Maaike Mc-
Curdy en Lisette Visser-Moleman.
Voor deze dienst worden nog 
zangers (m/v) gezocht die de tra-
ditionele kerstliederen, die al-
om bekend zijn, ten gehore wil-
len brengen. Het ad hoc koor 
komt onder de deskundige lei-
ding van GertJan Arentsen (zang-
pedagoog, koorleider en bariton) 
te staan. Aanmelden is niet echt 
noodzakelijk, maar is mogelijk via 
corbier.louman@hetnet.nl

Einde na bijna twintig jaar
e fin  n er er eli  

K r lsmeer
Aalsmeer - Het bestuur van het 
Interkerkelijk Koor Aalsmeer heeft 
het besluit genomen om per 31 
december 2019 het koor op te 
he�en. Met pijn in het hart van 
vele leden is dit helaas een on-
ontkoombaar feit. De herenpartij-
en zijn zodanig uitgedund dat di-
rigent en bestuur het niet verant-
woord meer vinden de naam van 
gemend koor te kunnen waar ma-
ken. De leden van het Interkerke-

Taizégebed in 
K rmel el

Aalsmeer - Op vrijdag 20 decem-
ber wordt weer een Taizégebed 
gehouden in de Karmelkapel. Zo-
als gebruikelijk in de oecumeni-
sche broederschap van Taizé zul-
len eenvoudige liederen, gebed, 
bijbeltekst en stilte elkaar afwisse-
len. Karmel Aalsmeer aan de Zwar-
teweg 36 heeft een kleine kapel in 
huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve viering 
te houden vanaf 20.30 uur. Daar-
na is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren.

Poppenact en optreden dansgroep
Kerstvieringen Levend 

n elie emeen e
Aalsmeerderbrug - Iedereen is 
van harte welkom om Kerst mee 
te vieren in de Levend Evangelie 
Gemeente. Op zondag 22 decem-
ber is er om 10.00 uur voor jong 
en oud het familiekerstfeest. Tij-
dens deze ochtend zal de voor-
stelling ‘De puzzel van Kerst’ van 
Matthijs Vlaardingerbroek te zien 
zijn. Op dinsdag 24 december is 
er om 21.00 uur een Kerstnacht-
dienst. 
Tijdens het familiekerstfeest op 
zondagmorgen zal Matthijs Vlaar-
dingerbroek via poppen en goo-
chelacts het verhaal van Kerst 
vertellen. Laat je verrassen tijdens 
deze prachtige Kerstvoorstelling 
voor jong en oud. Na a�oop is er 

een gezellig samenzijn met war-
me chocolademelk. 
Op dinsdag 24 december is de 
Kerstnachtdienst, een avond 
waarbij het thema ‘The story of 
amazing love’ centraal staat. Ge-
niet op deze Kerstavond van be-
kende en ook eigentijdse Kerst-
liederen, een inspirerende Kerst-
boodschap door Sven Leeu-
westein en een optreden van 
dansgroep Hearts Aligned. De 
avond wordt afgesloten met een 
gezellige Kerstreceptie. Iedereen 
is van harte welkom. De Kerst-
diensten worden gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente, 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer informatie: www.leg.nl. 

Voor weeskinderen in Oeganda
Kinder l  r  d n ie 

r s eel es ellen
Aalsmeer - In Oeganda geeft de 
Aalsmeerse stichting Kinderhulp 
Afrika weeskinderen de mogelijk-
heid om naar school te gaan. Af-
gelopen jaren is het aantal leer-
lingen op de basisschool �ink ge-
stegen naar bijna 300 leerlingen. 
De kinderen staan in de school-
pauzes in rijen om te mogen 
schommelen, ronddraaien en te 
glijden. Kinderen laten spelen is 
heel belangrijk. Het stimuleert de 
cognitieve en motorische ontwik-
keling van het kind. De stichting 
vindt het daarom van groot be-
lang dat er voldoende en veilige 
speeltoestellen zijn voor de kin-
deren om te ontspannen, zich te 
vermaken en zich te ontwikkelen. 
Om deze reden wil Kinderhulp 
Afrika de speeltuin uitbreiden 
met drie draaimolens en vier 
schommels. De verwachting is 

dat er met deze nieuwe speeltoe-
stellen voldoende speelgelegen-
heid geboden kan worden, waar-
door het welzijn en het leerver-
mogen verbeterd wordt en de af-
wisseling naast de opperste con-
centratie op school een welkome 
ontspanning zal zijn.
De kosten voor de uitbreiding 
van de speeltuin zijn gecalcu-
leerd op 2.960 euro. Voor dit be-
drag vraagt de stichting hulp. Wilt 
u/jij een steentje bijdrage aan het 
speelplezier van deze kinderen? 
Doneer via IBAN 5066 t.n.v. St. 
Kinderhulp Afrika. De stichting 
heeft bij Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer (OSA) een aan-
vraag ingediend, waarbij elke ge-
geven euro zal worden verdub-
beld. Help mee! Ga voor meer in-
formatie naar www.kinderhulp-
afrika.nl

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

Zondag 11u. Dienst o.l.v. paro-
chianen en 14.30u. Kerstcon-
cert m.m.v. Flora, Resonans, 
Akkoord, Kudelkwetters en 
Cum Ecclesia. Op 24 december 
17u. Kindje wiegen, 19u. Eu-
charistieviering m.m.v. kinder-
koor en 22u. Kerstnachtdienst 
m.m.v. gelegenheidskoor. Op 
25 december 11u. Eucharistie-
viering m.m.v. dames- en he-
renkoor. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

lijk Koor hebben bijna 20 jaar met 
veel blijdschap kunnen meewer-
ken aan kerkdiensten en de ei-
gen concerten hadden altijd een 
mooie opkomst. Helaas kan het 
20 jarig jubileum net niet gevierd 
worden. Het bestuur dankt bij de-
ze alle trouwe donateurs en de 
oud-leden, alsmede de oprich-
ters van het koor, die zich heb-
ben ingezet voor en ondersteu-
ning hebben gegeven aan het 
Aalsmeerse Interkerkelijk Koor.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
vr. 08.30-12.30 uur

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. 
Bereikbaar 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: infobu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen  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 
portefeuilleverdeling 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 commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker 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 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 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
Vervolg op volgende blz.

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 08.30-10.30 uur.
Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ROND DE 
FEESTDAGEN

LET OP: door de feestdagen kan de levertijd van reis-
documenten en rijbewijzen langer zijn.

Openingstijden gemeentehuis op 24 december: 
Klant contact center 08:30-16:00
Receptie  14:30-16:00
Balies  14:30-16:00

Het gemeentehuis is op woensdag 25 en 
donderdag 26 december 2019 gesloten

Openingstijden gemeentehuis 
op 31 december: 
Klant contact center 08:30-16:00
Receptie  14:30-16:00
Balies  14:30-16:00

1 januari 2020
Op woensdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

Vervolg op volgende blz.

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

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, 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 belang-
hebbende 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 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Bezwaar/Beroep
Voor het gebruik maken van rechtsmiddelen tegen dit besluit 
verwijzen wij u naar het gestelde onder “Procedure” in het 
raadsbesluit.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Charles Gabrijweg 44, 1431 MJ, (Z19-074519), het realise-

ren van een grotere aanbouw aan de achterzijde van de 
woning 

-  Graaf Willemlaan tegenover 2a, (Z19-074438), het plaatsen 
van opslagcontainers op 4 parkeervakken tot 21 februari 
2020 

-  Kudelstaartseweg, Sectie D nr. 2141, (Z19-074214), het 
bouwen van 3 vrijstaande woningen (plan Women’s Eye) 

-  Machineweg, tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk, 
Sectie B 9610, (Z19-073999), het kappen van 21 waarde-
volle essen t.b.v. herinrichting van de Machineweg 

-  Oosteinderweg 482, 1432 BR, (Z19-073682), het uitbreiden 
van een woning  

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Aalsmeerderweg 249 B, 1432 CM, (Z19-048400), het lega-

liseren van een entresolvloer in het pand Verzonden: 16 
december 2019

-  Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z19-062875), het herstel-
len en waterdicht afwerken van de bestaande keuken-
doorvoeren.

 Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is geble-
ken dat de omschrijving van het project zoals gepubliceerd op
22 oktober 2019 niet juist was. Verzonden: 10 december 2019 
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:
-  Mijnsherenweg 32a, 1433 AS, (Z19-058146), het bouwen 

van een veldschuur voor agrarisch gebruik. Verzonden: 16 
december 2019

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:
-  Hadleystraat 67, 1431 SL, (Z19-065672), het kappen van 

een zieke beuk. Verzonden: 16 december 2019
-  Machineweg 293a, 1432 ES, (Z19-001705), het bouwen van 

een woning. Verzonden: 13 december 2019
-  Oosteinderweg 248, 1432 BB, (Z19-064564), het verbou-

wen van de berging op de 2e verdieping naar een eenper-
soonskamer. Verzonden: 10 december 2019

-  Uiterweg 155, 1431 AD, (Z19-049433), het bouwen van een 
loods voor opslag watersport annex jachthavenactivitei-
ten. Verzonden: 10 december 2019

MELDING AKKOORD
- Einsteinstraat 103, 1433 KJ (Z19-071515), het uitbreiden 

van Supermarkt Albert Heijn 

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over 
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en 
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd. 

U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.
- Gehandicaptenparkeerplaats - Kanaalstraat 

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.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Mijnsherenweg (Z19-074372) Kom in de kas op 4 en 5 april 

2020, ingekomen 11 december 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV  de volgende exploitatievergunning is aan-
gevraagd:
- Dorpsstraat 93, (Z19-073879) Eetcafé De Zwarte Ruiter B.V., 

ontvangen 4 december 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93, (Z19-073875) Eetcafé De Zwarte Ruiter B.V., 

ontvangen 4 december 2019

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

 Oberoi S.K. 15-06-1987 10-12-2019
 Oberoi G.D.S. 16-02-1985 10-12-2019
 Woelders M. 24-04-1990 10-12-2019

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

KENNISGEVING ONTTREKKING AAN DE 
OPENBAARHEID EINSTEINSTRAAT TE KUDELSTAART

De raad van de gemeente Aalsmeer maakt, ingevolge artikel 
9, lid 1 van de Wegenwet, bekend dat zij besloten heeft in de 
raadsvergadering van 12 december jongstleden, akkoord te 
gaan met de onttrekking van stroken grond, welke gelegen 
zijn tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteinstraat en het 
plein in het winkelgebied aan de Einsteinstraat in Kudelstaart. 
Tevens is een strook grond toegevoegd aan het openbaar ver-
keer, eveneens gelegen aan het plein in bovengenoemd win-
kelgebied. Het ondertekende raadsbesluit ligt van 19 decem-
ber 2019 t/m 30 januari 2020 ter inzage bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.
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GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Beethovenlaan 120 (Z19-073265) Weekaatje van 29 mei 

t/m 1 juni 2020, melding akkoord 13 december 2020
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
 

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
verbouwing Albert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus 
2020, op het perceel Praamplein 4. 
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. 

Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
verbouwing Albert Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 
2020, op het perceel Poldermeesterplein 1.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken 
kan via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot 
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 19-12-19 Vastgestelde bestemmingsplan Polderzoom 
fase 2 met bijbehorende stukken en het be-

sluit tot hogere grenswaarde (Z-19/032141)
t/m 19-12-19 Vastgestelde exploitatieplan Polder-

zoom fase 2 met bijbehorende stukken (Z-
19/032141)

t/m 19-12-19 Besluit omgevingsvergunning in afwijking 
van de bestemmingsplannen ‘N201-zone’, 
‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ 
en ‘Landelijk Gebied Oost’ omgevingsver-
gunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken (Z18-007348)

t/m 22-12-19 Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost - Machineweg 295a’, ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder en 
de daarop betrekking hebbende stukken 
(Z19-038111)

t/m 27-12-19 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosteinderweg 
2020’ met bijbehorende verbeelding, planre-
gels en toelichting (Z-2017/052407)

t/m 10-01-20 Verzoek om vaststelling van hogere waarden 
op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Ge-
luidhinder vanwege het asfaltwerkzaamhe-
den, op het perceel Aalsmeerderweg-Mid-
denweg; Mozartlaan; Oosteinderweg-Machi-
neweg met de daarop betrekking hebbende 
stukken.

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

t/m 24-01-20 Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in af-
wijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Lande-
lijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een 
logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmi-
granten op het perceel Thailandlaan 14a en 
14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer 
(Z18-006642)

t/m 30-01-20 Ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrek-
king van stroken grond, welke gelegen zijn 
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteins-
traat en het plein in het winkelgebied aan de 
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging 
van een strook grond aan het openbaar ver-
keer, eveneens gelegen aan het plein in bo-
vengenoemd winkelgebied.

t/m 30-01-20 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van ho-
gere waarden vanwege verbouwing van Al-
bert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus 
2020, op het perceel Praamplein 4.

t/m 30-01-20 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van hoge-
re waarden vanwege verbouwing van Albert 
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020, 
op het perceel Poldermeesterplein 1.

Zondag laatste optreden van 2019
Sonority live in café Joppe
Aalsmeer - Popkoor Sonority 
heeft haar laatste optreden van 
dit jaar in café Joppe, één van de 
vaste sponsoren van Sonority. Op 
zondag 22 december zal het pop-
koor een deel van haar Neder-
lands- en Engelstalig repertoire 
ten gehore brengen. 
In twee blokken van een half uur 
zal Sonority het publiek enter-
tainen onder pianobegeleiding 
van Marie-José Keijzers. Sonority 

staat onder leiding van dirigent 
Kamila Sezer-Starkowska. 
De locatie waar het koor iede-
re dinsdag repeteert is de klei-
ne zaal in De Oude Veiling in de 
Marktstraat van 20.15 tot 22.00 
uur. Sopranen en tenoren zijn van 
harte welkom! Interesse? Kom ge-
zellig kijken en luisteren in café 
Joppe in de Weteringstraat aan-
staande zondag vanaf 19.00 uur. 
Meer informatie: www.sonority.nl

Lichtprojectie in hoofdstad 
van Aalsmeerse kunstenaar
Aalsmeer - De Algemene Neder-
landse Diamant-bewerkers Bond 
bestaat 125 jaar aan. Successen 
van de ANDB waar anno 2019 
nog altijd van gepro�teerd wor-
den zijn invoering van de 8-uri-
ge werkdag, betaalde vakantie-
dagen en uitkeringen bij werk-
loosheid en zwangerschap. Het 
archief van de ANDB wordt be-
waard door het Internationaal In-
stituut voor sociale geschiedenis 
dat is gevestigd in De Burcht aan 
de Henri Polaklaan 9 in Amster-
dam. Speciaal voor het jubileum 
opent De Burcht, het door Berla-
ge ontworpen bondsgebouw van 
de ANDB, haar deuren. 

En wie naar de gevel van De 
Burcht kijkt, zal tot en met 29 
december een prachtig licht-
kunstwerk zien. Deze lichtpro-
jectie is gemaakt door de kunste-
naars Machteld Aardse en Fem-
ke Kempkes uit Aalsmeer. Op ba-
sis van het archief van de ANDB is 
de lichtprojectie, die de geschie-
denis van de bond zichtbaar en 
voelbaar maken, gerealiseerd. In 
totaal hebben Machteld en Fem-
ke twaalf lichtobjecten gemaakt. 
Een kijkje gaan nemen is een aan-
rader. Toch leuk om te kunnen 
zeggen: De maakster is een kun-
stenaar uit Aalsmeer!
Foto: Andrea Röell

Opdracht bij 34ste Pramenrace
Bewoners Zorgcentrum 
blij met kerstkaarten!
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
17 december heeft het SPIE be-
stuur (de organisatie achter de 
Aalsmeerse Pramenrace) namens 
alle deelnemers de kerstkaar-
ten rond gebracht bij de bewo-
ners van het Zorgcentrum.  Het 
was namelijk een opdracht afge-
lopen september tijdens de 34ste 
pramenrace om een kerstkaart te 
schrijven aan de bewoners van het 
Zorgcentrum. Veel ouderen zijn 
eenzaam, dus hoe leuk is het als zij 
een kaartje krijgen met kerst. Met 
open armen werd het bestuur ont-
vangen en men was verbaasd over 
het grote aantal kaarten die door 
de deelnemers geschreven waren. 

Advocaatje
Om de kerstvreugde nog gro-
ter te maken hebben twee Pra-
menrace teams besloten om 
nog iets extra’s te doen. De 
teams De Stoppies en team 
the Fox hebben de koppen bij 
elkaar gestoken en captains 
Rick en Bastiaan hebben sa-
men met hun team de bewo-
ners van het zorgcentrum ge-
trakteerd op iets lekkers bij 
de ko�e, een heerlijk advo-
caatje met slagroom. De trak-
tatie werd gelijk genuttigd 
bij de kerstconcert. De bewo-
ners hebben genoten van de-
ze traktaties.

“Arbeidsmarkt is er voor iedereen”
Onbeperkt aan de slag 
in gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Op dit moment is er 
een arbeidsmarkt met veel vaca-
tures. Toch staan er, ook nu nog, 
mensen aan de zijlijn: zoals een 
groep mensen met een arbeids-
beperking of afstand tot de ar-
beidsmarkt. Ook in de gemeen-
te Aalsmeer. En wat gebeurt er 
als de arbeidsmarkt verandert: 
als er weer minder vacatures ko-
men? Samen met Onbeperkt aan 
de Slag organiseerde de gemeen-
te op 12 december het eerste 
CEO-ontbijt voor het bedrijfsle-
ven, waar deze onderwerpen wer-
den besproken. In het Flower Art 
Museum hielden Kasper Jonker, 
Machteld Cossee, Sven Romkes 
en Mark de Groot van Onbeperkt 
aan de Slag een inspirerend, posi-
tief verhaal met de nodig zelfspot. 
Ze vertelden waar zij tegen aan lo-
pen met hun beperking en wat de 
toegevoegde waarde is om juist 

mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan te nemen. Wet-
houder Robert van Rijn: “Deze ont-
bijtsessie werd door iedereen als 
succesvol ervaren en is voor her-
haling vatbaar. De arbeidsmarkt is 
er voor iedereen: jong of oud, the-
oretisch of praktisch geschoold, 
wel of geen afstand tot de arbeids-
markt. Daarom is het ook belang-
rijk dat we hierover met elkaar in 
gesprek blijven en kijken waar de 
mogelijkheden liggen.”

Nieuwe agenda economie
Het arbeidsmarktperspectief van 
Aalsmeer is gunstig. De poten-
tiële beroepsbevolking groeit 
nog tot 2030 en de werkloos-
heid in Aalsmeer is zeer laag. Dit 
alles is in de basis positief, maar 
het biedt ook nieuwe uitdagin-
gen. Het wordt moeilijk om pas-
send geschoold personeel te vin-

den en dat kan de ontwikkeling 
van bedrijven in Aalsmeer rem-
men. Mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt kunnen hierin de 
oplossing bieden. Daarom heeft 
de gemeente in de nieuwe agen-
da voor economie en recreatie & 
toerisme aan dit thema extra aan-
dacht gegeven. 

Contacten
Het doel van Onbeperkt aan de 
Slag is het in contact brengen van 
werkzoekenden met een arbeids-
beperking met werkgevers. Meer 
informatie hierover is te vinden 
op: www.onbeperktaandeslag.nl. 

Kasper Jonker van Onbeperkt aan de 
slag en wethouder Robert van Rijn.

Kerstviering met Song 
of Joy in zorgcentrum
Aalsmeer - Na een mooie Kerst-
muziek- en zangavond in De Spil 
in Kudelstaart op zondag 8 de-
cember met Sursum Corda, ver-
leent het Interkerkelijk Koor Song 
of Joy uit Kudelstaart op vrijdag 
20 december haar medewerking 
aan de Kerstviering in Zorgcen-
trum Aelsmeer. Song of Joy ver-
heugt zich om in het Zorgcen-
trum een aantal van de tijdens de 
succesvolle zangavond ‘Samen-
op-Weg naar Kerst’ gezongen lie-
deren ook voor de bewoners en 
belangstellenden in het Zorgcen-
trum ten gehore te mogen bren-
gen. Uiteraard zal met elkaar ook 
de bekende Kerstliederen als Stil-

le Nacht en Ere zij God met elkaar 
gezongen worden. Dirigent is Hil-
bert Kamphuis en zijn vrouw Fre-
deriek begeleidt het koor en de 
samenzang. Voorganger is domi-
nee Prins van de Open Hofkerk.
Na deze Kerstviering houdt Song 
of Joy even kerstvakantie en be-
ginnen de repetities weer op 
dinsdag 7 januari met een infor-
mele inloop, waarna er volop ge-
start wordt met de voorbereiding 
voor de Oecumenische dienst in 
de Spil in Kudelstaart op zondag 
9 februari. Geïnteresseerde nieu-
we leden worden van harte uitge-
nodigd om kennis te komen ma-
ken op 7 januari. 
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▲
19 DECEMBER

 Kaartsoos 55+ in het Middel-
punt, Wilhelminastraat, 11u.

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Expositie ‘Aan Tafel’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Tot en 
met 26 januari. Open: donder-
dag t/m zondag 14-17u. 

 Bingo-sjoelen bij Sjoelclub 
Aalsmeer in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.

20 DECEMBER
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

wers’ in Flower Art Museum, 
Kudelstaartseweg. Open: Vrij-
dag, zaterdag en zondag 11 
tot 17u.

 Koppelkaarten bij Buurtver-
eniging Hornmeer in buurt-
huis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Taizégebed in Karmelkapel, 
Zwarteweg 36 vanaf 20.30u.

21 DECEMBER
 Postzegelruilbeurs in Paro-

chiehuis, Gerberastraat van 
9.30 tot 15u.

 Kerstmarkt op het Polder-
meesterplein van 10 tot 16u.

 Kerst met Lyda’s Ladies in Oud 
Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394 van 15.30 tot 17u.

 Meezingconcert ACOV in 
Open Hof kerk, Ophelia-
laan,16 tot 17u.

 Glenn Miller project bij Crash 
Museum in Aalsmeerderbrug 
van 16 tot 18u.

 Kerstconcert Gert van Hoef 
(pianist/organist) en Gerdien 
Leguijt (viool/zang) in Het 
Lichtbaken, Rijsenhout, 20u.

 Kerstbal bij dansschool Ro-
bert Bogaart in De Oude Vei-
ling, Marktstraat van 20.30 tot 
23.30u.

 Christmas Dance Party met dj 
Kees Markman in café Op de 
Hoek, Kudelstaart vanaf 21u.

 (Kerst)concert The Whatts 2.0 
in Sportzicht, Sportlaan, 21u.

  Livemuziek met The Interna-
tional Racketeers Fanclub in 
Joppe, Weteringstraat, 21.30u.

22 DECEMBER
 Watertoren langs Westeinder 

open van 13 tot 17u. Ook 27 
december van 17 tot 21u.

 Kerstbingo in Het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
meer vanaf 14.30u.

 Dave Chavez Band live in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer v/a 16u.

 Kerstconcert Sonority in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 19u.

23 DECEMBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat 16 
van 13.30 tot 16.30u.

  Competitie Bridgeclub ‘t 
Rondje in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 19.30u.

24 DECEMBER
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat. 
Van 9.30 tot 11.30u. 

 Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein.

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

25 DECEMBER
 Eerste Kerstdag. Vieringen in 

diverse kerken in Aalsmeer.

26 DECEMBER 
 Tweede Kerstdag.

27 DECEMBER
 Uitzwaaimoment De Dippers 

voor gemeente Amstelveen. 
Vanaf 17u. bij De Drukker, ein-
de Oosteinderweg.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Lessenaar
vanaf € 19,95

Stemapparaat ‘Boston’
€ 12,95

Ukelele
vanaf € 29,95

Klassieke (kinder)
gitaar vanaf €69,-gitaar 

Kerstkoopjes
€ 12,95

Ukelele

Dave Chavez Band live 
in The Shack zondag
Oude Meer - Het einde van het 
jaar is weer in zicht en op het pro-
gramma van The Shack staan er 
voor dit jaar nog drie geweldi-
ge live-acts. Het optreden van 
Hucksters op kerstavond is uit-
verkocht, maar zin in een heer-
lijk potje opzwepende blues, dan 
naar de Dave Chavez Band ko-
men luisteren op zondagmiddag 
22 december. 
Deze mannen nemen je mee in 
swingende show vol passie, po-
wer en energie. Met de onvervals-
te Amerikaanse Rhythm ’n Blues, 
in combinatie met de prachti-
ge donkerbruine stem van Da-
ve, wordt het publiek getrakteerd 
op een super swingende zondag-
middag met de nodige kippenvel 
momenten. 
Dave Chavez Band bestaat uit 
een stel geweldige muzikanten 
die garant staan voor een spet-
terende show, en nemen je met 
hun opzwepende muziek, mee 
op een reis naar Chicago, Texas 

en de Westkust, en dat alles zon-
der een vliegticket. 

Coolcast & Friends
De laatste zondagmiddag van het 
jaar, 29 december, sluit The Shack 
traditiegetrouw af met Coolcast & 
Friends. Ieder jaar weer een feest 
van herkenning voor muzikanten 
én publiek. 
Ook deze keer weer met Hans 
en Remco Millenaar, Remco de 
Hundt, Rob Ruijter, Piet van Leeu-
wen, Ron Schalkwijk, én met spe-
cial guests, waaronder Chaja van 
der Heijden en André Solinge! 
Reserveren voor deze middag is 
uiteraard niet verplicht maar wel 
mogelijk. Stuur dan even een 
mail naar: info@the-shack.info   
Zondag 22 december is The 
Shack open vanaf 15.00 uur, aan-
vang Dave Chavez Band 16.00 uur 
entree is 10 euro. 
Kijk voor alle info op www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Vernieuwd en verrassend repertoire
Zaterdag The Whatts 2.0 
live in café Sportzicht
Aalsmeer - De Aalsmeerse band 
The Whatts is al sinds 1977 een 
begrip in Aalsmeer en omstreken. 
André Alderden, Peter Geleijn en 
George van Es, de Whattsies van 
het eerste uur, hebben in de pe-
riode 1977 tot 1983 met de band 
door heel Nederland opgetreden. 
In 2012 hebben André en Peter 
een muzikale reünie gehouden 
in verband met hun toen 35-ja-
rig ‘jubileum’. Hierna hebben de 
mannen samen met gitarist Bob 
Enthoven een herstart gemaakt 
met The Whatts 2.0 en sindsdien 
spelen de geroutineerde muzi-
kanten met hun onuitputtelijke 
energie en enthousiasme weer 
de pannen van het dak en me-
nig tent plat. De nieuwe Whatts 
2.0 zorgen met een compleet ver-
nieuwd repertoire tegenwoordig 
ook voor menige verrassing. Op 
de setlijst verschijnen de meest 

vreemde titels, zoals Mystery Ti-
ger Train, Stil Got Blues Zweet 
en Tranen, Sultans of California, 
Godfather of Hawaii, Wikki Lang-
kous en onder andere Let’s Twist 
a Believer. De meest uiteenlo-
pende oude en nieuwe hits wor-
den door de mannen op creatie-
ve manier gecombineerd, door 
elkaar gehusseld en opnieuw in 
elkaar gezet tot een geheel eigen 
‘gewhatsoneerde’ versie in rock, 
blues, country, ska, reggae of wat 
voor stijl dan ook. The Whatts is 
een echt live band en de mannen 
weten met hun enthousiasme 
hun publiek vanaf het podium al-
tijd uiterst te vermaken. Nieuws-
gierig geworden? Iedereen is van 
harte welkom op zaterdag 21 de-
cember in Café Sportzicht aan de 
Sportlaan 44. Om circa 21.00 uur 
gaan hier de spots aan voor The 
Whatts 2.0.

Flower Art Museum Aalsmeer
Tentoonstelling ‘A Tribute 
to Flowers’ verlengd
Aalsmeer - Het Flower Art Muse-
um koerst af op een bezoekers-
record met de tentoonstelling ‘A 
Tribute to Flowers’ van fotograaf 
Richard Fischer en beeldhouwer 
Jean Jacques Argueyrolles. Van-
wege de zeer enthousiaste re-
acties is besloten de expositie te 
verlengen tot en met zondag 12 
januari.
Richard Fischer is één van de 
meest prominente botanische 
fotografen. Door bloemen haar-
scherp en met veel oog voor de-
tail en compositie te presenteren, 
wil hij mensen bewust maken van 
de schoonheid en het belang van 
de natuur. In de tentoonstelling 
in Aalsmeer zijn ruim vijftig wer-
ken op groot formaat te bezich-
tigen, waaronder foto’s van soor-
ten die met uitsterven worden 
bedreigd.
Speciaal voor deze tentoonstel-
ling maakte de Franse beeldhou-
wer Jean Jacques Argueyrolles 
een aantal bronzen beelden geïn-
spireerd op de foto’s van Fischer. 
In zijn werk spelen vrouw�guren 
en Aziatische invloeden een rol. 
De beelden vormen een span-
nende combinatie met de indruk-
wekkende fotogra�e.

Sinds de opening half oktober 
mocht het Flower Art Museum 
veel bezoekers ontvangen. Naast 
de reguliere openingsdagen vrij-
dag, zaterdag en zondag werden 
in het museum diverse evene-
menten georganiseerd, zoals een 
symposium over bedreigde plan-
ten in samenwerking met natuur-
organisatie IUCN en het jaarcon-
gres van Greenport Aalsmeer. 
Ook kwamen er al veel groepen 
op bezoek. 
Gezien de belangstelling en re-
acties heeft het museum in over-
leg met de kunstenaars beslo-
ten de tentoonstelling een week 
te verlengen, tot en met 12 janu-
ari 2020. Op die manier is er na 
de kerstvakantie nog een extra 
weekend om deze unieke exposi-
tie te bezoeken.
Het Flower Art Museum is geves-
tigd aan Kudelstaartseweg 1 (te-
genover de watertoren) en is ge-
opend van vrijdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Voor groepen ook op afspraak. 
Entree is 6 euro per persoon, kin-
deren tot en met 14 jaar gratis. 
Meer informatie: www.�owerart-
museum.nl.
Foto: Richard Fischer

Voor bands met eigen repertoire
Inschrijving open voor 
Popprijs Amstelland
Aalsmeer - De inschrijving voor 
de Popprijs van Amstelland 2020 
is van start gegaan. Tot 14 febru-
ari kunnen bands zich aanmel-
den voor deze bandcompetitie 
en kans maken op een prijs, waar-
onder opnametijd in een studio 
en cadeaubonnen van muziek-
winkels. De Popprijs wordt jaar-
lijks georganiseerd door Poppo-
dium P60 en N201 Aalsmeer. De 
bandcompetitie biedt talentvol-
le bands uit de omgeving Amstel-
land en Meerlanden de kans om 
hun talent te laten zien. 
In 2019 werd de prijs gewonnen 
door Lief Dagboek. Ook in 2020 

gaat de zoektocht naar de bes-
te band uit Amstelland en Meer-
landen van start. Bands met ei-
gen repertoire kunnen zich van-
af vandaag inschrijven voor de 
band competitie. Deelnemen aan 
de Popprijs van Amstelland kan 
alleen als minstens de helft van 
de bandleden in de regio Amstel-
land en Meerlanden woont. 
De voorrondes vinden plaats in 
poppodium N201 aan de Zwar-
teweg op 28 maart en 4 april. De 
�nale is op 2 mei in P60 Amstel-
veen. Kijk voor meer informatie 
en inschrijving op www.P60.nl/
popprijs.

Twee mannen met gitaren en humor
International Racketeers 
Fanclub live in café Joppe
Aalsmeer - Zaterdagavond 21 
december is er weer livemuziek 
in café Joppe. Dit keer komt The 
International Racketeers Fanclub 
optreden. Twee mannen met gi-
taren en humor! Mark van der 
Eng, gedreven muzikant en te-
vens Skate kampioen in Neder-
land, en Tom Thienpont (ex-Sky-
blasters) komen aanstaande za-
terdag naar Aalsmeer. Ze verma-
ken zichzelf en hun publiek uit-
stekend met liedjes uit de jaren 

zestig, zeventig, tachtig en nu. 
De soundtrack van hun jeugd, de 
jukebox van het leven. Een meer-
stemmig en multi-instrumentaal 
feestje waarbij gitaar, banjo, man-
doline, ukelele, resonator en do-
bro afgewisseld worden met een 
�inke dosis humor. Het optre-
den van The International Racke-
teers Fanclub (I.R.F.) begint rond 
de klok van 21.30 uur en de toe-
gang tot café Joppe in de Wete-
ringstraat is natuurlijk gratis.Kerst met Lyda’s Ladies 

in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zaterdagmid-
dag 21 december luidt het Am-
stelveense koor Lyda’s Ladies de 
kerstvakantie in met een beto-
verend concert in de pittoreske 
Oud-Katholieke Kerk aan de Oos-
teinderweg 394 in Aalsmeer. De 
dames zingen een afwisselend 
repertoire met klassieke en mo-
derne kerstliederen, voor elk wat 
wils. Met muziek van onder an-
dere Elgar, Berlin en Kodal en ver-
schillende vertrouwde carols. 
Lyda’s Ladies bestaat uit elf zan-
geressen en wordt gedirigeerd 
en op de piano begeleid door de 
Amstelveense zangpedagoge en 

sopraan Lyda van Tol. De afgelo-
pen jaren hebben de Ladies di-
verse optredens verzorgd, waar-
onder de opening van de Piano 
Promenade in Amstelveen), een 
bene�etconcert voor de Sint Ur-
banuskerk en verschillende op-
tredens in de Oud-Katholieke 
Kerk in Aalsmeer. Het repertoi-
re is zeer divers: van klassiek tot 
pop en van jazz tot close harmo-
ny. Het concert op 21 december 
is van 15.30 tot 17.00 uur. De toe-
gang bedraagt 15 euro en dit be-
drag is inclusief een consumptie. 
De Oud Katholieke kerk is open 
vanaf 15.00 uur.
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“De mooiste avond van het jaar”

Aalsmeer over Hoop biedt 
warm kerstonthaal
Aalsmeer - Maandag 16 decem-
ber liet de Studio’s Aalsmeer zich 
van zijn allerbeste kant zien. Al 
voor het vierde jaar stelt - met de 
kerstgedachte in het achterhoofd 
- de directie één van de sfeervolle 
zalen beschikbaar aan Aalsmeer 
over Hoop (de gezamenlijke ker-
ken Oosterkerk, Dorpskerk, Lijn-
baankerk, Levend Evangelische 
gemeente, CAMA en Alphakerk). 
Voor 130 mensen (volwassenen 
en kinderen) is dit overheerlijke 
kerstdiner in een feeërieke omge-
ving een geschenk uit de hemel. 
De gehele aankleding was weer 
sprookjesachtig. Nadat de jas-
sen bij aankomst waren aange-
pakt, werden alle genodigden 
persoonlijk verwelkomd en naar 
hun tafel gebracht. Het jonge ho-
reca personeel - zwarte panta-
lon, wit overhemd en rode bre-
tels - stond klaar om de gasten te 
trakteren op een welkomsdrank-
je.  Op de ronde tafels brandden 
de kaarsen en er was gedekt als-
of het een drie sterren restaurant 
betrof. Arie-Maarten Piet speel-
de op de piano heerlijke achter-
grond muziek, later op de avond 
was het Bertus Buijs die zijn vin-
gers over de toetsen liet glijden. 
“Zo �jn dat ik er vanavond bij kan 
zijn, verleden jaar was er geen 
plaats meer”, was een opmerking 
van een dankbare moeder die sa-
men met haar zoon kwam. Dat 
had Aalsmeer over Hoop dit jaar 
goed gedaan. Vanwege de over-
grote belangstelling voor dit lief-
devol aangeboden kerstdiner, 
was er nu gekozen om degenen 

die niet eerder de kans hadden 
gekregen deze bijzondere avond 
mee te maken voorrang te ge-
ven.  Daardoor waren er dit keer 
zestig nieuwe gezichten en ze-
ventig meer bekende. Er werden 
handen geschud en namen ge-
noemd. Er werd gelachen en al 
snel was het ijs gebroken. De kin-
deren vergaapten zich aan alle 
lichtjes en kenden geen taal bar-
rières. De meisjes leken wel prin-
sessen in hun feestjurken en de 
jongetjes stalen met hun donker-
bruine pretogen de show. 

Iets doen voor samenleving
Aalsmeer kent gelukkig een mul-
ticulturele samenleving, hetgeen 
gezien kan worden als een verrij-
king. Het kleurt de wereld om ons 
heen. Een gesprek met een aantal 
geweldige - uit Syrië afkomstige - 
dames die met elkaar de grootste 
lol hebben illustreert dat. Nour 
is veertien jaar (leerling van de 
Groenstrook) en het kan niet an-
ders dan dat zij een talenknobbel 
moet hebben. Zij spreekt, Ara-
bisch, Turks, Koerdisch Engels en 
perfect Nederlands, hoewel zij 
hier pas 2 jaar is. “Ik moet als oud-
ste altijd voor mijn vader en moe-
der, twee broertjes en zusje ver-
talen. Thuis spreken wij alle talen 
door elkaar.” Zij is voor het eerst  
bij het kerstdiner, evenals de an-
dere vriendinnen Rowaida, Hu-
da en Sidra. Rowaida laat trots op 
haar mobiel de jurk zien die zij 
zelf ontwerpen en gemaakt heeft. 
“Niet op een naaimachine hoor, 
maar helemaal met de hand.” Het 

zijn verblindend mooie dames 
met hun lange zwarte haar. Zij 
stralen een power uit, terwijl het 
leven niet zomaar aan hen voor-
bij gegaan is. Hun ouders zijn 
hier niet terecht gekomen van 
weelde, maar hopen hun kinde-
ren een goede toekomst te kun-
nen bieden. Wat Aalsmeer over 
Hoop zo sympathiek maakt, is 
dat zij vanuit hun geloof zich 
sterk maken voor een samenle-
ving waar iedereen naast en met 
elkaar kan leven, ongeacht re-
ligie of geaardheid. “Daar staan 
wij voor, het is niet alleen op zon-
dag naar de kerk gaan. Ik ben heel 
blij met mijn geloof, voor mij be-
tekent God heel veel maar ik zie 
ook dat alleen de kerkdienst niet 
voldoende is, wij willen meer be-
tekenen voor de mensen om ons 
heen.”

De Goede Herder
Bij kerst hoort niet alleen lekker 
eten, maar ook een kerstverhaal 
en dominee Menno Zandber-
gen, voorganger van de Ooster-
kerk, wist met zijn verhaal de aan-
dacht op zich te vestigen. “Ik ben 
de schaapsherder van Aalsmeer.” 
Hij vertelde een begrijpelijke 
vertelling over de Goede Herder 
voor wie ieder schaap belang-
rijk is. Rond de als herder verkle-
de dominee, met een levensecht 
schaap aan zijn zijde, zat een gro-
te schare kinderen muisstil te luis-
teren. Toen zij na a�oop van het 
verhaal hoorden dat zij met het 
schaap Bles op de foto konden, 
was het snel over met de stilte. 

Een lange rij blije kindjes onder-
ging - geholpen door de vele vrij-
willigers - een metamorfose. Over 
de prinsessenjurken en feestelij-
ke truien of colbertjes droegen zij 
schamele kleding waardoor het 
‘echte’ herders werden.  

Vijf gangen diner
De chefkok van Studio’s Aalsmeer 
had zichzelf dit jaar overtro�en 
met het samenstellen van een ex-
quise vijf gangen diner dat be-
gon met het aan tafel geserveer-
de voora�e: Een prachtig opge-
maakt bedje van knolselderij met 
daarop gekon�jte eend, vervol-
gens een kreeftensoepje, Voor 
de derde gang moesten alle ge-
nodigden in de benen, buiten de 
zaal wachtte hen een groots uit-
gebreid bu�et. Er was keuze uit 
maar liefst 12 verschillende scha-
len vlees, vis of vegetarische - 
aardappel - lactose - en gluten-
vrije gerechten waaruit de koks-
maatjes de borden vol schepten. 
Iedereen liet het zich buitenge-
woon goed smaken. 
“Neem rustig nog een twee-
de bordje” en dat bleek voor ve-
len niet tegen dovemansoren ge-
zegd. “Wat heeft de kok zijn best 
gedaan”, straalde één van de aan-
wezigen. Voor dat het verrukke-
lijk uitziende toetje en het afslui-
tende kopje ko�e of thee werd 
geserveerd was er eerst de wens-
boom.

Wensboom
Geen Aalsmeer over Hoop diner 
zonder wensboom, want hoewel 
deze avond bedoeld is om ieder-
een een aantal heerlijke onbe-
zorgde uren te schenken, wordt 
de tijd die hier opvolgt ook niet 
vergeten. Voor de families of al-
leenstaanden valt er nog genoeg 
te wensen. Niet zozeer materieel, 
want daarin kunnen de zes ker-
ken niet voorzien, maar zij kun-
nen wel op het contactuele vlak 
het nodige betekenen en daar-
aan blijkt veel behoefte. 
Een commissie gaat alle in de 
boom gehangen wensen bekij-
ken en verdeeld over de verschil-
lende kerken worden parochia-
nen ingeschakeld om de wen-
sen zoveel als mogelijk is te ver-
wezenlijken.  “Schrijf uw wens op 
en uw telefoonnummer dan zoe-
ken wij in januari contact met u.”

Donaties
Aalsmeer over Hoop is blij met al-
le donaties en steun die hen van-
uit de gemeenschap wordt gebo-
den. “Dat is het verbinden dat ons 
dorp zo mooi maakt. Je realiseren 
dat niet iedereen het geluk aan 
zijn zijde heeft.” 
Om negen uur was het feest afge-
lopen. Wethouders en gemeente-
raadsleden wachten de gasten op 
om hen weer veilig thuis te bren-
gen. Voor velen werd dit de mooi-
ste avond van het jaar.

Janna van Zon 

T/m 26 januari in het Oude Raadhuis
Wethouder Alink opent 
expositie ‘Aan Tafel’
Aalsmeer - De kunstenaars Jua-
ne Xue, Jeroen Luijt, Annelie Klein 
Sprokkelhorst en Karin Borg-
man exposeren tegelijkertijd in 
het Oude Raadhuis met hun vi-
sie op ‘De tafel’ in de samenle-
ving. Deze gevarieerde tentoon-
stelling van Stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer (KCA) duurt tot 
en met 26 januari 2020. Wethou-
der Wilma Alink opende op za-
terdag 14 december de bijzon-
dere tentoonstelling met de wer-
ken van de vier zeer uiteenlopen-
de kunstenaars. “KCA heeft hier 
weer een hele mooie en interes-
sante tentoonstelling neer we-
ten te zetten. Het laat zien dat 
Aalsmeer veel te bieden heeft op 
het gebied van kunst en cultuur. 
Ik hoop dat veel inwoners en an-
dere geïnteresseerden de werken 
van deze inspirerende kunste-
naars komen bewonderen.” 

Flessen en 17e eeuw
De van oorsprong Chinese kun-
stenaar Juane Xue heeft als the-

ma ‘verlaten tafels’ gekozen. In 
prachtige kleuren heeft zij grote 
tafels vol glazen, �essen, badend 
in zonlicht geschilderd. Fotograaf 
Jeroen Luijt heeft een fascinatie 
voor de 17e eeuwse kunst en ex-
poseert daarom met een foto van 
een klassiek gestileerd stilleven.

Aalsmeerse invloeden
De Aalsmeerse Annelie Klein 
Sprokkelhorst heeft in haar werk 
de mensen centraal staan. De ta-
fel verbind mensen. Aan tafel 
gaat men in gesprek met elkaar 
en is men samen. Bij de eveneens 
Aalsmeerse Karin Borgman gaat 
het in haar werk om de relaties 
tussen mensen en wat er gebeurt 
aan tafel. Zij laat in haar werk de 
verschillende situaties en fasen 
van het leven zien.
De tentoonstelling ‘Aan Tafel’ is 
gratis te bezoeken van donder-
dag tot en met zondag van 14.00 
tot 17.00 uur. Adres van het Ou-
de Raadhuis: Dorpsstraat 9 in het 
Centrum. 

Van links naar rechts: Annelie Klein Sprokkelhorst, Jeroen Luijt, wethouder 
Wilma Alink en Karin Borgman. 

Ter gelegenheid van de nieuwe expositie met thema ‘Aan Tafel’ was er af-
gelopen zondag 15 december een speciaal KCA-bu�et in het Oude Raad-
huis met de exposerende kunstenaars en een groep inwoners. Het ‘tafe-
len’ tussen kunst werd als heel positief ervaren. Foto: www.kicksfotos.nl

Nationale Gedichtendag op 30 januari
Aalsmeer op zoek naar 
nieuwe Dorpsdichter
Aalsmeer - Na vier jaar trouwe 
dienst draagt Dorpsdichter Bram 
Landzaat zijn sjaal over aan zijn 
opvolger. Op donderdag 30 ja-
nuari viert Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer (KCA) de Nationa-
le Gedichtendag in cultureel ca-
fé Bacchus en wordt de nieuwe 
dorpsdichter gekozen. KCA is op 
zoek naar kandidaten die deze 
uitdaging aan willen gaan.
De gedichtenavond met als the-
ma ‘Toekomst’ begint om 20.00 
uur. In de tweede helft van het 
programma wordt gekeken naar 
wie de toekomstige dorpsdichter 
wordt. Wat voor onderwerpen zal 

hij/zij poëtisch gaan verwoorden 
over Aalsmeer? De Westeinder-
plassen, de herkenbare torenspits 
van de Hervormde Kerk, het ver-
bouwde gemeentehuis, de kin-
deren van Aalsmeer, de inwoners 
van de toekomst, of komen ande-
re onderwerpen aan bod?
Meld je aan bij Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer, werkgroep 
Podiumkunsten & Literatuur om 
deze leuke taak op je te nemen. 
Stuur je motivatie en gedicht om 
mee te dingen in de verkiezing 
van dorpsdichter 2020 naar: Ha-
remakerjcp@hetnet.nl. Aanmel-
den kan tot 1 januari 2020.

Jaaroverzichten en muziek 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Het einde van het jaar 
is in zicht, dus is het weer tijd voor 
de jaaroverzichten en muzieklijst-
jes. Ook bij Radio Aalsmeer wordt 
er teruggeblikt op 2019. Frank 
Bunnik en Walter de Vries presen-
teren op zondagavond de ‘Win-
terse 50’. Afgelopen weken kon er 
weer gestemd worden op de fa-
voriete kerst- en winterhits van 
de luisteraars bij de lokale omroe-
pen door heel Nederland en Bel-
gië. En ook Radio Aalsmeer werk-
te mee aan deze winterse hitlijst. 
Vorig jaar stond Mariah Carey nog 
op nummer één met haar kerst-
klassieker ‘All I want for Christmas 
is you’, maar dit jaar is er een nieu-
we nummer één. Verder komen 
er drie kerstliedjes nieuw binnen 
in de lijst. De complete Winter-
se 50 editie 2019 is te vinden op 
www.winterse50.nl en wordt zon-
dagavond tussen 19.00 en 23.00 
uur uitgezonden. 

Jaaroverzicht bij ‘Echt Esther’
De laatste keer live in 2019 en de 
laatste keer met Esther Sparnaaij 
voor haar zwangerschapsverlof. 
Ze verwacht rond 9 februari haar 

eerste kindje. Van 9 januari tot 
en met 9 april wordt de techniek 
van de talkshow gedaan door Ri-
nus van Itterzon, de presentatie 
door Marion Geisler en de eind-
redactie door Ilse Zethof. Van-
af 16 april 2020 gaat Esther zelf 
weer achter de schuiven zitten 
om gesprekken te voeren over 
zaken die mensen raken. Het vol-
ledige back-up team schuift don-
derdag tussen 19.00 en 20.00 uur 
aan voor het jaaroverzicht 2019. 
Een terugblik op de Aalsmeerse 
evenementen, de hoogtepunten 
uit het algemene en politieke lo-
kale nieuws en de literaire hoog-
tepunten uit ‘Echt Esther’. 

‘DownTown Radio’ 
Zaterdag is het alweer de der-
de zaterdag van de maand, dus 
weer tijd voor ‘DownTown Ra-
dio’, het radioprogramma over en 
door mensen met een verstande-
lijke beperking. Deze keer ont-
vangen Rinus van Itterzon en Il-
se Zethof de medewerkers en be-
geleiding van de bakkerij van Ge-
woon Doen uit De Oude Veling. 
Dat gaat zeker weer een feestje 

worden in de radiostudio, want 
ze hebben ook de muziek uit mo-
gen kiezen. ‘DownTown Radio’ 
wordt uitgezonden op 21 decem-
ber tussen 14.00 en 15.00 uur. 

‘Jan & Jansen Live’
Jan Gravesteijn en Jurgen Jan-
sen ontvangen zaterdagavond de 
driekoppige formatie Sweet Ma-
ry Jane in de studio. Deze band is 
één van de best geboekte blues-
bands in Nederland en speelt  
voornamelijk muziek uit de jaren 
zestig en zeventig. ‘Jan & Jansen 
Live’ wordt tussen 21.00 en 00.00 
uur uitgezonden. 
 
‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag 16 decem-
ber ontving het team van ‘Door 
de Mangel’ de 277e gast in de we-
kelijkse talkshow. Martine Kroon 
kreeg op 17-jarige leeftijd een au-
to-ongeval en dat zette haar le-
ven op z’n kop. Ze kwam er bo-
venop en zet zich nu voorname-
lijk in als vrijwilliger voor bijvoor-
beeld Amnesty International, Ar-
tis en het Rode Kruis. “Ik wil een 
lichtpuntje zijn: kleine footprint, 
groot positief e�ect”, aldus de 
Aalsmeerse die zichzelf als door-
tastend, gewetensvol en idealis-
tisch omschreef. Zoals gebruike-
lijk heeft ook Martine een volgen-

de gast aangedragen. De 278e 
plaatsgenoot die aanschuift in 
de studio is Marjanne Rooden-
burg. Zij werkt als coach voor jon-
geren en ouders. In haar praktijk. 
Martine had niet echt een vraag 
voor Marjanne, maar ziet haar als 
een mooi gewetensvol persoon. 
Maandag 23 december hoor je 
meer vanaf 19.00 uur. Mocht je als 
luisteraar een vraag hebben voor 
Marjanne mail deze dan naar:  
studio@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar: 0297-
325858. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. 

Marjanne Roodenburg schuift 
maandag aan bij ‘Door de Mangel’.
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Veel bezoekers voor vijfde 
Kerstmarkt Lions Ophelia
Aalsmeer - Vrijdagavond en 
de hele zaterdag was de Histo-
rische Tuin omgetoverd in een 
sfeervolle Kerstmarkt. Deze werd 
voor de vijfde maal georgani-
seerd door de Lions Ophelia en 
ook tijdens deze jubileumeditie 
was er een gevarieerde presenta-
tie met kerststukjes, kerstdecora-
ties, kaarsen, sieraden, keramiek, 
tassen en onder andere werd 
de kalender de ‘Schoonheid van 
Aalsmeer’ te koop aangeboden.
IJsclub Uiterweg had een foto-
moment opgebouwd met een 
grote slee en diverse schaatsen. 
De verkoop was in de kassen en 
in de museumboerderij. Heer-
lijk om rond de lopen, de sfeer 
van oud-Aalsmeer te proeven 
en te genieten van de gezellig-

heid en de creativiteit van inwo-
ners. Er zijn veilingen gehouden 
waarmee ‘gedrukt’ kon worden 
voor leuke prijzen, er waren bei-
de dagen liveoptredens (vrijdag 
zong Jasper Schouten de sterren 
van de hemel en op zaterdag lie-
ten de Kudelkwetters en Davan-
ti van zich horen) en natuurlijk 
was het mogelijk om in de restau-
rant-ruimte te genieten van een 
drankje met wat lekkers, bijvoor-
beeld een overheerlijke oliebol.
De dames van Lions Ophelia en 
alle standhouders mochten bei-
de dagen vele bezoekers ontvan-
gen en kijken terug op weer een 
geslaagde Kerstmarkt. De op-
brengst komt ten goede aan de 
Historische Tuin.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ondanks regen en wind goed bezocht
Kerstmannenorkest, Elsa 
en Anna op winterbraderie
Aalsmeer - Op een gezelli-
ge winterbraderie in de Zijd-
straat trakteerden de onder-
nemers van Meer Aalsmeer 
Centrum zaterdag 14 decem-
ber. In de diverse kramen wa-
ren kerststukjes en kerstde-
coraties verkrijgbaar, maar 
ook schoenen, kleding, sie-
raden, borstels en onder an-
dere eerlijke producten wer-
den te koop aangeboden. De 
braderie werd opgevrolijkt 
door een kerstmannenorkest 
en de kerstman liet zich re-
gelmatig zien. Met hem zijn 
velen op de foto gegaan. 
Misschien wel iets populair-
der waren Elsa en Anna van 
Frozen. Heel veel kinderen 
zijn door hun ouders met de-
ze �lmsterren op de foto ge-
zet. Ook de animo voor het 
schminken hier was groot. 

Aan de innerlijke mens was 
ook gedacht: Er waren aller-
lei lekkernijen, chocolade-
melk en glühwein te koop. 
De hele dag was het redelijk 
weer, wel koud en behoorlijk 
veel wind, maar het zonne-
tje liet zich regelmatig zien. 
Even over drie uur barst-
te de hemel open, het werd 
donker, het begon heel hard 
te regenen en het bleef een 
uurtje ‘met bakken’ naar be-
neden komen. Het beteken-
de een vroegtijdig einde van 
de braderie. Begrijpelijk dat 
de standhouders en onder-
nemers besloten hun spul-
len in te pakken en het voor 
gezien te houden. Jammer, 
maar er wordt toch terugge-
keken op een leuke en goed 
bezochte winterbraderie.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Tijdens de kerstmarkt van de Lions Ophelia in de Historische Tuin is de 
600ste kalender ‘De schoonheid van Aalsmeer’ verkocht. Er zijn deze twee 
dagen bijna 100 kalenders verkocht voor Bianca en Pauline. De opbrengst 
van de kalenders is bestemd voor de Rollator Wandelclub en de aanplant 
van nieuwe bomen in de gemeente. Er zijn nog een kleine honderd kalen-
ders te verkrijgen. Kijk voor de verkoopadressen op www.deschoonheid-
vanaalsmeer.nl. Foto: www.kicksfotos.nl

Vollere klank dankzij projectkoor
Con Amore presenteert 
een mooi kerstconcert
Aalsmeer - Gesteund door het 
projectkoor stonden er afgelo-
pen zondag 15 december vijftig 
zangers op het podium van de 
Open Hof kerk voor het jaarlijk-
se kerstconcert van mannenkoor 
Con Amore. Na een gedegen stu-
die periode ging het nu echt ge-
beuren. Rond het thema ’With 
every Christmas card I write’ zon-
gen de zangers zowel bekende als 
ook nieuwe kerstmuziek voor een 
goed gevulde kerk. De instrumen-
talisten Chandra, Danielle en Sas-
kia speelden de arrangementen 
van Theo van der Hoorn als bege-
leiding van het koor. Op percussie 
verzorgde Willem voor de �jne ac-
centen en Oksana op de vleugel 

vulde het geheel tot een mooie 
prestatie aan. Sandra Lakerveld 
vertolkte met Con Amore enkele 
bekende kerst stukken, dit zijn de 
werkjes waar men op zit te wach-
ten, Cantique de Noël en La Vergi-
ne dell angeline, heerlijke muziek. 
De verteller had hier en daar een 
kleine anekdote over de te zingen 
werken en de kerstkaarten die hij 
nog moest verzenden. Con Amo-
re liet horen dat als het iets groter 
is, het mooier en voller klinkt. Dus 
hopen de huidige koorleden dat 
de projectzangers na deze suc-
cesvolle avond besluiten om te 
blijven. Nieuwe zangers zijn altijd 
hartelijk welkom bij Con Amore. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Op eerste Kerstdag weer in Lichtbaken

Overvolle Karmelkerk 
luistert naar Caritas
Aalsmeer - Het was echt feest, 
Kerstfeest met het Interkerke-
lijk Koor Caritas afgelopen za-
terdagavond! Alle kaarten wa-
ren verkocht. In de kerst versier-
de Karmelkerk was de aandacht 
van het publiek groot en hoop-
vol, zoals het met Kerst hoort te 
zijn. Op het podium was een stal 
gecreëerd met strobalen, hout-
werk en een kribbe. De belich-
ting op de kribbe gaf een prach-
tig beeld met een wondervolle 
glans, want daar ging de musical 
‘De Mercy Manger’ over, de krib-
be vol genade. Deze musical ver-
telt over het Kind dat geboren is 
en verlossing brengt! Het koor, 
gekleed in het zwart, met gou-
den accessoires, had zich duide-
lijk goed voorbereid. Zij zong de-
ze avond zonder muziekschrift en 
bewoog zich volgens de choreo-
gra�e van twee creatieve koorle-
den. Dit maakte zichtbaar, wel-
ke betekenis de liederen hadden 

en er werd lekker mee geswingd, 
zodat het ook leuk was om naar 
te kijken. Dirigent Arjaan van Eck 
leidde het koor en het combo op 
een voortre�elijke manier. De pi-
anist van Caritas, Peter van Don-
gen, begeleidde koor en combo 
op zijn muzikale wijze. Het geheel 
maakte dat het publiek genoot 
van dit mooie concert. Na a�oop 
was er buiten warme chocomelk 
en glühwein, en gelukkig werkte 
het weer goed mee, zodat er bui-
ten gezellig nagepraat werd. 
Het koor zingt weer op eer-
ste Kerstdag (woensdag 25 de-
cember) in de Ned. Ger. Kerk Het 
Lichtbaken in Rijsenhout aan de 
Aalsmeerderweg 751. Een deel 
van de musical wordt daar on-
der andere nog een keer gezon-
gen. De dienst begint om 10.00 
uur en iedereen is van harte wel-
kom! Meer lezen over Caritas? 
Kijk dan op de website www.cari-
tasaalsmeer.nl

Zaterdagmiddag in Open Hofkerk
Meezingkerstconcert ACOV

koor verzorgt een sfeervolle muziek-
middag waarin verschillende kerst 
Carols vertolkt worden, maar waar-
bij u ook wordt uitgenodigd om een 
aantal bekende kerstliederen mee te 
zingen. Theo Griekspoor begeleidt 
het koor op orgel en hij zal een solo-
optreden en ook nog een mooi mu-

ziekstuk samen met dwars�uit ten 
gehore brengen. Aan het einde van 
het concert wordt op wat lekkers ge-
trakteerd. Het concert van ACOV op 
21 december is van 16.00 tot 17.00 
uur en wordt gegeven in de Open 
Hofkerk aan de Ophelialaan. De toe-
gang is gratis.

Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 21 
december kunt u helemaal in de 
stemming komen van Kerst wan-

neer u komt luisteren en meezingen 
bij het Kerstconcert van Aalsmeers 
Christelijk Oratorium Vereniging. Het 
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Kijkje scholen in elkaars keuken
2e Prijs Wellant College bij 
verkiezing duurzaam mbo
Aalsmeer - Wellant College is 
tweede geworden bij de lande-
lijke verkiezing van meest duur-
zame mbo-scholen in Nederland. 
Op 13 december kreeg Wellant 
hiervoor de Sustaina Bul MBO uit-
gereikt tijdens het symposium 
‘The Art of Green Thinking’. Een 
bevestiging dat Wellant College 
goed op weg is om duurzaam-
heid in haar onderwijs te integre-
ren. Het Koning Willem I College 
is eerste geworden, het Friesland 
College derde. De ranking is ge-
baseerd op de mate waarin duur-
zaamheid structureel is veran-
kerd in het onderwijs, de praktijk, 
de bedrijfsvoering en de integra-
le benadering daarvan. Bij Wel-
lant College staat duurzaamheid 
centraal in de visie. Dit ‘duurzame 
DNA’ is doorvertaald in de oplei-
dingen; voor elke vakgroep is in-
formatie ontwikkeld om duur-
zaamheid in het onderwijspro-
gramma op te nemen. Om struc-
tureel samen te werken met het 
bedrijfsleven - onder meer om ac-
tuele duurzaamheidsvraagstuk-
ken uit de praktijk op te halen - 

heeft Wellant College vijf kennis-
centra (Hotspots) opgericht.
 
Praktijkvoorbeeld
Al tijdens de opleiding wordt ver-
binding met de praktijk gezocht. 
Een mooi voorbeeld is de ‘good 
practice’ die Timo en Tristan, stu-
denten van Wellant mbo Rijs-
wijk, mochten presenteren op 
het symposium. Voor het project 
Prettig Groen Wonen werkt Wel-
lant samen met lokale partijen 
aan het vergroenen van de soci-
ale woningbouw in Den Haag. De 
Wellant-studenten maken hier-
voor ontwerpen voor klimaat-
adaptieve buitenruimten. 
Hoewel de ranking op het eerste 
gezicht een wedstrijd lijkt, biedt 
het onderwijsinstellingen voor-
al een kans voor om van elkaar 
te leren. Scholen krijgen een kijk-
je in elkaars keuken en dat leidt 
tot veel uitwisseling, inspiratie 
en open discussies. Sustaina Bul 
MBO is een project vanuit Coöpe-
ratie Leren voor Morgen. Dit jaar 
werd de Sustaina Bul mbo voor 
het eerst uitgereikt.

Trotse Wellant-ers: Joost Brouwers (hoofd bedrijfsvoering, studenten Ti-
mo en Tristan en docent Koen Bos met de Sustaina Bul mbo.

Robin van Balen:
“Zaai levert een stoom-
cursus ondernemen”
Aalsmeer - Dat oma’s in het leven 
van hun kleinkinderen een signi-
�cante rol kunnen spelen is een 
mooi gegeven. Robin van Balen is 
iemand met zo’n bijzondere oma. 
“Bij ons komt er tijdens de fami-
lie kerstdiners van alles boven 
tafel. In 2017 vertelde mijn oma 
dat zij wekelijks een vriendin be-
zocht, waarbij dementie was ge-
constateerd. Mijn oma zong altijd 
met haar - vaak steeds het zelf-
de liedje - en dan was die vrien-
din zo gelukkig. Het positieve ef-
fect van samen zingen was er al-
leen wanneer mijn oma op be-
zoek was, daarna hield het zin-
gen op en verdween dat geluks-
gevoel weer.” Dit gesprek veran-
derde het leven van Robin.

Studie bedrijfskunde 
Robin studeerde aan VU te Am-
sterdam Financiële Bedrijfskunde 
(Bachelor). Aansluitend vervolg-
de hij zijn studie strategische be-
drijfskunde (Master). Met het doel 
voor ogen om ook in de toekomst 
als Financial consultant voor be-
drijven te gaan werken. Direct na 
zijn studie werkte hij 2 jaar bij een 
consultancy bureau, maar na an-
derhalf jaar werd toch de droom 

een eigen bedrijf te starten 
steeds sterker. Hoe dat exact ge-
stalte moest gaan krijgen, daar-
over waren nog geen concrete 
plannen. “Mijn oom is onderne-
mer en ik heb ook zo mijn onder-
nemersdromen en door het ver-
haal van mijn oma zijn mijn oom - 
eveneens aanwezig bij het kerst-
diner - en ik verder gaan brain-
stormen. In deze tijd zijn de tech-
nologische ontwikkelingen bij-
na niet meer bij te houden maar 
een grote groep ouderen heeft 
juist veel meer behoefte aan sim-
pele eenvoudig te bedienen pro-
ducten.”

Muziek als medicijn
“Wij zijn ons gaan richten op mu-
ziekproducten. Hebben ons de 
vraag gesteld waar breng je de 
muziek daar waar deze nodig is?  
Die koers zijn wij gaan varen! Ik 
was mij voor die tijd nog maar 
weinig bewust van het feit hoe 
belangrijk muziek is voor juist 
een groep mensen die meer leeft 
in het verleden. Wij kwamen tij-
dens onze zoektocht er steeds 
meer achter wat voor plezier mu-
ziek hen oplevert. Muziek kan ge-
zien worden als een medicijn. 

Heerlijke hapjes en originele cadeautjes

De Oude Veiling is een 
thuishaven voor velen

Aalsmeer - Wat een geweldi-
ge sfeer zaterdag 14 december 
in De Oude Veiling! Coördinator 
Thomas Visser - voor deze gele-
genheid met een prachtige op-
vallende kerststropdas - had het 
weer goed voor elkaar. Het werd 
een dag waarop je als bezoeker 
in de Huiskamer van Aalsmeer 
kon ervaren hoe samenwer-
king kan leiden tot iets bijzon-
ders. Anton Furnee van de bibli-
otheek hielp de bezoekers met 
hun wensen bestemd voor Jo-
ris Linssen kerstboom. Britt van 
Ons Tweede Thuis (OTT) vervul-
de met verve haar taak als gast-
vrouw. In de bovenzalen was er 
van alles te vinden waar de in-
wendige mens gelukkig van werd 
en het leuke was dat je een goed 
overzicht kreeg wat er allemaal in 
Aalsmeer aan gezond en heerlijks 
te proeven en te koop was. Met 
de kerstdagen voor de deur wa-
ren er heel wat originele cadeau-
tjes te koop. Ook de uitleg en de 
achtergrond informatie hadden 
een grote toegevoegde waarde. 
Al die particuliere initiatieven; dat 
ondernemerschap is tekenend 
voor Aalsmeer. In de foyer waar 
het Cultuurpunt zijn domicilie 
heeft, rook het heerlijk naar war-
me chocolademelk en glühwein 
en daar verdrongen de bezoe-

kers zich voor de tafels waarop 
heerlijke exotische hapjes klaar-
stonden uit onder andere Egyp-
te, India en Brazilië. Door de ge-
bruikte kruiden leek het alsof je 
een onbekende culinaire wereld-
reis maakte. “Oh, ik heb er al één 
geproefd maar het is zoo lekker, 
mag ik er nog één?” Bij alle heer-
lijkheden proefde je de liefde van 
jaren oefenen en traditie. Versla-
vend lekker waren de naar Egyp-
tische recept gemaakte kikker-
erwtenkoekjes die de eigenaar 
van Cospariano als ontbijt nut-
tigt. Als Noordeling denk je mis-
schien aan een wat later tijdstip, 
maar zijn winkel zal in de toe-
komst heel wat fans van deze ver-
snapering of borrelhapje  kunnen 
verwachten. Ook de mensen van 
OTT lieten zich niet onbetuigd, zij 
zorgden voor Nederlandse kaas, 
worst en eihapjes. De opvolg-
ster van de vertrekkende Lennard 
Gols (Cultuurpunt) Lenneke Heiij-
er straalde een energie uit waar je 
vrolijk van werd en dan al dat klei-
ne grut dat zich samen met vol-
wassenen zo op hun gemak voel-
den. Ondanks alle drukte om hen 
heen lieten zij zich niet impone-
ren. De Oude Veiling is een thuis-
haven voor velen! 
Janna van Zon
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aftreden bestuurslid Joost Hoffscholte:

Als vrijwilligerswerk stopt, 
valt de samenleving stil!
Aalsmeer - Als aftredend be-
stuurslid boog Joost Ho�scholte 
zich dit jaar voor het laatst over 
de aanvragen voor het Meerlan-
denfonds. De oud-burgemeester 
van Aalsmeer, ooit betrokken bij 
de start van Meerlanden en later 
bij de oprichting van het Meer-
landenfonds, laat nog één keer 
zijn licht schijnen over het fonds 
dat zoveel vrijwilligers in de regio 
bijstaat. “De bedoeling van het 
fonds is een schouderklop ge-
ven in de vorm van �nanciële on-
dersteuning aan mensen die zich 
voor hun naasten inzetten”, be-
gint Joost Ho�scholte. Het Meer-
landenfonds richt zich op vrijwil-
ligerswerk waarmee buurtbewo-
ners geholpen zijn. “Als een har-
monie bijvoorbeeld vijftig jaar 
bestaat en in het jubileumjaar 
extra activiteiten wil organise-
ren, dan dragen we daar aan bij. 
Stel je eens voor: al vijftig jaar zijn 
mensen belangeloos in de weer 
om de harmonie draaiende te 
houden en zorgen daarmee voor 
binding in hun omgeving. Dat is 
toch geweldig?”

Uiteenlopende initiatieven 
Er zijn veel initiatieven die door 
het Meerlandenfonds worden ge-
steund. Joost: “Muziek- en zang-
verenigingen dienen aanvragen 
bij ons in, maar ook wijkraden, 
buurthuizen, kerkelijke stichtin-
gen en goede doelen. Als al het 
vrijwilligerswerk zou stoppen, 
dan valt de samenleving stil. Daar 
ben ik van overtuigd. Er wordt zo-
veel gedaan door zoveel men-
sen. Voor ouderen die vereenza-
men, voor kansarme kinderen: de 
moeite die mensen nemen voor 
een ander moeten we koesteren.’”

Verduurzamen
Bij de start van het fonds in 2007 
kwamen er minder dan 100 aan-
vragen voor een bijdrage binnen. 
Inmiddels zijn dat er zo tussen de 
300 en 400, rond de kwart wordt 
gehonoreerd. Joost: “Het meest 
ontroerend vind ik de initiatieven 
voor mensen die ernstig ziek zijn. 
Wat we ook merken is dat aanvra-
gen steeds vaker te maken heb-
ben met het verduurzamen van 
organisaties, bijvoorbeeld een 
bijdrage voor het aanscha�en 
van zonnepanelen. Dat kan ik al-

leen maar omarmen, want dat is 
wat de wereld de komende tijd 
nodig heeft.”

Trots op project 
Een andere ontwikkeling die het 
fonds heeft doorgemaakt, is dat 
de uitreiking van alle bijdragen 
niet bij Meerlanden, maar op lo-
catie gebeurt. Bij voorkeur bij 
een van de organisaties die steun 
ontvangen. Joost: “Op die ma-
nier kunnen de organisaties zich 
op een andere manier aan de re-
gio presenteren. Het is altijd weer 
een inspirerende middag waar de 
initiatieven die dat jaar een bij-
drage ontvangen, de mogelijk-
heid krijgen om zichzelf te pre-
senteren. Je ziet dan de trots van 
de betrokken mensen als ze hun 
project toelichten.”

Meer fondsen
“Eigenlijk zouden meer bedrijven 
dergelijke fondsen moeten op-
richten als dat binnen de moge-
lijkheden ligt”, meent Joost Ho�-
scholte. “Het belangrijkste kapi-
taal van een bedrijf zijn name-
lijk de mensen die er werken. Zij 
wonen en werken vaak allemaal 
in de omgeving van het bedrijf. 
Naast werknemer zijn ze ouder, 
mantelzorger en dus ook vaak 
vrijwilliger. Steun ze daarbij. Op 
deze manier bijdragen aan de sa-
menleving is gelijk een mooi vi-
sitekaartje van een bedrijf. Het 
werkt dus twee kanten op. Toen 
het fonds van start ging, had ik 
niet durven hopen dat het al zo 
lang zou bestaan. Mijn advies 
vanuit hoofd en hart zou zijn: het 
Meerlandenfonds is zo waarde-
vol gebleken voor de samenle-
ving, de vrijwilligers en de Meer-
landen zelf, laat het vooral voort-
bestaan!” 

Muziek doet veel meer dan men 
ooit heeft kunnen bedenken. Het 
voegt kwaliteit aan het leven toe. 
Muziek kalmeert en maakt rus-
tig waardoor het voor verzorg-
den in verpleegtehuizen of thuis-
hulp makkelijker, minder tijd vra-
gend, wordt om ‘vervelende’ kar-
weitjes - zoals douchen, aantrek-
ken kousen, eten geven - te ver-
richten.” Een groot pleitbezorger 
is hoogleraar Erik Scherder. Hij is 
in staat om op een vrij eenvoudi-
ge manier uit te leggen hoe het 
brein reageert op muziek. Mede 
door hem is er een groot luiste-
rend oor gekomen in vele zorgin-
stellingen om veel meer met mu-
ziek te gaan doen.

Met open armen ontvangen 
Samen met een ontwerper werd 
er een radio a la jaren vijftig-zes-
tig ontworpen. Een klein rood 
model met afgeronde hoeken 
en een grote gele knop. Schitte-
rend van eenvoud, vorm en kleur. 
“Wij bieden ons product Oer Au-
dio aan op speciale beurzen, 
congressen en inspiratiemark-
ten waardoor er nu goede con-
tacten zijn met zorginstellingen. 
Ons gaat het in eerste instantie 
om het creëren van bekendheid 
en de meerwaarde van ons pro-
duct te tonen. En het bereiken 
van de juiste doelgroep om hen 
die meerwaarde van kwaliteit in 
het leven te bieden. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten, omdat je 

echt iets kan betekenen. Het idee 
wordt met open armen ontvan-
gen. Er zijn al vervolg contacten, 
onder andere met muziek thera-
peuten, binnen de branche is ie-
dereen enthousiast. Wij leveren 
een handleiding voor familie en 
therapeuten hoe de muziek te 
installeren. Wij zijn goed opera-
tioneel bezig, maar bese�en wel 
nog in de start-up fase te zitten. 
Maar wij weten dat in ons pro-
duct: Oer Audio toekomstmuziek 
zit. Het is een muziekspeler om 
vrolijk van te worden!”
Via de krant las Robin de inter-
views van enthousiaste Zaailin-
gen en het leek hem ook zeker 
wel wat. “Ik heb het programma 
eens doorgelezen, ik verdiep mij 
altijd graag vooraf in zaken voor 
ik er ergens aan begin. De vele 
onderwerpen van netwerken tot 
social media, die in het halve jaar 
aan bod komen, hebben mij over-
tuigd. Zaai lijkt op een stoomcur-
sus ondernemen. Er wordt zoveel 
aangereikt waardoor je niet hele-
maal zelf het wiel hoeft uit te vin-
den. Zaai behoed je voor fouten 
maken. De één op één en plenai-
re coaching hebben een toege-
voegde waarde. Je krijgt op een 
mooie wijze een oplossingsge-
richte spiegel voorgehouden.”
Meer informatie over Zaai bij 
Kirsten Verhoef (project organisa-
tor) via 0297-366182 of mail naar 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon  

Rosalink koopt 
aandelen terug

Aalsmeer - Erik Bruine de Bruin, 
algemeen directeur van Rosalink, 
koopt als mede-aandeelhouder 
de meerderheid van aandelen 
terug van Dutch Flower Group. 
Daarmede komt Rosalink los te 

staan van Dutch Flower Group 
en gaat de onderneming, onder 
leiding van Bruine de Bruin, zelf-
standig verder. Rosalink is een ge-
specialiseerd handelsbedrijf in de 
import en vermarkting van rozen. 
Zij heeft vanaf haar oprichting 
in 1999 een sterke positie opge-
bouwd bij kwekers in Afrika, on-
der meer in Uganda, Tanzania, 
Zambia en Kenia.

Bezoekers zondagmiddag welkom en
Watertoren ‘s avonds open
Aalsmeer - De Aalsmeerse water-
toren is komende zondag 22 de-
cember in de middag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Ook op 
vrijdag 27 december zijn bezoe-
kers in de namiddag en avond, 
van 17.00 tot 21.00 uur, welkom. 
Wanneer de beklimming naar het 
hoogste punt, op de buitentrans 
(circa 50 meter hoogte) wordt 
gemaakt, is er overdag al een 
fraai uitzicht over alle windstre-
ken rond Aalsmeer. Wanneer het 
donker is wordt het een feeëriek 
schouwspel als naar beneden en 
in de verte gekeken wordt. Dan is 
heel goed te zien hoeveel mooie 
verlichting er is binnen Aalsmeer 
en de omliggende dorpen, zo-
als Schiphol, Amstelveen, Am-
sterdam en  nog verder. Loopt 
men de trans verder rond, dan is 
er het grote zwarte vlak van de 
grote Westeinderplassen met in 
de verte Leimuiden, Alphen aan 
de Rijn en de Haarlemmermeer. 
Eerdere bezoekers tijdens een 
avondopenstelling spraken van 

een adembenemend schouw-
spel, dat zij niet graag hadden 
willen missen. Geïnteresseerden 
zijn van harte welkom. De water-
toren fungeerde tot de beginja-
ren negentig als drukverhoger 
binnen het regionale waterlei-
dingsysteem. Binnen in de toren 
zijn de leidingen en grote reser-
voirs te bekijken en is er informa-
tie over de werking van de water-
toren. De toren beklimmen kost 
voor kinderen 1 euro en voor vol-
wassenen 2 euro. Voor meer in-
formatie kan gekeken worden op 
www.aalsmeer-watertoren.nl.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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“Inzet vrijwilligers heel belangrijk”
Meerlanden trakteert 17 
Aalsmeerse verenigingen
Aalsmeer - Op donderdag 12 de-
cember werden in Heemstede 
voor de 13e keer de cheques van 
het Meerlandenfonds uitgereikt. 
Meerlanden stelt met dit fonds € 
55.000,- beschikbaar voor goede 
doelen en verenigingen in de ge-
meenten waar zij werkzaam is. 
Wethouder Wilma Alink mocht 
tijdens de feestelijke bijeen-
komst de cheques overhandi-
gen aan de Aalsmeerse prijswin-
naars. Dit jaar had het Meerlan-
denfonds in totaal 276 aanvra-
gen uit elf gemeenten ontvan-
gen. Uiteindelijk zijn 108 win-
naars gekozen. Daarvan komen 
er maar liefst 17 uit Aalsmeer. 
Wethouder Alink mocht aan vijf 
prijswinnaars de cheque per-
soonlijk overhandigen. “De inzet 
van vrijwilligers is ontzettend be-
langrijk voor de activiteiten in de 
gemeente Aalsmeer. Het is mooi 
dat Meerlanden hier jaarlijks aan-
dacht voor heeft en op deze ma-
nier verenigingen en organisaties 
een steuntje in de rug biedt”, al-
dus de wethouder.

Kinderkunstroute en duo-�ets
Stichting De Kunstploeg kreeg 
tijdens de uitreiking 800 euro als 
bijdrage voor hun project om een 
Kinderkunstroute in Kudelstaart 
te realiseren. De basis hiervoor 
zal een dichtbundel van de ba-
sisschoolkinderen zijn over bij-
zondere plekken in hun wijk. Ver-
eniging van Vogelvrienden voor 
Aalsmeer en omstreken ontving 
400 euro voor grotere, diervrien-
delijkere kooien voor hun jeugd-
leden. 
Damesvereniging Kudelstaart 
kreeg 600 euro overhandigd 
voor een elektronisch kienappa-
raat en een headset met micro-
foon en versterker voor de bingo- 
en kienavonden. Aan Stichting 
Down Town Ophelia werd een 
cheque van 503 euro gegeven als 
investering in een nieuw, gemak-
kelijk kassasysteem met pinappa-

raat. Op deze manier kunnen ook 
mensen met een beperking de 
kassa bedienen. Stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer 
mocht 800 euro in ontvangst ne-
men als bijdrage voor een duo-
�ets, die de mogelijkheid moet 
geven voor een cliënt om met 
een begeleider te gaan �etsen.

Dorpshuis en CJA
Verdere donaties in Aalsmeer: 
Buurtvereniging Oostend (240 
euro), Dorpshuis Kudelstaart (400 
euro), Greenpark Handbal (380 
euro), Interkerkelijk koor Cari-
tas (300 euro), De Kudelkwetters 
(300 euro), Oostoogst (180 euro), 
Ouderensoos Kudelstaart (325,25 
euro), Stichting CJA (406,56 eu-
ro), De Werkschuit (392,04), 
Stichting Meer Armslag (340 eu-
ro), het Weekaatje (270 euro) en 
zwemvereniging Het Oosterbad 
(363,80 euro).

Joost Ho�scholte zwaait af
Voor bestuurslid van het eerste 
uur Joost Ho�scholte was dit het 
laatste jaar. Na zich dertien edi-
ties van het fonds over de vele 
aanvragen te hebben gebogen 
vindt de oud-burgemeester van 
Aalsmeer het tijd voor vers bloed 
vanuit de huidige bestuurders. 
“Veel mensen doen iets voor een 
ander, dat moeten we koesteren. 
Toen het fonds van start ging, had 
ik niet durven hopen dat het al 
zo lang zou bestaan. Mijn advies 
vanuit hoofd en hart zou zijn: het 
Meerlandenfonds is zo waardevol 
voor zowel de samenleving als de 
organisatie, laat het vooral voort-
bestaan!”

Ondersteuning kleinschalige projecten

Hilverda Foundation: 
Zorg voor weeskinderen
Aalsmeer - In het najaar van 2019 
heeft de Stichting Hilverda Foun-
dation een nieuw bestuur gekre-
gen. Jan Hilverda droeg het stok-
je over aan Jan Jorrit Eveleens, 
Eveline Hilverda, Karina Eveleens 

(secretaris), Anne-Mette Hilverda 
(penningmeester) en Karen Hil-
verda (voorzitter).
De Hilverda Foundation is op-
gericht met als doel straat- en 
weeskinderen te ondersteunen 

Ineke en Wil Loogman: “Het was echt super”

4e Kerstlunch Ouderen 
Aalsmeer groot succes
Aalsmeer - Dit jaar werd voor de 
vierde keer op rij de kerstlunch 
voor ouderen georganiseerd in 
The Beach aan de Oosteinderweg. 
Het restaurant werd afgelopen 
vrijdag omgetoverd in een kerst-
tafereel met prachtig gedekte ta-
fels. Honderdvijftig ouderen wer-
den getrakteerd op een uitgebrei-
de lunch. Nadat de meesten wa-

ren opgehaald (en nadien weer 
thuisgebracht) ontvingen zij bij 
binnenkomst een feestelijke cock-
tail en werden zij door tientallen 
vrijwilligers naar hun tafel bege-
leid. Daar werd de tomatensoep 
opgediend, er waren rijkelijk be-
legde broodjes, kerststol, tulband, 
een rondje warme snacks, choco-
laatjes en uiteraard het advocaat-

je met slagroom. Het ontbrak hen 
aan niets. Drankjes werden naar 
hartenlust bijgeschonken. Kees 
Markman omlijstte het geheel 
muzikaal met passende liedjes. De 
vrijwilligers maakten het de dank-
bare ouderen enorm naar het zin. 
Tussen de gangen door praatten 
Jan ‘Pil’ en Frans in bijpassende 
kerstout�ts de bingo op een vro-

lijke manier aan elkaar, waarbij ie-
dereen prijzen mocht ontvangen 
die door Aalsmeerse onderne-
mers beschikbaar waren gesteld. 
Tevens gingen alle honderdvijf-
tig ouderen met een polaroidfoto 
naar huis met naast hun de goed-
lachse, beetje ma�e, maar gezel-
ligste Kerstvrouw van de dag.

Polonaise
Organisatrice Ineke met zus Wil 
Loogman kijken terug op weer 
een geslaagde middag. Ze had-
den Bonnie St. Claire uitgenodigd 
die een aantal van haar bekende 
hits ten gehore bracht en daarna 
kreeg Peter Marnier de ouderen, 
voor zover het kon, op de been 
in de polonaise. De Amsterdam-
se zanger was zomaar even opge-
trommeld en deed dit fantastisch. 
Wat een feest was het. De organi-
satrices willen graag de meer dan 
veertig vrijwilligers, de sponsoren 
en The Beach en zijn keukenperso-
neel (dat spontaan meehielp in de 
keuken) hartelijk bedanken. “Het 
was echt super!” Nagenieten van 
de gezellige kerstlunch kan met 
veel foto’s en diverse �lmpjes op 
de facebookpagina van de stich-
ting Ouderen Aalsmeer.
Door Miranda Gommans    

in landen waar de Royal Hilverda 
Group actief is. De stichting on-
dersteunt kleinschalige projec-
ten die gericht zijn op onderwijs. 
Door kansarme kinderen te hel-
pen bij het afronden van een op-
leiding, kunnen zij later een be-
taalde baan vinden en daarmee 
vervolgens hun eigen gemeen-
schap ondersteunen. 

Slaapzalen en opleidingen
De afgelopen jaren zijn enkele 
projecten in Kenia ondersteunt 
door de Hilverda Foundation. Zo 
is er bijvoorbeeld rond het hon-
derdjarig bestaan van de Royal 
Hilverda Group een bedrag ge-
sponsord om slaapzalen te bou-
wen bij een middelbare school 
die, naast het geven van onder-
wijs, ook tot doel heeft het vreed-
zaam samenleven van de drie 
verschillende stammen in de re-
gio te bevorderen. Ook is voor 
vier weeskinderen hun middel-
bare school- en vervolgopleiding  
betaald. Deze kinderen hebben, 
na hun kwetsbare start in het le-
ven, opleidingen af kunnen ron-
den op het gebied van onder-
wijs, verpleegkunde en marke-
ting. Zij zijn nu klaar voor de ar-

beidsmarkt, waardoor er ruimte 
kwam om vier ‘nieuwe’ kinderen 
te sponsoren. 

Plannen en sponsoring
De stichting wil de komende ja-
ren de zorg voor haar nieuwe 
sponsorkinderen uiteraard voor-
zetten. Daarnaast gaat de Hilver-
da Foundation op zoek naar an-
dere kleinschalige projecten die 
steun verdienen. Dit kunnen pro-
jecten in Kenia zijn, maar ook in 
Columbia of India. Hiervoor zijn 
voldoende �nanciële middelen 
nodig, dus naast het onderhou-
den van contacten met de con-
tactpersonen rond de reeds lo-
pende projecten, steekt de stich-
ting ook tijd in het zoeken van 
sponsors. 
De stichting is op 20 december 
aanwezig op de kerstmarkt van 
HilverdaFlorist om meer over het 
werk van de stichting te vertellen 
en hiervoor te collecteren. Ook 
worden op deze kerstmarkt bloe-
men verkocht, waarvan de gehe-
le opbrengst aan de stichting ten 
goede komt. Helpen meer wees-
kinderen te ondersteunen? Dona-
ties kunnen overgemaakt worden 
op IBAN NL50ABNA0564526371.

Vier tweede Kerstdag in 
en bij De Boswinkel
Amstelland - Kom naar De Bos-
winkel in het Amsterdamse Bos 
op tweede Kerstdag en geniet 
van allerlei activiteiten, een hap-
je en een drankje. De Boswinkel 
is open van 10.00 tot 17.00 uur 
en de toegang is gratis. Binnen 
kan de tentoonstelling ‘Nachtbra-
kers, uilen van de wereld’ bezocht 
worden. Een tentoonstelling met 
prachtige exemplaren van uilen, 
zoals de Laplanduil en leuke wee-
tjes over vele soorten uilen. Voor 
jong en oud! De tentoonstelling 
is op de bovenverdieping van de 
Boswinkel en is gratis te bezoe-
ken.
 
Kerstkransjesjacht 
De kerstel�es hebben kerstkrans-
jes verstopt in het Bos. Wie komt 
ze zoeken? Wat je vindt, mag je 
houden. De kerstkransjesjacht is 
leuk voor gezinnen met kinderen 
tot 12 jaar en staat onder leiding 
van de boswachter. Kosten: 5 eu-
ro per persoon. Aanvang is 10.00 
uur. 

 Uitbuikwandeling 
Maak samen met de boswachter 
een frisse wandeling en wandel 
het eten van de eerste kerstdag 
er al wat af. Tijdens de uitbuik-
wandeling vertelt de boswachter 
van alles over het winterse bos. 
Geschikt voor het hele gezin. Kos-
ten: 5 euro per persoon. De uit-
buikwandeling start om 13.00 en 
om 15.00 uur. Start in de Boswin-
kel. Aanmelden: 020- 5456100.
 
Winterspeurtocht 
Struin door het koude winter-
landschap en zoek naar verschil-
lende manieren van overwinte-
ren in het Bos. Deze winterspeur-
tocht duurt ruim een uur en star-
ten kan tussen 10.00 en 15.00 uur. 
De kosten zijn 6 euro per rugzak-
je, geschikt voor 4 tot 5 personen. 
De borg is 10 euro, contant te vol-
doen. Een rugzakje is in de Bos-
winkel af te halen.
 
Winterboskabouterpad 
Kabouter Puntmuts gaat op 

Kerstmis
Aalsmeer - ‘Wat doe jij met de 
kerst?’ Deze vraag wordt soms 
al in oktober gesteld. Ik ben er 
pas eind november over na gaan 
denken. Had eerst nog een zon-
netje mee te pakken in het altijd 
behagelijke Benidorm. Een tripje 
dat ik jaarlijks in het najaar maak 
richting mijn ouders, oftewel 
‘de overwinteraars’. Soms alleen, 
soms met gezin en de laatste keer 
met complete familie. Wát een 
verrassing en wat een plezier. Va-
kantie is sowieso een van mijn 
hobby’s, naast uitgaan en vrij zijn. 
En dat is dus wat ik ga doen de-
ze kerst. Vrij zijn. Alleen maar din-
gen doen die ik leuk vind. Op 
kerstavond wordt dat een gitaris-
ten duo bekijken en beluisteren 
in Alkmaar waar we tevens een 
overnachting hebben geboekt, 
zodat we met een klein slokje 
op zo ons bedje in kunnen rol-
len en waar ’s morgens een uitge-

M iranda’s
omentenm breid kerstontbijt op ons wacht. ’s 

Avonds heb ik met mijn gezinne-
tje afgesproken onder de kerst-
boom, die de dag nadat Sinter-
klaas en zijn Pieten waren ver-
trokken al stond en waar de ca-
deautjes liggen te wachten om 
uitgepakt te worden. Op die eer-
ste kerstdag zetten we tevens de 
bakplaat aan waar we lekker os-
senhaas en Wagyu beef op gaan 
bakken. Mijn paps, die op de vijf-
entwintigste geboren is en dit 
jaar de respectabele leeftijd van 
drieëntachtig mag bereiken moet 
tot tweede kerstdag wachten op 
een knu�el en een felicitatiezoen, 
want mag dan samen met mams 
aanschuiven aan de kerstdis. Wat 
dán ter tafel komt is natuurlijk 
nog een verrassing, maar samen 
met mijn zoon, die al jarenlang 
ervaring in een restaurantkeuken 
opdoet, ben ik reeds een heus 
meer-gangen-diner aan het voor-
bereiden. Kerstmis is leuk. Kerst-
mis is gezellig. Althans dat vínd 
ik. Lichtjes in de boom en alle 
kaarsjes dagelijks aan. Dan moet 
ik natuurlijk niet vergeten om die 
’s nachts allemaal uit te blazen. 
Ik kwam laatst beneden en toen 
brandde er nog eentje. Gelukkig 
in een windlicht, maar toch. Niet 

handig. Ook dat kaarsvet op mijn 
dressoir is een dingetje, maar oké 
die rommel (vergeet de naalden 
niet die de boom al aan het los-
laten is) neem ik op de koop toe. 
Kerstmis is knus. Over de muziek 
zijn man- en zoonlief het echter 
nooit eens. Ik wil graag de he-
le dag door kerstmuziek, zij zijn 
van heel andere genres. Nou dat 
is dan vette pech mannen, het is 
slechts één keer per jaar. Dus kom 
maar op met “Last Christmas I ga-
ve you my heart” en “All I want for 
Chrismas is yooouuuu!” 
Wellicht valt jullie met boven-
staand verhaaltje één dingetje 
op. ‘Waar is die schoonfamilie in 
dit verhaal?’ Dat zal ik je vertellen. 
Daar is nooit een probleem over 
geweest; zij zijn namelijk Jehova’s 
Getuigen en vieren al die heiden-
se gezelligheid niet. Ideaal. Nooit 
hoeven kiezen. Positief denken. 
Daar ben ik van. De ideale kerst-
gedachte toch?

Ik wens iedereen gezellige kerst-
dagen en een gelukkig, gezond 
en voorspoedig 2020! De volgen-
de column gaat vast over goe-
de voornemens, maar voorlo-
pig proost ik lekker op het leven. 
Doei!

avontuur, ga je ook mee? Het 
Boskabouterpakket kost 7,50 eu-
ro en bestaat uit een rugzak met 
kaboutermuts, loeppotje, kleur-
plaat en boskabouteropdrachten 
(Nederlands- en Engelstalig). De
Boskabouteropdrachten kos-
ten los 1,50 euro. Het winterbos-
kabouterpad lopen kan tussen 
10.00 en 17.00 uur. De start is in 
de Boswinkel aan de Bosbaan-
weg 5, iedere dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie op www.amsterdamsebos.nl
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Sloepen van Antaris, Maril en Maxima
Weer eindejaarsshow bij 
Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - In de dagen tus-
sen Kerst en oud en nieuw or-
ganiseert Jachthaven Poelgeest 
de traditionele eindejaarsshow. 
Op 27, 28 en 30 december is 
het volledige assortiment sloe-
pen van Antaris, Maril en Maxi-
ma te bewonderen in de show-
room te Oegstgeest. Van het jon-
ge merk Maxima zijn de sloepen 
en tenders van 4,85 tot 7,30 me-
ter te bezichtigen. De Maxima’s 
hebben zich in zeer korte tijd ge-
vestigd in de sloepenmarkt door 
mooi en praktisch design, pri-
ma vaareigenschappen en een 
scherpe prijsstelling. Op de ein-
dejaarsshow wordt de nieuwe 
Maxima 620 met middenconso-
le geïntroduceerd. Naast de Maxi-
ma’s is Poelgeest natuurlijk voor-
al bekend om de merken Antaris 
en Maril. Van Antaris is een mooi 
assortiment Fifty5 en Sixty6 te 
zien en van Maril zijn de popu-
laire 6Nxt en 7Nxt in diverse uit-
voeringen te bewonderen. Deze 
sloepen en tenders worden ge-
heel in Nederland gebouwd en 
onderscheiden zich door een su-
perieure afwerking en kwaliteit. 
De boten zijn ook zeer praktisch 

ingericht, vrijwel onderhoudsvrij 
en beschikken over uitmuntende 
vaareigenschappen.
In de showroom is al een �inke 
voorraad 2020 modellen te zien. 
Er is dit jaar gekozen voor een 
grote verscheidenheid aan kleu-
ren, sto�eringen en opties waar-
door er een goed beeld van de 
mogelijkheden ontstaat. Er is ook 
steeds meer vraag naar volledig 
elektrische sloepen en ook deze 
zijn in de showroom te vinden. En 
wie zijn oog op een bepaalde uit-
voering laat vallen kan natuurlijk 
in het voorjaar als eerste het wa-
ter op!
Tijdens de eindejaarsshow is er 
eveneens een ruim en gevarieerd 
aanbod van occasion sloepen en 
tenders. Al deze boten zijn door 
Poelgeest in hun beste staat ge-
bracht en staan stuk voor stuk ga-
rant voor jaren vaarplezier.
De eindejaarsshow op 27, 28 
en 30 december is van 11.00 tot 
17.00 uur in de showroom van 
Jachthaven Poelgeest aan de Hu-
go de Vrieslaan 1 te Oegstgeest. 
Een voorproe�e van het assorti-
ment vindt u alvast op www.poel-
geest.nl.

Principeakkoord CNV met directie
Beter sociaal plan voor 
werknemers Offerman
Aalsmeer - Vleeswarenbedrijf 
O�erman uit Aalsmeer komt de 
werknemers tegemoet met een 
beter sociaal plan. “We hebben 
hierover maandag 16 decem-
ber een principeakkoord bereikt 
met de directie. Daarmee zijn ac-
ties op het nippertje voorkomen”, 
zegt onderhandelaar Soraya Faez 
van CNV Vakmensen. Het prin-
cipeakkoord wordt aanstaande 
vrijdag aan de leden voorgelegd.
O�erman raakte in oktober in 
de problemen vanwege de lis-
teria-bacterie. De vestiging in 
Aalsmeer is inmiddels groten-
deels gesloten. Van de ongeveer 
honderd werknemers kan daar 
slechts een klein deel blijven wer-
ken. Anderen kunnen in Ridder-
kerk gaan werken, bij een andere 
vestiging van de Ter Beke Groep. 
“Maar voor tientallen werkne-
mers draait dit helaas uit op ont-
slag”, zegt Faez. “We hebben bij 
O�erman aangedrongen op een 

goed sociaal plan voor alle werk-
nemers. Zij kunnen hier tenslotte 
niets aan doen. En bij de Ter Be-
ke Groep zit genoeg geld om dit 
op een nette manier op te lossen.”
 
Akkoord
 In het maandag bereikte prin-
cipeakkoord is afgesproken dat 
werknemers niet kunnen worden 
verplicht om een baan in het veel 
verder gelegen Ridderkerk te ac-
cepteren. Faez: “Ze zijn vrij in hun 
keuze. Als werknemers niet mee 
willen naar Ridderkerk, krijgen 
ze een goede ontslagvergoeding 
mee en ook een half jaar lang 
hulp bij het vinden van een an-
dere baan in de buurt. Voor dege-
nen die in Aalsmeer blijven wer-
ken, is een loyaliteitsbonus afge-
sproken. Als ze eind 2020 nog in 
Aalsmeer werken, krijgen ze een 
bonus van netto 1.250 euro.” Het 
sociaal plan wordt vrijdag voor-
gelegd aan de leden.

Fairtrade: Eerlijke prijs 
voor duurzame producten
Aalsmeer - De Werkgroep Fair-
trade Gemeente Aalsmeer roept 
inwoners op om deze maand de-
cember vooral Fairtrade produc-
ten te kopen. Wanneer u Fair-
trade producten koopt betaalt u 
een eerlijke prijs voor de produc-
ten. De eerlijke prijs is bestemd 

voor de boeren en arbeiders in 
de ontwikkelingslanden. Zij kun-
nen zo een beter leven hebben 
en hun kinderen naar school la-
ten gaan. Dus geen kinderar-
beid meer. Naast een rechtvaar-
dig loon krijgen deze boeren en 
arbeiders nog een extra premie 

Klanten zijn er heel blij mee!
Doneer kerstpakket aan 
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Krijgt u van uw werk-
gever een kerstpakket, maar 
heeft u dat eigenlijk niet no-
dig? De klanten van Voedsel-
bank Aalsmeer zijn er blij mee! 
Voor deze ongeveer 25 gezin-
nen betekent het voedselpakket 
dat ze wekelijks van de Voedsel-
bank krijgen dat ze weer een paar 
dagen eten op tafel hebben en 
iets extra’s voor de feestdagen is 
er meestal helemaal niet bij. De 
Voedselbank is dan ook blij met 
ieder kerstpakket dat ze krijgt en 
geschonken mag worden aan de-
ze gezinnen. Ook aangebroken 
pakketten zijn welkom. De Voed-
selbank heeft vooral behoefte 
aan voedsel. Wijn en andere alco-
holische dranken mogen niet aan 
de klanten uitgedeeld worden. 
Een kerstpakket doneren aan de 
Voedselbank? Deze kan ingele-
verd worden bij de Wereldwinkel 
in de Zijdstraat, bij Renault Nieu-
wendijk aan de Zwarteweg 93 en 

bij Ford De Hartog aan de Mada-
me Curiestraat 3 in Kudelstaart. 
Aan bedrijven die kerstpakketten 
over hebben en deze willen do-
neren, wordt gevraagd contact 
op te nemen via 06-44594446, of 
via email: voedseldonatie@voed-
selbankaalsmeer.nl. Kijk voor 
meer informatie over deze, en an-
dere acties van de Voedselbank 
op www.voedselbankaalsmeer.
nl. Voor vragen kan een email ge-
stuurd worden naar: info@voed-
selbankaalsmeer.nl

De Westeinder Adviesgroep 
helpt ook bij scheidingen
Aalsmeer - Naast erkend Finan-
cieel Adviseur en gecerti�ceerd 
Financieel Planner is Jeroen van 
Geest, werkzaam bij de Westein-
der Adviesgroep, nu ook Regis-
ter Financieel Echtscheidingsad-
viseur (RFEA). Westeinder Advies-
groep wil haar klanten graag met 
raad en daad terzijde staan bij �-
nancieel impactvolle gebeurte-
nissen. In die situaties een beroep 
kunnen doen op een betrouwba-
re specialist is dan van enorme 
toegevoegde waarde, zo blijkt uit 
de praktijk. Scheiden is zo’n im-
pactvolle gebeurtenis en de pe-
riode waarin beslissingen geno-
men moeten worden, is kort. Het 
echtscheidingsproces bestaat 
voor een belangrijk deel uit �nan-
ciële en �scale aspecten. Door al-
le emoties kunnen in die fase ver-
keerde onomkeerbare beslissin-
gen genomen worden die tot 
grote �nanciële schade kunnen 
leiden. 
Jeroen van Geest is één van de 
200 erkende RFEA-adviseurs die 
de vaardigheden van een advo-
caat, �nancieel adviseur en medi-
ator bij elkaar brengt. Belangrijk 

is wel dat beide partners het sa-
men willen regelen. De gedachte 
achter deze vorm van advisering 
is dat veel van wat geregeld moet 
worden op het �nanciële vlak ligt. 
De Westeinder Adviesgroep biedt 
een compleet adviespakket. Dit 
pakket behelst niet alleen de ver-
deling van een eventuele woning 
en bezittingen, het vaststellen 
van alimentatie maar ook het op-
stellen van een ouderschapsplan 
en pensioenplan. 
De Westeinder Adviesgroep is 
aangesloten bij het door de Echt-
scheidingsdeskundige gefacili-
teerde samenwerkingsverband 
van scheidingsbegeleiders. De 
aangesloten leden met verschil-
lende ervaring en achtergrond 
versterken elkaar door kennis 
en vaardigheden te delen. Daar-
naast wordt samengewerkt met 
advocaten, �scalisten en pensi-
oenspecialisten waarmee overleg 
gevoerd kan worden in geval van 
gecompliceerde zaken. Een des-
kundig aanspreekpunt dus, be-
trokken en behulpzaam in een si-
tuatie wanneer mensen daar het 
meest behoefte aan hebben. 

Geen drogisterij meer in Hornmeer
Afscheid DA De Horn 
met cadeaus en hapjes
Aalsmeer - Het was afgelopen 
zaterdag 14 december de laatste 
openingsdag van DA drogist De 
Horn aan de Beethovenlaan. De 
afgelopen weken hebben eige-
naren Jan en Heleen uitverkoop 
gehouden om zoveel moge-
lijk van hun geurtjes, shampoo’s, 
schoonheidsproducten en ca-
deau-artikelen af te komen. Na 45 
jaar zou na deze zaterdag de deur 
de�nitief dicht gaan. Geen dro-
gisterij meer in de Hornmeer. Het 
echtpaar heeft in al die jaren heel 
veel trouwe klanten om zich heen 
geschaard en deze mensen en de 
buren-ondernemers waren niet 
van plan om Jan en Heleen zo-
maar te laten gaan. Het echtpaar 
werd zelfs ‘overspoeld’ met klan-

ten. Ze kwamen dit keer niet iets 
kopen, maar juist iets brengen. Er 
ontstond een lange rij wachtende 
klanten die Jan en Heleen gedag 
kwamen zeggen en danken voor 
de jaren van goede zorgen. Het 
echtpaar werd getrakteerd op 
bloemen, planten, bonbons en 
cadeaus. En, dit was niet het eni-
ge. De buren van de supermarkt 
maakte het afscheidsfeestje com-
pleet met statafels met hierop 
allerlei hapjes en drankjes. Het 
was een mooie, laatste dag voor 
Jan en Heleen van DA drogist De 
Horn. Hun winkel, hun gezellig-
heid en luisterende oren zullen 
zeker gemist worden in de Horn-
meer en in Aalsmeer. 
Foto’s: Bart Gersen Donatie voor stichting 

‘Het Vergeten Kind’
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag heeft de familie van Aken de 
cheque van De Jong Dakinspec-
tie in ontvangst genomen voor 
hun goede doel, stichting Het 
Vergeten Kind. Wat is er mooier 
om juist in deze tijd even stil te 
staan voor deze groep kinderen. 
Er zijn teveel kinderen die zich 
vergeten voelen. Vergeten om-
dat ze zich niet begrepen voelen, 
ze niet mee kunnen doen net als 
anderen, zich afgewezen voelen 
en niet gehoord en gezien voe-
len. En kinderen die telkens op-
nieuw moeten doorverhuizen 
naar een andere zorg-instelling 
of leefgroep. Kinderen horen dit 
niet mee te maken, maar de re-
aliteit is anders. Er zijn honderd-
duizend kinderen die opgroei-

en in gezinnen met meervoudige 
problematiek en vijfenvijftigdui-
zend kinderen waarbij het zo mis 
gaat dat ze niet meer thuis kun-
nen wonen. Daarom is deze stich-
ting zo belangrijk. Elk kind wil ge-
waardeerd worden en opgroeien 
met vriendjes en vriendinnetjes. 
Doordat de familie van Aken de-
ze stichting heeft voorgedragen, 
krijgt een grote groep kinderen 
extra aandacht om even zich-
zelf te kunnen zijn. Voor De Jong 
Dakinspectie is dit een fantasti-
sche afsluiting van een mooi jaar 
en wordt al uitgekeken naar een 
nieuw succesvol jaar, waarbij de 
mens centraal staat. 
Ook doneren of steun bieden? 
Kijk dan op de website www.het-
vergetenkind.nl

waarmee gezamenlijk  wordt be-
slist waaraan dit wordt besteed. 
Dat kan een school bouwen zijn 
of een watertappunt realiseren, 
zodat kinderen geen water uit de 
rivier meer hoeven te halen en zo 
naar school kunnen gaan. 

Duurzaam
Fairtrade is duurzaam. Veel pro-

ducten worden biologisch ver-
bouwd, er wordt geen kunstmest 
gebruikt. Fairtrade producten zijn 
te koop in diverse supermark-
ten en bij de Wereldwinkel. Kijk 
voor meer informatie op www.
fairtradegemeenten.nl. Voor vra-
gen kan een e-mail gestuurd wor-
den naar: infofairtradegemeente-
aalsmeer.nl of bel 0297-321509

Concrete vragen vanuit bedrijfsleven
Projectgericht onderwijs 
op Wellant Aalsmeer
Aalsmeer - Wellant College mbo 
Aalsmeer is gestart met project-
gericht onderwijs: leerlingen 
gaan aan de slag met concrete 
vragen vanuit het bedrijfsleven. 
Volgens projectleider Rahmat 

Peypers lopen er nu al 25 van dit 
soort projecten. “Een mooi voor-
beeld is de logistieke inrichting 
van een bedrijf. Stel, je hebt een 
onderneming gekocht naast je 
bestaande bedrijf. Hoe kun je de-
ze twee bedrijven technisch sa-
menvoegen? Tegen welke agro-
logistieke problemen loop je dan 
op? Hier gaan onze leerlingen 
mee aan het werk. De onderne-
mer krijgt een antwoord op zijn 
vraag, de leerlingen werken aan 
een echt vraagstuk. Win-win dus!” 
Ook een vraag waar leerlingen 
mee aan de slag kunnen? Neem 
dan contact op met Rahmat Pey-
pers via rh.peypers@wellant.nl.
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Leerzame lezing over 
‘Ruimte voor de rivier’
Aalsmeer - Op dinsdagmid-
dag 10 december was Bernhard 
Schellenberger bij OVAK te gast 
voor zijn presentatie ‘Ruimte voor 
de Rivier’. Aan de hand van � lm-
beelden gaf hij de aanwezigen 
een inkijkje over het ontstaan 
van het probleem. Klimaatveran-
dering zorgt er voor dat het va-
ker en ook harder regent waar-
door de rivieren steeds vaker bui-
ten hun oevers traden. Na de wa-
teroverlast in 1993 en 1995 is er 
door Rijkswaterstaat een enorm 
project gestart door op 34 plek-

ken in Nederland de rivieren 
meer ruimte te geven. Met � lms 
en afbeeldingen van tekeningen 
liet Schellenberger de oplossin-
gen zien die men toen bedacht 
heeft. Dijken werden onder an-
dere verder landinwaarts verlegd 
en watergeulen aangelegd die bij 
hoog water vollopen. Alle inge-
nieuze oplossingen kwamen aan 
de orde en lieten zien hoe goed 
Nederland is als het gaat om de 
strijd tegen het water. Een bui-
tengewoon interessante en leer-
zame lezing. 

Aalsmeer - “Onze baasjes zijn 
al weer een half jaar bezig met 
iedere woensdagmorgen te 
wandelen en tussendoor oe-
feningen te doen rond het 
zwembad De Waterlelie. We 
tre� en het, het is bijna altijd 
droog en iedereen vindt het 
heerlijk om buiten te lopen. 
De wandelpaden rondom zijn 
prima geschikt om met rolla-
tors te oefenen. De leeftijd van 
de deelnemers varieert van 55 
plus tot 90 jaar. We hebben 
veel bekijks en beleven leuke 
dingen. Zo stonden we bij de 
bushalte oefeningen te doen 
met 21 rollators op een rijtje. 
De lijnbus kwam eraan en voor 
de gein stak iemand zijn hand 
op. De bus stopte netjes en de 
chau� eur kon er ook om la-
chen. Vorige week stonden we 
in een halve kring bij de roton-
de Zwarteweg-Dreef. We had-
den zoveel bekijks dat er bijna 
een aanrijding was; ze keken 
naar ons en niet meer op de 
weg. Na a� oop gaan we altijd 
gezellig ko�  e drinken in het 
restaurant. Deze keer had Ca-
rola weer iets leuks verzonnen, 
we vierden Klaas-Kerst. Ieder-

een moest een cadeautje mee-
nemen van ongeveer 5 euro, 
de mannen voor de mannen 
en de vrouwen voor de vrou-
wen. Het werd weer een gezel-
lige boel met leuke gedichten. 
De vrijwilligers hadden goed 
hun best gedaan, Richard had 
wederom voor sponsering ge-
zorgd en toen we huiswaarts 
gingen kregen we een leuk 
kerststukje mee. Onze club 
wordt steeds groter en wij zijn 
heel blij met alle vrijwilligers, 
die steeds weer iets leuks ver-
zinnen. Het gemeentebestuur 
probeer toch een goede oplos-
sing te verzinnen voor de pa-
den in het vernieuwde Horn-
meerpark. Het zou zo � jn zijn 
als we daar in het voorjaar lek-
ker konden lopen met onze 
rollators, nu wordt het park al-
leen gebruikt door hondenbe-
zitters. Ook moeders of oppas-
opa’s en -oma’s met kinder- en 
wandelwagens kunnen er niet 
door. In de Hornmeer wonen 
ongeveer 60% ouderen van 
boven de 65. Laat ons heerlijk 
genieten. Wordt vervolgd.” 

R. de Jongh

LEZERSPOST
Het rollator journaal (2)

Bijzonder en mooi: de Hop
Aalsmeer - Hop, hop, hop, paard-
je in galop. Zie je het voor je? Een 
lange deinende draf, snel en vol 
van energie. Misschien is dat de 
reden van zijn naam? De Hop. 
Het zou kunnen, zijn vliegge-
drag is ook met lange opgaan-
de golven. Maar waarschijnlijker 
is het de roep van deze vogel, die 
in bepaalde omstandigheden op 
hoep-hoep lijk. Wat het ook zij, 
het is een prachtige, maar in Ne-
derland wat zeldzamere vogel. 
Zijn vast leefgebied ligt in ooste-
lijk tot zuid-oostelijk Europa. Trekt 
vanaf onderkant van Scandinavië 
in het najaar naar het zuidoosten. 
Hierbij zit men aan de west� ank 
van zijn trekgebied. Dus vooral in 
voor- en najaar waar te nemen. 
In enkele gevallen zijn er stand-
plaatsen in Nederland bekend. 
Als de vogel tijdens de trek niet in 
conditie is en nood gedwongen 
blijft hangen in Nederland, kan 
het zijn dat hij toch voldoende 
aansterkt en blijft hangen. Wan-
neer een vogel voldoende voed-
sel ter beschikking heeft, kan 
het dus voorkomen dat dit ster-
ker is dan zijn instinkt en zodoen-
de een ander leefgebied ontwik-
keld. Denk bijvoorbeeld aan de 
ooievaars hier in Nederland, die 
trekken ook steeds minder vaak 
naar het zuiden om te overwin-
teren. Ook de steeds zachter wor-
dende winters werken hier aan 
mee. De Hop is een op de grond 
foeragerende vogel, die met zijn 
wat lange maar sterke snavel hak-
werk verricht om wormen en in-
secten in de grond of onder ste-
nen te bemachtigen. Hierbij gaat 

zijn oranje bruine kleur op in het 
landschap, waarin hij staat. Tot 
deze vogel op de vleugels gaat. 
Dan valt de mooie zwart/wit te-
kening op en onder zijn vleugels 
heel mooi op. Ook de prachti-
ge kuif, als hij zijn buit verorberd 
op een paaltje of hekwerk, gaat 
dan vaak in de alert stand, recht 
op. Gewoon schitterend om dit te 
zien. Het is jammer dat deze vo-
gel na begin 1900 uit Nederland 
is verdwenen. Echter, de waarne-
mingen worden wel frequenter, 
de winter wat zachter en de zo-
mers wat warmer. Er zijn dus voor 
de liefhebbers van de Hop goede 
voortekenen dat hij weer aan het 
terug komen is. Op waarneming.
nl is de hop op 2 december nog 
gezien in Zeeland. Ook rond Den 
Haag en Hoorn is hij dit jaar waar 
genomen. Wilt u hem dus eens in 
het echt zien? Hou waarneming.
nl in de gaten. Vaak staan de ge-
ogra� sche coördinaten er zelfs 
bij. Al met al, deze keer een zeld-
zamere, maar wel een bijzonder 
mooie vogel.
Henk Vogelaar

VOGELS IN DE NATUUR

Aalsmeer - Zo’n 260.000 verko-
pers gingen de afgelopen maan-
den op pad om loten te verko-
pen tijdens de Grote Clubactie. In 
Aalsmeer lukte het verenigingen 
om in totaal 18.783 euro op te ha-
len. Landelijk deden ruim 5.000 
verenigingen mee met de Grote 
Clubactie. Samen haalden zij bij-
na 8.500.000 euro op door ruim 
2,8 miljoen loten te verkopen. Dit 
betekent dat deelnemende clubs 
het beter hebben gedaan dan 
ooit. Zij verkochten dit jaar ge-
middeld 565 loten. Hiermee stijgt 
de opbrengst per vereniging jaar-
lijks.
Dit jaar deden in Aalsmeer de vol-
gende clubs mee en zij haalden 
de volgende bedragen op: Ku-
delstaart: Chr. Korfbalvereniging 
VZOD 1.788 euro, Muziekvereni-
ging Flora 375 euro, RKDES 7.137 
euro en sportvereniging Omnia 
7.752 euro. Aalsmeer: The Funny 
Horse 1.731 euro.

80% gaat naar de club
Dit jaar is alweer het 47e jaar 
dat de Grote Clubactie zich in-

zet voor een (� nancieel) gezond 
verenigingsleven in Nederland. 
Door als vereniging loten te ver-
kopen tijdens de Grote Clubactie 
halen clubs geld op, waarmee ze 
hun doelen kunnen realiseren. Zo 
kunnen bijvoorbeeld nieuwe ma-
terialen worden aangeschaft, kan 
het clubhuis worden opgeknapt 
of kunnen evenementen wor-
den georganiseerd. Van elk ver-
kocht lot van 3 euro gaat maar 
liefst 2,40 euro (80%) rechtstreeks 
naar de clubkas. De Grote Clubac-
tie is daarmee dé loterij in Neder-
land met de hoogste opbrengst 
per verkocht lot voor de club. Dit 
is realiseerbaar door de inzet van 
ruim 20.000 vrijwilligers, maar 
liefst 260.000 verkopers en 1,6 
miljoen kopers die allen op hun 
manier de plaatselijke vereniging 
steunden in 2019. Samen is hun 
inzet GOUD waard!

Online verkoop
De nostalgische lotenverkoop 
aan de deur blijft een enorm 
krachtige verkoopmethode, maar 
de Grote Clubactie ontwikkelt 

Lotenverkoop voor Grote Clubactie
Aalsmeerse verenigingen 
halen 18.783 euro op!

Team Veteranen wint 10 
tallen toernooi bij FCA
Aalsmeer - In een prachtig ver-
sierde FCA-kantine werden de 
140 kaartliefhebbers (sters) aan 
het 10 tallen toernooi ontvangen 
met een kop ko�  e van de club en 
appelbeignets en oliebollen door 
Dick Jansen en dat bleek maar 
weer eens een echte lekkere trak-
tatie. 14 teams bijna allemaal keu-
rig op tijd (op 1 persoon na) en zo 
kon er om 20.15 uur de tafels in-
gedeeld worden en de strijd een 
aanvang nemen na het openings-
woord van Rob. Er blijft met kla-
verjassen altijd wel een verschil, 
sommige tafels met de ‘echte’ kla-
verjassers spelen hun 16 gi�  es 
zo uit en andere doen er gewoon 
even langer over. Er werden drie 
rondes gespeeld en elke keer te-
gen een andere tegenstander en 
dat maakt het ook weer leuk. Om 
24.15 uur was het kaarten afge-
lopen en werden de punten op-
geteld door Wim en daar kwam 
de volgende stand uit: In de laat-
ste ronde lukte het de Veteranen 
(met 24.950 punten) om de fa-
milie Springintveld (24.630 pun-
ten) van de eerste plaats af te 

stoten en zo de felbegeerde eer-
ste plaats op te eisen en dat zijn 
ze gegund. Een jaar omgaan met 
die drul als kampioen is best wel 
zwaar! De derde plaats is behaald 
door de Vriendenploeg met 
24.366 punten. Voor de Individu-
ele plaatsen zijn Frans van Doorn 
en Jan Vork (De Kwakel) op één 
geëindigd met 5993 punten, op 
twee Rob Springintveld en Geert 
Bruine de Bruin met 5896 pun-
ten en op drie Pim van Leeuwen 
en Paulo met 5618 punten. Na de 
uitslagen was er nog een verlo-
ting van de prachtige prijzen die 
Ank en Jos weer op een fantasti-
sche wijze geëtaleerd hadden en 
zo gingen weer veel mensen te-
vreden naar huis. Ook werd er op 
het eind van de avond ook nog 
geld opgehaald voor Brenda de 
Groot en ondanks dat er op deze 
avond ook andere kosten waren 
is er door de spontane actie van 
Gerda 572 euro opgehaald om de 
behandeling van haar ziekte te 
bekostigen. Namens Brenda en 
David hartelijk dank hiervoor.

De laatste dit jaar!
Postzegel(ruil)beurs in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 21 de-
cember gaan de deuren van het 
Parochiehuis weer om 09.30 
uur open voor de maandelijk-
se postzegel(ruil)beurs. De laat-
ste dit jaar. Bezoekers kunnen 
hier snu� elen in de ruim 100 
stockboeken met daarin vijf eu-
rocent zegels die op de vereni-
gingstafel te vinden zijn. Neem 
stockboek(en) met dubbele ze-
gels mee om te ruilen, ook dat 
kan. Van de vele ruiltafels wordt 
vaak dankbaar gebruik gemaakt. 
Deze keer kan verder een kleine 
tentoonstelling bekeken worden 

over ‘Fruit en groente’ en dat al-
lemaal op brieven en postzegels. 
Uiteraard is er ook weer een ver-
loting voor hen die wat zegels 
hebben kunnen vinden, maar die 
ook met een mooie plant thuis 
willen komen. 
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren. Voor meer informa-
tie kan deze dag contact opge-
nomen worden met Cor via 0297-
343885 of met Gerboud via 0297-
345231. Meer informatie over de 
postzegelvereniging is te vin-
den op www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl.

Super b(l)ingo bij RKDES 
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 14 december was het een ge-
zellig drukte bij RKDES, het was 
b(l)ingo tijd! Voor het derde jaar 
op rij werd de kantine omgeto-
verd tot een waar prijzen-walhal-
la. Met dank aan sponsoren uit 
Aalsmeer en Kudelstaart ston-
den er tafels vol met mooie prij-
zen voor de vijf bingo-ronden. 
Jan ‘bingomaster’ Hoogenbosch 
praatte de boel deze avond aan 
elkaar. De sfeer zat er goed in bij 
het gemêleerde gezelschap van 

jong tot oud. En op het moment 
dat bij de vijfde ronde ook ieder-
een die nog geen prijs had ge-
wonnen er één kon komen halen 
was de feestvreugde compleet. 
De organisatie sloot de avond af 
door iedereen die aanwezig was 
te bedanken voor de gezellig-
heid, de vrijwilligers van RKDES 
voor het regelen en met een vro-
lijk: “Tot volgend jaar!” RKDES be-
dankt alle sponsoren voor hun 
bijdrage aan deze succesvolle en 
gezellige avond!

Kerstbingo in ‘t Dijkhuis
Oude Meer - Op zondag 22 de-
cember kan er in Het Dijkhuis 
meegespeeld worden met de 
jaarlijkse oergezellige Kerstbin-
go. Er worden drie ronden ge-
speeld en ook de verhalenbin-
go ontbreekt dit jaar niet. Hierin 
worden de gebeurtenissen uit de 
buurt in een verhaal besproken. 
De bingocijfers worden bepaald 
door de getallen die in het ver-
haal voorkomen. Een leuke alter-
natieve manier om bingo te spe-
len! Inloop vanaf 14.00 uur, eerste 
rondje bingo start om 14.30 uur. 
De toegang is gratis.
 
Oliebollenvaartocht
Op zaterdag 28 december orga-
niseert Buurtvereniging Het Dijk-
huis een gezellige oliebollen-

rondvaart voor leden en buurt-
bewoners. Uiteraard met oliebol-
len en glühwein. Rondvaartbe-
drijf De Vaarderij stelt rondvaart-
boot de Hellemeer hiervoor gra-
tis ter beschikking. De boottocht 
start om 14.30 uur vanaf Het Dijk-
huis. Meevaren is gratis, vol is vol. 
Graag aanmelden via info@het-
dijkhuis.net . Na a� oop is het ge-
zellig napraten in Het Dijkhuis.
 
Nieuwjaarsborrel 
Op zondag 5 januari zijn bewo-
ners en belangstellenden van 
harte welkom op de Nieuwjaars-
borrel van Buurtvereniging Het 
Dijkhuis om te proosten op het 
nieuwe jaar. Aanvang 15.30 uur.
Adres: Aalsmeerderdijk 77 in Ou-
de Meer.

ook de online verkoopmethoden 
steeds verder door. Deze digitali-
sering in de lotenverkoop brengt 
vele voordelen met zich mee. Di-
recteur Nationale Grote Clubactie 
Frank Molkenboer: “We mogen 
best wel trots zijn op het feit dat 
wij de grootste fondsenwerven-
de organisatie voor het Neder-
landse verenigingsleven zijn. Nu 
blijkt dat het gemiddeld aantal 
verkochte loten per club opnieuw 
hoger is als ooit, merken we dat 
de Grote Clubactie relevanter is 
dan ooit. Wij helpen verenigingen 
graag bij hun actie om zoveel mo-
gelijk loten te verkopen en zo het 
verenigingsleven in Nederland vi-
taal en � nancieel gezond te hou-

den. De kinderen die op pad gaan 
met verkoopboekjes vind ik nog 
steeds een van de mooiste ver-
koopmethoden, maar onze maat-
schappij vraagt meer. Wij denken 
graag mee met verenigingen en 
ontwikkelen daarom onze ver-
koopmethoden en communica-
tiemiddelen steeds verder door.”

Vereniging gesteund?
Iedereen die een vereniging heeft 
gesteund, maakt kans op één 
van de 32.000 prijzen uit de Gro-
te Clubactie loterij, waaronder 
de hoofdprijs van 100.000 euro! 
Check je lotnummer(s) op clubac-
tie.nl om te kijken of er een prijs is 
gevallen op je lot.
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Laptops uit 
auto’s gestolen

Aalsmeer - Op woensdag 11 
december is tussen vijf uur 
‘s middags en acht uur in de 
avond ingebroken in een vijf-
tal auto’s. De wagens stonden 
allen geparkeerd bij een hore-
ca-gelegenheid aan de water-
zijde van de Stommeerweg. Uit 
de open gebroken auto’s zijn 
laptops en persoonlijke papie-
ren gestolen.

Brommer snel 
weer retour

Aalsmeer - Op zondag 15 de-
cember is tussen twee en vier 
uur ‘s nachts een brom�ets ge-
stolen uit de Ophelialaan. Lang 
is de eigenaar niet zonder ver-
voermiddel geweest. Rond vier 
uur in de nacht kreeg de politie 
een melding van een inwoner 
uit Uithoorn. Op een binnen-
plaats bij aanleunwoningen 
hielden vier personen zich ver-
dacht op met een brom�ets. 
Agenten zijn direct ter plaatse 
gegaan. De jongens waren al 
gevlogen, maar de brom�ets 
kon meegenomen worden en 
bleek de in Aalsmeer gestolen 
brommer te zijn. Deze is inmid-
dels weer bij de rechtmatige 
eigenaar. Het onderzoek is nog 
volle gang.

Rijverbod voor 
alcomobilist

Aalsmeer - Op zondag 15 de-
cember om acht uur in de 
avond is op de Burgemeester 
Kasteleinweg een automobi-
list betrapt op rijden onder in-
vloed van alcohol. De 45-jarige 
inwoner bleek liefst 740 Ugl al-
cohol in zijn bloed te hebben. 
Er is een rijverbod gegeven en 
de man zal zich moeten verant-
woorden bij justitie.

Boete voor 
teveel alcohol

Aalsmeer - Om vijf uur in de 
nacht van zaterdag 14 op zon-
dag 15 december is in de Op-
helialaan een automobilist tot 
stoppen gemaand door de po-
litie. De bestuurder is gevraagd 
te blazen en vervolgens mee 
naar het bureau genomen voor 
een ademanalysetest. De 18-ja-
rige man uit Oude Meer bleek 
260 Ugl alcohol in zijn bloed te 
hebben. Omdat het een begin-
nend bestuurder betrof moest 
direct een boete van 125 euro 
betaald worden.

Online geld 
overmaken: 
Niet zomaar!

Aalsmeer - Bij de politie zijn 
weer enkele meldingen binnen 
gekomen van mala�de online-
handel. Zo is een 75-jarige in-
woner opgelicht via whatsApp. 
De man dacht een verzoek om 
geld over te maken afkomstig 
was van zijn dochter. Er is een 
behoorlijk geldbedrag van zijn 
bankrekening gehaald. Aange-
raden wordt nooit op dergelij-
ke verzoeken in te gaan, ook 
al lijkt het een bekende of fa-
milielid. Doe eerst verder na-
vraag en onderzoek. Ook is bij 
de politie aangifte gedaan van 
een niet ontvangen bestelling 
bij een webwinkel terwijl hier-
voor betaald is. Bestel niet zo-
maar online, maar kijk eerst of 
het een vertrouwde en erken-
de webwinkel is.

Inbreker direct 
gevangenis in

Aalsmeer - Op zondag 15 de-
cember om vier uur in de mid-
dag kreeg de politie een mel-
ding dat was gezien dat een 
persoon in diverse brievenbus-
sen op het Poldermeesterplein 
aan het rommelen was. Agen-
ten zijn ter plaatse gegaan, 
maar tro�en de persoon niet 
meer aan. Er is een zoektocht 
gestart en op de Legmeerdijk 
werd een busje gezien met 
hierin een persoon, die qua ui-
terlijk en kleding leek op de ge-
geven omschrijving door de 
melder. De bestuurder is tot 
stoppen gemaand. In de be-
stelauto werd een betonschaar 
aangetro�en. Er is proces-ver-
baal opgemaakt wegens het 
vervoeren van inbrekersge-
reedschappen. De man, een 
34-jarige zonder vaste woon- 
of verblijfplaats, bleek nog een 
gevangenisstraf te moeten uit-
zitten van 15 dagen. Hij is di-
rect aangehouden en vast ge-
zet.

Weer kofferbak-
verkoper actief

Aalsmeer - Op vrijdag 13 de-
cember rond één uur in de 
middag is een inwoonster in 
het Centrum aangesproken 
door een verkoper. De man 
verkocht luxe pannensetten 
vanuit de ko�erbak van zijn au-
to. De duren pannen kwamen 
uit Italië en mochten voor een 
zacht prijs verkocht worden. 
De inwoonster is hier niet op 
ingegaan. Gelukkig maar, want 
veelal betreft het pannen van 
slechte kwaliteit. De verkoper 
is een wat oudere man met een 
vriendelijke uitstraling. Koop 
geen pannen of jassen van-
uit de ko�erbak van een auto, 
veelal zijn de spullen niet van 
de bekende merken waarvoor 
ze verkocht worden.

Hennepkwekerij 
in bedrijfspand

Aalsmeer - Op donderdag 12 
december rond acht uur in de 
avond heeft de politie een in-
val gedaan in een bedrijfs-
pand aan de Aalsmeerderweg. 
In november was een onder-
zoek gestart naar de mogelij-
ke aanwezigheid van een hen-
nepkwekerij. Agenten tro�en 
in de ruimten zo’n 380 hen-
nepplanten aan en nog onge-
veer 300 hennepbladen die la-
gen te drogen. Aangehouden 
is een 39-jarige man uit Alk-
maar. Hij zal zich moeten ver-
antwoorden bij justitie. De ge-
meente heeft het pand niet di-
rect gesloten, maar er is een 
waarschuwing gegeven. Alle 
planten en apparatuur zijn in 
beslag genomen en vernietigd.

Politie: Overlast 
vuurwerk 
melden

Aalsmeer - Bij de politie zijn 
al diverse meldingen gedaan 
over vuurwerkoverlast in ver-
schillende wijken in de ge-
meente. Wie (ook) overlast 
heeft van afsteken van vuur-
werk wordt verzocht dit te mel-
den via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000. De politie kan 
niet bij iedere melding direct 
inzet plegen, maar door mel-
ding te doen kunnen overlast-
locaties in kaart gebracht wor-
den waardoor agenten gerich-
ter kunnen gaan surveilleren. 
Onlangs is na een melding �ink 
wat illegaal vuurwerk in beslag 
genomen. Mocht u weten of 
vermoeden dat iemand in het 
bezit is van illegaal vuurwerk of 
waar dit opgeslagen en/of ver-
handeld wordt, dan hoort de 
politie dit graag. Ook hiervoor 
kan contact opgenomen wor-
den via bovengenoemde tele-
foonnummers.

 in  
beschadigd

Aalsmeer - Op dinsdag 10 de-
cember om 07.25 uur draaide 
een vrachtwagen, met een trailer 
waar balken op lagen, plotseling 
linksaf bij de stoplichten bij de 
Mc. Donald’s van Hoofddorp aan 
de Kruisweg (N196).
Door de uitstekende balken is de 
lichtgrijze Opel Za�ra van Marja 
van Eggermond �ink beschadigd.
De ‘aanrijding’ is gebeurd op het 
weggedeelte (vanaf Aalsmeer) 
richting Hoofddorp centrum. 
Heeft iemand hier misschien iets 

Tref de juiste maatregelen
Laat de feestdagen niet 
door inbrekers bederven
Aalsmeer - Bijna twee derde 
(63%) van de deelnemers aan het 
jaarlijkse onderzoek van de Na-
tionale Inbraakpreventie Weken 
(NIPW) laat, als ze een of meer 
feestdagen niet thuis zijn, geen 
bewoonde indruk achter in hun 
woning. Het huis blijft volledig 
donker (13%), of men laat slechts 
een of twee lampjes branden 
(50%). 
Coen Staal, voorzitter van de Na-
tionale Inbraakpreventie Weken, 
zegt hierover: “Tijdens de feest-
dagen heb je een 70% hogere 
kans dat er bij je wordt ingebro-
ken. Het zijn de piekdagen voor 
het inbrekersgilde. En als je dan 
overduidelijk laat blijken dat je 
niet thuis bent doordat je huis 
helemaal donker is of je hebt 
slechts een of twee lampjes aan, 
dan maak je het ze wel erg mak-
kelijk. Inbrekers weten dan dat ze 
volop de tijd hebben om toe te 
slaan. Tref daarom de juiste maat-
regelen.”

Wat doe je er tegen?
“Deuren goed op slot doen en 
een bewoonde indruk achter-
laten: dat zou iedereen sowie-
so moeten doen”, zegt Staal. “Ge-
woon volop de verlichting aan. 
Het kost misschien een paar cen-
ten aan stroom, maar het brengt 
een inbreker wel aan het twij-
felen. Inventariseer op een vrije 

middag ook eens de zwakke 
plekken van je huis.” Zo is een der-
de van de voordeuren zodanig 
slecht beveiligd dat een inbreker 
binnen enkele minuten binnen is. 

Inbraakpreventietips
Extra hulp bieden de inbraakpre-
ventietips onder het kopje ‘bevei-
lig uw huis’ op de website van de 
stichting: www.inbraakmislukt.
nl. Daarmee wordt aan de hand 
van foto’s en tekeningen eenvou-
dig aangegeven, hoe je de bevei-
liging van je huis kunt verbete-
ren. Er is ook een app in de App 
Store en Google Play, waarmee je 
aan de hand van foto’s kunt zien 
welke onderdelen van je voor- en 
achterdeur, maar ook je ramen 
goed beveiligd zijn of niet. Je 
krijgt dan handige tips over wat 
je kunt doen om je woning beter 
te beveiligen.

Geen feestje voor inbrekers
Ongeveer de helft van de Neder-
landers is tijdens de feestdagen 
op vakantie of op visite bij vrien-
den of familie en daarom een of 
meerdere dagen niet thuis. Het 
is dan ook niet gek dat de piek 
van alle inbraken in de periode 
tussen Kerstmis en Oud & Nieuw 
valt. Volgens cijfers van de poli-
tie slaan inbrekers vooral toe in 
de avonduren tussen 17.00 en 
21.00 uur.

Onderhoud aan baan en oprit voltooid

Kaagbaan weer volledig 
vliegverkeer bestendig
Schiphol - De Kaagbaan is sinds 
zondag 15 december weer volle-
dig beschikbaar voor vliegverkeer. 
Schiphol voerde de afgelopen 
zeven weken onderhoudswerk-
zaamheden uit aan een rijbaan 
(A8) bij de oprit naar de Kaagbaan. 
Gedurende deze periode was de 
Kaagbaan overdag nauwelijks in-
zetbaar voor vliegverkeer en zijn 
voornamelijk de Zwanenburg-
baan en Aalsmeerbaan vaker dan 
gebruikelijk in zuidelijke richting 
ingezet. De Kaagbaan is, net als 
de Polderbaan, een zogenoemde 
‘preferente baan’ die bij voorkeur 
ingezet wordt, omdat de aan- en 
uitvliegroutes over minder dicht 
bewoond gebied komen dan an-
dere banen.

Werkzaamheden
De betre�ende rijbaan wordt in-
tensief gebruikt, met name door 
vliegtuigen die onderweg zijn 
naar de Kaagbaan, maar ook 
door taxiënd verkeer van en naar 
de gates. Tijdens het onderhoud 
zijn asfalt en de betonfunde-
ring vervangen, is baanverlich-
ting door duurzame ledverlich-
ting vervangen en is de afvoer 
van regenwater verbreed. Nog 
tot en met 22 december worden 
er nog afrondende werkzaamhe-
den uitgevoerd bij de rijbaan. Tij-
dens de afrondende werkzaam-
heden is de rijbaan weer in ge-
bruik en is er geen sprake meer 
van afwijkend baangebruik door 
onderhoud.

Veel interesse in lokale politiek
er ifi  deelnemers 

‘Politiek Bewust’
Aalsmeer - Tijdens de raadsver-
gadering van donderdag 12 de-
cember ontvingen deelnemers 
van de workshop ‘Politiek Bewust’ 
een certi�caat en bloemen uit 
handen van burgemeester Gido 
Oude Kotte. 
De gemeenteraad van Aalsmeer 
organiseert deze workshop voor 
inwoners die willen weten hoe de 
gemeente werkt en/of geïnteres-
seerd zijn in de lokale politiek. 
Net als de vorige keren was de be-
langstelling groot voor de work-
shop Politiek Bewust. Tijdens de 
bijeenkomsten op 25 november 
en 2 december kwamen de deel-
nemers bijeen in het gemeen-
tehuis en kregen ze onder meer 
uitleg over hoe beleid wordt ge-
maakt, hoe de gemeente werkt 
en hoe het geld in de gemeente 
wordt verdeeld en waaraan het 
wordt uitgegeven. 

Ook werd verteld wat de taken 
van de raad, burgemeester en 
college zijn, hoe de gemeente-
raad tot besluiten komt en hoe 
het is om raadslid te zijn. 
Een bijzonder onderdeel van de 
workshop is dat de deelnemers 
vragen kunnen stellen aan burge-
meester Gido Oude Kotte over al-
le onderdelen van zijn ambt. 
Na het uitreiken van de certi�ca-
ten en bloemen door de burge-
meester gaven de deelnemers 
aan enthousiast te zijn over dit 
initiatief van de gemeenteraad. 
Omdat er veel belangstelling is 
voor de lokale democratie zal de 
gemeenteraad van Aalsmeer de-
ze workshop regelmatig aanbie-
den. Via de gemeentelijke websi-
te en de Nieuwe Meerbode wordt 
u op de hoogte gehouden van 
nieuwe data voor de workshop 
Politiek Bewust. 

van gezien of kent iemand de ei-
genaar van deze trailer? Mar-
ja zou het �jn vinden als er con-
tact met haar wordt opgenomen 
via 06-38588072 of via maregger-
mond@gmail.com.

Provincie investeert in 
veiligheid lokale wegen
Regio - De provincie Noord-Hol-
land stelt voor komend jaar in to-
taal 9,3 miljoen euro beschikbaar 
om risicovolle plekken op lokale 
wegen aan te pakken en om jon-
geren te stimuleren zich veiliger 
te gedragen in het verkeer. Weg-
beheerders en organisaties voor 
verkeerseducatie kunnen hier-
voor vanaf 1 januari 2020 subsi-
die aanvragen bij de provincie.

Verkeersveiligheid
Gemeenten, waterschappen 
en andere wegbeheerders kun-
nen een bijdrage van 50% krij-
gen voor projecten die zorgen 
voor meer verkeersveiligheid, zo-
als het beter inrichten van kruis-
punten, de aanleg van een ro-
tonde of vrijliggend �etspad, of 
het veiliger maken van de omge-
ving rond scholen. Komend jaar is 
hiervoor 8 miljoen euro beschik-
baar, verdeeld over de regio’s 
Haarlem-IJmond, Gooi en Vecht-
streek en Noord-Holland Noord. 

Fietsers
Vanaf volgend jaar wordt de aan-
leg van �etspaden, een �etsstraat 
of andere �etsvoorzieningen die 
zorgen voor meer veiligheid ex-
tra gesubsidieerd met een bijdra-
ge van 70%. De provincie vindt 

het gebruik van de �ets belang-
rijk, als alternatief voor de auto of 
voor het woon-werkverkeer (bij-
voorbeeld met de �ets naar het 
treinstation of de bushalte). Ook 
het veiliger maken van recreatie-
ve �etspaden en door�etsrou-
tes valt vanaf 2020 onder de re-
geling.

Verkeersgedrag jongeren
Uit onderzoek is gebleken dat 
voorlichting aan jongeren over 
verkeersregels en gevaarlijke ver-
keerssituaties e�ect heeft. Vooral 
jongeren en onervaren verkeers-
deelnemers vertonen vaker on-
veilig verkeersgedrag. Denk aan 
rijden onder invloed, door rood 
licht of te snel rijden, of afge-
leid zijn in het verkeer door mo-
bielgebruik. Ook scholieren be-
horen tot de belangrijkste risico-
groep, vooral rond de leeftijd dat 
kinderen voor het eerst zelfstan-
dig naar school �etsen. Verenigin-
gen, stichtingen of andere bedrij-
ven die via verkeerseducatie op 
(basis)scholen ervoor zorgen dat 
jongeren zich in het verkeer veili-
ger gedragen, kunnen vanaf 1 ja-
nuari 2020 (tot 20 februari) bij de 
provincie subsidie aanvragen. Ko-
mend jaar is hiervoor 1,3 miljoen 
euro beschikbaar.

Voorkeursvariant voor 
Waterfront vastgesteld
Aalsmeer - De gemeenteraad 
heeft donderdagavond 12 decem-
ber voorkeursvariant Waterfront 
vastgesteld. De gemeenteraad 
heeft hiermee de hoofdlijnen voor 
inrichting van het recreatiegebied 
tussen het Surfeiland en de 1e J.C. 
Mensinglaan vastgesteld met een 
wijziging op initiatief van de frac-
ties van Absoluut Aalsmeer en de 
VVD over de locaties voor de trai-
lerhellingen. 

Startnotitie Westeinderhage
Met het vaststellen van de startno-
titie Westeinderhage geeft de ge-
meenteraad de kaders mee voor 
de bestemmingsplanprocedu-
re om de bouw van ongeveer 275 
woningen mogelijk te maken tus-
sen de Herenweg en Bilderdam-
merweg in Kudelstaart.

Woonagenda Aalsmeer 2020
De woonagenda is vastgesteld 
met als doel om een passende wo-
ningvoorraad te realiseren met 
toekomstig bestendige woningen 
en leefbare buurten.

Verordening Winkeltijden 
De raad heeft dit voorstel gewij-
zigd vastgesteld, waarmee de ope-
ningstijd van winkels op zon- en 
feestdagen van 12.00 tot 20.00 uur 
blijft met toevoeging van de mo-
gelijkheid voor een onthe�ng van 
tien keer per jaar.

Straatnamen en N231
Op initiatief van de CDA fractie 

heeft de raad het college opge-
roepen om de straatnamencom-
missie de suggestie mee te geven 
om de straten in nieuwe wijken te 
vernoemen naar inwoners die zich 
in het recente verleden hebben in-
gezet voor de lokale samenleving. 
De raad riep het college verder op 
om bij de provincie Noord-Holland 
aan te blijven dringen op de nood-
zakelijke verbreding van de pro-
vinciale weg N231-Zuid tussen de 
Burgemeester Kasteleinweg en de 
kruising met de Hoofdweg.

Adviescommissie
De gemeenteraad heeft een tij-
delijke commissie ingesteld met 
een vertegenwoordiging vanuit 
zijn midden om de raad te advise-
ren en mee te denken met het col-
lege van B&W over de toekomsti-
ge gemeentelijke dienstverlening 
en een mogelijke nieuwe samen-
werking met de gemeente Am-
stelveen. 

Uitbreiding supermarkt
Onttrekking aan de openbaarheid 
van stroken grond Winkelcentrum 
Einsteinstraat en toevoeging aan 
de openbaarheid van een strook 
grond. De raad heeft dit voorstel 
vastgesteld waarmee het voetgan-
gersgebied tussen de huidige su-
permarkt en het plein in het win-
kelgebied aan de Einsteinstraat in 
Kudelstaart niet langer openbaar 
is, zodat de grond kan worden ver-
kocht ten behoeve van de uitbrei-
ding van de supermarkt.
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In de Kerstvakantie
Sport- en spelactiviteiten 
in sporthal en zwembad
Aalsmeer - De kerstvakantie 
staat voor de deur en dat bete-
kent dat er weer volop activitei-
ten zijn in Sportcentrum De Wa-
terlelie. Zo zijn er extra veel mo-
menten waarop je kunt vrijzwem-
men, er worden clinics gegeven 
en er is een Sport & Spelinstuif. 
Vrijdag 3 januari kunnen de kin-
deren springen, klauteren, ren-
nen en sporten in Sporthal De 
Waterlelie aan de Dreef. De in-
stuif is van 9.30 tot 12.00 uur en 
de entree is 4 euro. Alle kinderen 
van 2 tot en met 12 jaar zijn wel-
kom (begeleiders zijn gratis). De 
instuif wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Team Sportser-
vice en het thema is Circus.

Combi-ticket
In Sportcentrum De Waterlelie 
kunnen kinderen op vrijdag 3 ja-
nuari meedoen aan de Sport & 
Spelinstuif en vrijzwemmen voor 
slechts 6,50 euro. Dit speciale 
combi-ticket is alleen geldig op 
deze dag. Je kunt tussen 9.30 en 
12.00 uur sporten en tussen 10.00 
en 13.00 uur zwemmen.

Vrijzwemmen 
In de kerstvakantie (zaterdag 21 

december tot en met 5 janua-
ri) zijn er extra veel momenten 
waarop iedereen kan komen spe-
len in het water. Er worden spel-
letjes georganiseerd, er klinkt ge-
zellige muziek en natuurlijk lig-
gen er speelmaterialen in het wa-
ter. Recreatief zwemmen kan op: 
zaterdag van 12.30 tot 14.30 uur, 
zondag van 10.00 tot 13.00 uur, 
maandag van 10.30 tot 14.30 uur, 
dinsdag van 10.30 tot 14.30 uur, 
donderdag van 12.00 tot 14.30 
uur en vrijdag van 10.00 tot 13.00 
uur. 

Clinic Wakzwemmen
Wil je weten wat je moet doen als 
je in een wak terecht komt? Doe 
op donderdag 2 januari mee met 
de clinic wakzwemmen! Leer on-
der begeleiding van een ervaren 
duiker wat je moet doen om je-
zelf of iemand anders te redden. 
De clinic inclusief vrijzwemmen 
kost 10 euro. Reserveer je plek via 
de receptie van het zwembad.
Het rooster voor banenzwem-
men, sportgroepen, Baby & Peu-
terzwemmen en zwemlessen is 
te vinden op de website en in de 
app. 

Gesloten met feestdagen
Op eerste Kerstdag (woensdag 
25 december), tweede Kerstdag 
(donderdag 26 december) en 
Nieuwjaarsdag (woensdag 1 ja-
nuari) is het zwembad gesloten. 
Meer informatie over de activi-
teiten, openingstijden en tarie-
ven van het zwembad en sport-
hal De Waterlelie zijn te vinden 
op: www.dewaterlelieaalsmeer.nl 
of download de gratis app. De ta-
rieven worden per 1 januari 2020 
aangepast. 

Kennis maken met bijen en hun leefomgeving

Gratis bijenhotels voor 
scholen in Aalsmeer
Aalsmeer - Stichting Bijenvrien-
den is op zoek naar scholen in 
Aalsmeer die komend jaar gast-
vrij voor de wilde bijen willen zijn. 
Scholen kunnen bij de Stichting 
een gratis bijenhotel aanvragen. 
Het doel van de bijenhotels is om 
kinderen kennis te laten maken 
met wilde bijen en hun leefom-
standigheden. Deze hotels bie-
den schuil- en nestgelegenheid 
en overwinteringsmogelijkheden 
aan wilde bijen, maar ook aan an-
dere insecten. De wilde bij wordt 
wereldwijd met uitsterven be-
dreigd terwijl ze heel belangrijk 
zijn voor de voedselproductie. 
Zonder hen groeien bijvoorbeeld 
groente en fruit niet De bijenkas-
ten die op de scholen worden ge-
plaatst lenen zich uitstekend om 
metsel- en behangersbijen te ob-
serveren. Deze kast is voorzien 
van doorzichtige buisjes, waarin 
de bijen zich kunnen inmetselen. 
De bijen zijn te observeren van 
achter een doorzichtig plaatje 
(acrylaat) door de zijkant open te 
maken. De bijen hebben een dus-
danig kleine angel dat deze niet 
door de huid kunnen steken. Ze 
zijn bovendien heel vriendelijk.

Scholen die belangstelling heb-
ben kunnen zich aanmelden bij 
Stichting Bijenvrienden via info@
bijenvrienden.nl. De Provincie 
Noord-Holland maakt de plaat-
sing van de bijenhotels �nancieel 
mogelijk door het initiatiefvoor-
stel ‘groen doet kinderen goed’ 
van de Partij voor de Dieren uit 
te voeren. In totaal worden 200 
bijenhotels in de provincie ge-
plaatst. Stichting Bijenvrienden is 
de initiatiefnemer van deze bijen-
hotels-actie voor Noord-Holland.

Kindje wiegen en gezinsviering
Kinderkerstvieringen in 
RK kerk St. Jan Geboorte
Kudelstaart - In de RK kerk Sint 
Jan Geboorte zijn op dinsdag-
avond 24 december twee vierin-
gen voor kinderen. 
Om 17.00 uur is het Kindje wie-
gen. In deze viering voor de aller-
kleinsten wordt een kersttoneel-
stuk gespeeld door kinderen en 
worden bekende kerstliedjes ge-
zongen. Dit jaar mag het vergeet-
achtige engeltje de boodschap 
dat er een bijzonder kind gebo-
ren gaat worden brengen op aar-
de, maar of dat helemaal goed 

gaat? Ook dit jaar is er een ‘echt’ 
kindje Jezus! In deze viering is 
geen liturgie en het duurt onge-
veer 30 minuten.
Om 19.00 uur is de Kerstnacht Ge-
zinsviering. In deze kindvriende-
lijke viering wordt ook het kerst-
toneelstuk gespeeld. Verder is in 
deze viering wel liturgie. Het kin-
derkoor de Kudelkwetters zingt 
in deze viering, die 60 minuten 
duurt. Iedereen is van harte wel-
kom bij deze vieringen in de RK 
kerk aan de Kudelstaartseweg.

Musical, kerstdans en samenzang
Sfeervol kinderkerstfeest 
in Dorpskerk Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 22 de-
cember is weer het traditionele 
kinderkerstfeest in de Dorpskerk 
van Aalsmeer. De kinderen zijn 
ondertussen al druk aan het oefe-
nen voor onder andere de musi-
cal die gespeeld zal worden deze 
middag. Ook zal er een kerstdans 
zijn en natuurlijk zal de samen-
zang van bekende kerstnummers 
niet ontbreken. Al met al belooft 
het weer een waar spektakel te 
worden in de Dorpskerk. De kerk 

zal voor deze gelegenheid weer 
sfeervol verlicht zijn. Nu is het 
kinderkerstfeest natuurlijk be-
doeld voor de kinderen, maar ui-
teraard is iedereen, van elke leef-
tijd, van harte uitgenodigd om 
het feest van de vrede met elkaar 
te vieren. Komt daarom allen zon-
dag 22 december om 16.30 uur 
naar de Dorpskerk in de Kanaal-
straat. De kinderen zullen klaar 
staan om iedereen van harte wel-
kom te heten!

Kerstfeest op Het Kroontje
Aalsmeerderbrug - Samen met 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en 
de ju�en is vrijdag het Kerstfeest 
gevierd op KDV Het Kroontje. Een 
speciale gast kwam langs. Het 
was Maria, de moeder van baby 

Jezus. Alle kinderen mochten bij 
de kribbe komen kijken naar ba-
by Jezus. Als afsluiting kregen alle 
kinderen het boekje: ‘Een stalletje 
voor de nacht’ om thuis het kerst-
verhaal nog met elkaar te lezen.

Mad Science workshop 
in De Boswinkel
Amstelland - Kom naar de Mad 
Science workshop op vrijdag 27 
december om 13.00 uur of 14.30 
uur in en om De Boswinkel in het 

Amsterdamse Bos. Het thema van 
deze dag is: Supersnelle Schei-
kunde. Wat is een chemische re-
actie? Hoe kun je die zelf veroor-

zaken en misschien zelfs versnel-
len? Leer er alles over tijdens een 
supergave en supersnelle schei-
kundeles in de Boswinkel, Bos-
baanweg 5. De kosten per work-
shop, per deelnemer zijn 5 euro 
per persoon. Aanmelden is ver-
plicht en kan telefonisch: 020-
5456100 of via www.amsterdam-
sebos.nl.

Kinderfilms in 
kerstvakantie

Amstelveen - Van zaterdag 21 
december tot en met zondag 5 
januari draaien er heel veel �lms 
voor jong en oud in Cinema Am-
stelveen. Gedurende de he-
le kerstvakantie zijn er bijna 70 
�lms, en 13 verschillende �lmti-
tels voor jong en oud te zien in de 

Swingend sprookje voor kerstvakantie
‘Boompje’ in Poppentheater
Amstelveen - Een kleine boom is 
niet gelukkig, want hij heeft geen 
zachte groene blaadjes, zoals an-
dere bomen. Hij heeft harde, ste-
kelige naaldjes. En hij wil graag 
net zo mooi zijn als de andere bo-
men. Uiteindelijk gaat zijn wens 
in vervulling, maar anders dan hij 
had gedacht. De Utrechtse dich-
ter en (jeugd)librettist Ruben van 
Gogh maakte voor muziekge-
zelschap ‘Alle Hoeken van de Ka-
mermuziek’ van dit tijdloze ver-
haal een hedendaagse, poëtische 
en grappige versie, voor de aller-
kleinste operabezoekers. Basti-

aan Woltjer schreef hier sfeervolle 
en muziek bij waarin je de seizoe-
nen hoort verstrijken. En hij be-
wijst met zijn muziek ook dat een 
opera kan swingen! Gebaseerd 
op het prentenboek ‘Het Boom-
pje’ van Loek Koopmans. Voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. 
Te zien in het Amstelveens Pop-
pentheater op maandag 23 de-
cember om 10.30 uur en 14.30 
uur. Toegangsprijs: 9 euro. Reser-
veren kan via www.amstelveen-
spoppentheater.nl, via info@am-
stelveenspoppentheater.nl of bel 
020-6450439.

Filmzaal en in de Grote Zaal. De 
allerleukste kinder�lms van het 
moment komen voorbij: Mees 
Kees in de Wolken, Frozen 2 (NL 
2D), Buurman & Buurman Experi-
menteren er op los, Project Gio en 
Spionnengeheimen (NL 2D) van-
af donderdag 26 december. Op 
eerste kerstdag en nieuwjaarsdag 
zijn Schouwburg en Cinema Am-
stelveen gesloten. Kijk op www.
cinemaamstelveen.nl voor alle tij-
den en data.

Jeugdschaakcompetitie
Vrijdag de 13e bij AAS: 
Luuk B blijft winnen
Aalsmeer - Vrijdag de 13, welke 
verschrikkingen zouden er ge-
beuren in de AAS Jeugdcompe-
titie en voor wie? Want als vrij-
dag de 13e ongeluk brengt moet 
het voor iedereen zijn en je speelt 
tegen elkaar, dus? In ieder ge-
val ging Luuk B door met wat hij 
aan het doen is, namelijk winnen! 
Dit keer was Robert het slachtof-
fer. Broer Marien ging het niet be-
ter af, want hij verloor van Kon-
rad. Luuk V. ging ook door met 
wat hij de laatste tijd doet, name-
lijk knoeien. Jasper speelde goed, 
maar de manier waarop Luuk 
V het weggaf deed pijn aan de 
ogen. Wat ook pijn aan de ogen 
deed was het eindspel van Chris-

tiaan tegen Simon. Met twee vrij-
pionnen op de a en de b-lijn zag 
Chris nog kans om dit naar remi-
se te verprutsen.
Hetgeen trainer Bob meteen 
deed besluiten om Chris aan een 
eindspeltraining te onderwer-
pen. Kai T, ja want AAS heeft nu 
ook een Kai van Leeuwen, werd 
er afgerost door Merel, een aar-
dig meisje maar vrij agressief op 
het schaakbord. Bryan verloor 
van Rune en was ontevreden 
met zichzelf, Rink en Storm deel-
den het punt. Roan won van Pie-
ter en Maks won van nieuwe AAS 
Kai van L. Voor uitslagen en stand: 
www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Laat jongeren 
kennismaken met 
méér cultuur.
Ga naar 
cultuurfonds.nl/
educatie  

Ze kent The Voice... 
nuVerdi nog!
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Voetbalcompetitie jeugd
RKDES JO-8.2 met ruime 
winst de winter in!
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 14 december werd de laat-
ste wedstrijd voor de winterstop 
gespeeld. De kleine mannen van 
RKDES JO-8.2 kijken terug op een 
mooie eerste periode waarin ze 
soms juichend het veld af holden 
en soms met de kopjes naar be-
neden. Waarin voorzichtig de po-
sities werden bepaald en de uit-
voering uiteindelijk anders ver-
liep. Waarin ze de regels van het 
echte voetbal leerden kennen, 
maar eenmaal op het veld soms 
terugvielen op hun tijd bij de 
mini’s. Maar er is hoop, progres-
sie én plezier. En laatstgenoem-
de is toch wel het belangrijk-
ste voor deze 6 en 7 jarige jon-
gens! Vorige week werd de wed-
strijd in Amstelveen tegen Spor-
ting Martinus helaas verloren met 
4-2. Nu kwam dezelfde club, met 
een ander team, op bezoek in Ku-
delstaart en het voelde toch een 
beetje als een revanche. Het mis-
sen van de spelers Dries en Lars 
werd opgevangen door invaller 
Davey. Om 11.00 uur stonden er 
zes Des spelers paraat, maar de 
Amstelveense jongens druppel-
den langzaam binnen. Er werd 
nog even gewacht maar om 11.05 
uur �oot de spelbegeleider om te 
starten en Des maakte gelijk ge-
bruik van deze bijzondere start; 
Leon scoorde in de eerste mi-
nuut! De vier spelers van Sporting 
Martinus keken reikhalzend langs 
het veld op zoek naar verster-

king, want een minuut later was 
het weer Leon die met een snoei-
hard schot zijn tweede doelpunt 
maakte. Ah! Daar komen nog wat 
vermiste spelertjes aangehold en 
ze konden zó het veld op, sommi-
ge met winterjas en al. Met de bal 
aan de voet renden ze door naar 
het doel van DES keeper Jan die 
ook verrast werd door de invasie: 
2-1. Maar Des bleef druk zetten 
en het spel werd vooral gespeeld 
op de helft van de tegenpartij. 
Kansen genoeg, schoten op doel 
en pogingen om het net te raken 
waren er genoeg, maar het leek 
maar niet te lukken. Amstelveen 
stond goed te verdedigen! Ver-
dediger Bas stond vanaf de mid-
dellijn het spel te aanschouwen, 
toen de bal aan kwam rollen. 
Hij bedacht zich geen moment, 
“Schiet!” werd er nog vanaf de zij-
lijn geroepen, en dat deed hij, zó 
het doel in: 3-1. Dat gaf het team 
weer wat vertrouwen want Revi 
zorgde voor 4-1 en Daniël maak-
te het vlak voor rust 5-1. Na rust 
ging Des gewoon weer door met 
doelpunten maken. Leon en Da-
vid zorgden voor een riante voor-
sprong van 7-1, maar de tegen-
partij kwam sterk terug en scoor-
den maar liefst drie keer! Vlak 
voor het eindsignaal tikte Revi 
de bal nog in de kruising en werd 
de eindstand 8-4. Een prachtige 
winst. Dit team, trainers, coaches 
en ouders gaan lekker even over-
winteren. Tot volgend jaar! 

Zaalkorfbal jeugd
VZOD E1 geeft niet op 
tegen sterker TOP E4
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 14 december stond voor 
VZOD E1 de korfbalwedstrijd te-
gen TOP E4 op het programma. 
De meiden van de E1 hadden erg 
veel zin in de wedstrijd en wilden 
er een mooie laatste wedstrijd 
van 2019 van maken. De meiden 
gaven aan getraind te hebben op 
het 4-0 spelen en om snel, maar 
toch rustig, te schieten. Dit laat-
ste was terug te zien in de wed-
strijd. De VZOD meiden begon-
nen de wedstrijd goed. Het ging 
gelijk op met TOP. De kinderen 
van TOP schoten heel goed, maar 
VZOD kan ook heel goed verde-
digen. Dit hebben de meiden ze-
ker laten zien. Het verschil in spel 
van TOP E4 en van VZOD E1 was 
groot. De spelers van TOP E4 kon-

den al erg goed schieten van af-
stand en ze waren allemaal erg 
lang. Dit maakte het moeilijk voor 
VZOD E1 om de bal te onder-
scheppen en om aan te vallen. Na 
het derde kwart van de wedstrijd 
(stand 1-12) zeiden de meiden 
dat ze het eigenlijk al een beet-
je hadden opgegeven. De team-
leden hebben elkaar toen even 
goed aangemoedigd en hebben 
hun yell gedaan, zodat ze er nog 
even 10 minuten tegenaan kon-
den. De laatste 10 minuten gin-
gen heel goed en is er door VZOD 
nog één keer gescoord en zijn er 
geen ballen meer door gelaten! 
De meiden mogen trots zijn op 
het feit dat ze niet hebben opge-
geven, maar hebben doorgezet 
tot het eindsignaal!

Voetbal voor 5 tot 7 jaar bij RKDES
Voetbalclinic mini’s was 
guur, maar goed bezocht
Kudelstaart - Zaterdag 7 decem-
ber was weer tijd voor de voet-
balclinic voor jongens en meisjes 
van 5 tot en met 7 jaar bij RKDES. 
Helaas wilde het weer niet echt 
meewerken. Het was erg koud en 
guur die ochtend. Desondanks 
was er een mooie opkomst van 
circa 40 mini’s. Onder leiding van 
de hoofdtrainer van de mini’s, Ton 
Nisters, werd een circuit gedaan 
van vijf verschillende voetbal on-
derdelen. Partijtje, dribbelen, pe-
nalty’s schieten, alles kwam aan 
bod. Onder toeziend oog van de 
hoofden van de jeugdopleiding, 
Michael Buskermolen en Hans 
van Kasteren, konden de jon-
gens en meisjes met plezier ken-
nis maken met voetballen. In de 
pauze was er ook nog tijd voor 

een appel of mandarijn. Na af-
loop ontvingen alle mini’s nog 
een klein cadeau en de nieuwe 
mini’s natuurlijk een aanmeldfor-
mulier. Kon jij niet aanwezig zijn 
bij de voetbalclinic, maar wil je 
wel eens komen kijken of voet-
ballen voor jou dé sport is? Kom 
dan eens meetrainen! Je mag drie 
keer gratis meetrainen. Voor de 
trainingen moet je op woensdag 
om 16.30 uur en op zaterdag om 
9.15 uur aanwezig zijn. De eerste 
keer graag even melden bij Ton 
Nisters. Let op: De trainingen lig-
gen nu even stil in verband met 
alle kerstactiviteiten en de kerst-
vakantie. De eerste volgende trai-
ning van de mini’s vindt plaats op 
woensdag 8 januari bij RKDES aan 
de Wim Kandreef.

Jeugdhandbal bij RKDES
F2 handbalt met plezier!
Kudelstaart - Afgelopen zon-
dag was het eerste toernooi voor 
dit nieuwe team, RKDES F2. Door 
de komst van Emma en Tess kon 
dit nieuwe team compleet van 
start gaan. Het toernooi werd 
gespeeld in Sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Er stonden vier ver-
schillende wedstrijden op het 
programma. De tegenstanders 
waren deze keer: DSOV, Legmeer-
vogels, VOC en Lotus. Met een 
nieuw team is het altijd even zoe-
ken tijdens de eerste wedstrijdjes.
De eerste wedstrijd ging redelijk, 
maar al bleek als snel dat de te-
genpartij wat beter op elkaar was 
ingespeeld. Ook bij de tweede 
partij was de tegenstander een 
maatje te groot. Al groeide RKDES 
helemaal in het toernooi. Iede-

re wedstrijd ging het stukken be-
ter. Tijdens de derde pot had RK-
DES haar draai gevonden en werd 
er dik gewonnen. Er werden veel 
mooie doelpunten gemaakt. Het 
vierde potje was erg spannend, 
het ging gelijk op. Het spelplezier 
straalde er vanaf bij RKDES. 
De F jeugd (tot en met 8 jaar) 
speelt tegenwoordig competi-
tie in toernooivorm. Ze spelen 
één keer in de 3 of 4 weken een 
toernooi met drie tot vier wed-
strijdjes van 15 minuten. Daar-
naast trainen ze één keer in de 
week. De training vindt plaats in 
de Proosdijhal, iedere woensdag 
van 15.30 tot 16.30 uur. Is uw kind 
nieuwsgierig en enthousiast over 
deze sport? Hij of zij is altijd wel-
kom om eens mee te trainen! 

Het RKDES F2 jeugdhandbalteam bestaat uit: Tyler, Pim, Fenna, Morris, 
Iris, Tess en Emma.

RKDES voetbalcompetitie jeugd
JO-10.2 periodekampioen
Kudelstaart - Sinds begin dit jaar 
bestaat het JO10-2 voetbalteam 
van RKDES uit vijf jongens en 
drie meiden. Samen vormen ze 
een mooie mix. In het eerste deel 
van de competitie moesten ze el-
kaar soms nog echt leren vinden. 
Na de herfstvakantie zijn ze ech-
ter op stoom gekomen. Ze zijn nu 

ingedeeld in de derde klasse en 
hebben sindsdien geen wedstrijd 
meer verloren. 
Afgelopen zaterdag 14 decem-
ber kon het team zich dan ook 
na een mooie 10-3 overwinning 
tegen Sporting Martinus uit Am-
stelveen terecht ‘periode kampi-
oen’ noemen!

Van links naar rechts: Tim, Jip, Jenthe, Yoeri, Noortje, Eline en Jasper. Mi-
lan ontbreekt.

Zeer ruime winst op Zeeburg: 42-18
Handbalsters van RKDES 
vestigen een record
Kudelstaart - De dames van 
handbalvereniging RKDES heb-
ben zondag, als koploper, gedaan 
wat werd verwacht; de nummer 
laatst, Zeeburg 3 werd eenvoudig 
en met grote cijfers verslagen. De 
heren van RKDES wonnen ook, 
maar moesten er tegen US 4 hard 
voor knokken. Op een historische 
dag voor het Nederlandse hand-
bal speelden de dames van RK-
DES een competitiewedstrijd die 
memorabel werd. Vooraf een wei-
nig spannend a�che, zeker in ver-
gelijking met de even daarvoor 
gespeelde WK-�nale. Desalniet-
temin was de Proosdijhal weer 
goed gevuld met toeschouwers. 
En die toeschouwers werden ge-
trakteerd op een wedstrijd die 
als record de boeken in gaat! Het 
krachtsverschil tussen RKDES en 
Zeeburg bleek in het eerste kwar-
tier nog niet heel groot, maar 
halverwege de eerste helft be-
gon RKDES te draaien en liep de 
ploeg snel uit. De Kudelstaartse 
dames speelden weer het gelief-
de spelletje; vol tempo met enor-
me schotkracht. Niet alles ging 
daarbij goed, maar dat maakte 
weinig uit. Zeeburg kwam er to-
taal niet aan te pas. Sanne Maarse 
verving op middenopbouw Mi-
chelle Groenewegen en dat deed 
ze meer dan prima. Haar passeer-
bewegingen waren een lust voor 
het oog. Daarnaast maakte De-
mi de Groot na lang blessure-
leed weer de nodige speelminu-
ten. Zij maakte direct 4 doelpun-
ten. Bij rust was het al 20-10 en de 
wedstrijd feitelijk wel gespeeld. 
De tweede helft stond in het te-
ken van zoveel mogelijk doelpun-
ten maken. Dat lukte bijzonder 
goed. Het was jammer dat de Ku-
delstaartse verdediging daardoor 
wel de nodige steekjes liet vallen 
en Zeeburg zo de nodige goals 
kon maken. Na twee keer 30 mi-

nuten handbal stond er een 42-
18 eindstand op het scorebord. 
Nooit eerder scoorde een dames-
ploeg van RKDES zoveel doelpun-
ten. Een record ook dat vermoe-
delijk niet snel verbeterd zal gaan 
worden. Door de zeer ruime over-
winning is de ploeg mede-kop-
loper Volendam 2 op doelsaldo 
nu gepasseerd. De dames spelen 
op zondag 5 januari de volgende 
competitiewedstrijd. Tegenstan-
der in de Proosdijhal is dan het 
Amsterdamse Vriendschap/TOB. 
Aanvang wedstrijd 10.00 uur.     

Heren in subtop
De heren van RKDES speelden 
zondag tegen US 4, een ploeg 
met veel oud-studenten, die net 
als RKDES al jarenlang met el-
kaar handballen. De start van de 
Kudelstaartse heren was voort-
varend. Na een kwartier spe-
len stond het 9-2 en leek de ze-
ge al binnen. Maar zoals vaker 
met handbal kan het snel gaan. 
Bij RKDES sloop er gemakzucht 
in de ploeg en dat maakte dat 
US 4 bij rust was terug gekomen 
tot 13-9. Na rust bleef het verschil 
lang min of meer gelijk. Uitblinker 
aan RKDES-zijde was Hugo Beek. 
Hij speelde vanaf de rechterop-
bouw, als vervanger van Ricardo 
de Hartog, een prima wedstrijd. 
Niet alleen hield hij de sterke op-
bouwer van US 4 verdedigend in 
bedwang, ook zijn doelpunten 
uit afstandsschoten mochten er 
zijn. Naarmate de tweede helft 
vorderde vloeiden de krachten 
bij US 4 weg en kon RKDES toch 
weer wat verder afstand nemen. 
Uiteindelijk werd het 27-19 voor 
RKDES, waardoor het een plek 
in de subtop behoudt. De heren 
gaan pas zondag 12 januari ver-
der. De ploeg speelt dan uit in 
Dronten tegen degradatiekandi-
daat Atlantis.  

Ubel op één bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-

Hockeyvereniging zoekt nieuwe voorzitter
Rob Das vertrekt bij Qui Vive
De Kwakel - Tijdens de Algeme-
ne Leden Vergadering op 12 de-
cember van Qui Vive hockey heeft 
voorzitter Rob Das zijn vertrek 
aangekondigd per 1 juli aanstaan-
de. Hij is aan het einde van dit sei-
zoen 11 jaar lid van het hoofdbe-
stuur geweest waarvan 9 jaar als 
voorzitter. In zijn toelichting gaf 
hij aan dat hij tijdens zijn vakan-
tie deze zomer dit besluit heeft 
genomen omdat hij toe is aan 
een nieuwe uitdaging waarbij hij 
meer tijd hoopt te vinden voor 
andere leuke dingen die het le-
ven biedt. “Ik weet uit eerdere be-
stuurservaringen dat je dit soort 
functies ongeveer 5 jaar moet 
doen en dan het stokje moet 
overdragen. Bij Qui Vive is het iets 
anders gelopen en daar waren 
zeer goede redenen voor. Ik heb 
het overigens altijd met heel veel 
plezier gedaan”, aldus Rob Das. 
In september heeft hij tijdens de 
eerste vergadering in dit seizoen 
zijn collega ’s al geïnformeerd dat 
hij in de zomer van 2020 gaat ver-

trekken. Het is een bewuste keu-
ze om zijn vertrek nu al zowel bin-
nen als buiten de club aan te kon-
digen, zodat er voldoende gele-
genheid bestaat om een opvol-
ger te vinden. Rob Das: ”Het is een 
eer om van deze fantastische club 
voorzitter te mogen zijn. Ik heb er 
echt van genoten en kijk met heel 
veel plezier terug op enerveren-
de jaren met heel veel mooie hoc-
keymomenten, prachtige gebeur-
tenissen en evenementen en goe-
de ontwikkelingen, c.q. verande-
ringen in de organisatie van on-
ze club. Maar er zijn zeker ook pe-
riodes van grote zorg geweest en 
momenten van verdriet.” Qui Vive 
is dus op zoek naar een opvolger. 
Ben jij de voorzitter voor de ko-
mende jaren die bereid is om, sa-
men met de andere vrijwilligers, 
aan de slag te gaan met de uitda-
gingen om Qui Vive nog sterker te 
maken? Stuur dan een e-mail naar 
bestuur@quivive.nl. Gegadigden 
worden vervolgens uitgenodigd 
voor een gesprek. 

dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 11 december is het 
klaverjassen gewonnen door 
Ubel v/d Blom met 5487 punten. 
Ben Bon werd tweede met 5324 
punten en Ria v/d Laan derde met 
5243 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Guda Kluinhaar 
met 3382 punten.
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2 Jubilarissen en afscheid 
bij IJsclub Uiterweg
Aalsmeer - Zo’n 50 ijsliefhebbers 
waren aanwezig op de jaarverga-
dering van IJsclub Uiterweg op 10 
december. Na een korte vergade-
ring was het tijd voor �lms en fo-
to’s van Siem Kooij en Wim Rood-
enburg. Zij namen de aanwezi-
gen terug in de tijd met �lms van 
schaatsend Aalsmeer en sfeer-
foto’s van de Uiterweg. De Aard-
beienbrug kwam opvallend vaak 
langs op de foto’s. In vroeger tij-
den (begin vorige eeuw) nog zon-
der opbouw. Later met een kleine 
boog in de binnenkant en – zo-
als een ieder de brug herinnert 
– met een wat grotere boog. De 
�lms brachten heel wat gespreks-
stof op gang en de kelen moes-
ten regelmatig gesmeerd worden 
vanuit de koek en zopie.
Jop Persoon en Leo Otto werden 
verrast met een mooi boeket. Bei-
den zijn precies 40 jaar bestuurs-
lid van de IJsclub. Peter van der 

Steeg nam afscheid als bestuurs-
lid en werd natuurlijk ook met 
bloemen bedankt. Hij is 6 jaar 
bestuurslid geweest en heeft in 
die tijd geen enkele keer mee-
gemaakt dat de Topsvoortbaan 
open is geweest. Hopelijk zal zijn 
opvolgster, Maud Berk, wel mee-
maken dat de ijsbaan open kan. 
IJs en wederdienende zo snel mo-
gelijk als het aan de IJsclub ligt.

Maaike wint op 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 8 janua-
ri vanaf 14.00 uur in het Parochie-

Schaakcompetitie KNSB
Jeffrey van Vliet wint van 
grootmeester Fedorchuk
Aalsmeer - De vierde ronde van 
de KNSB-competitie bracht de 
Azen een uitwedstrijd in Den 
Haag tegen het sterke team van 
DD. Dit team speelt in een sta-
tig gebouw dat bekend staat als 
Nationaal Schaakgebouw. Hoe-
wel op papier sterk, komt dat er 
dit seizoen overigens niet hele-
maal uit. Bij het ingaan van deze 
ronde had het team al twee keer 
het onderspit moeten delven en 
éen keer gelijk gespeeld tegen 
koploper Messemaker 1847. Ook 
tegen de Azen mocht de opstel-
ling van DD er zijn met een ge-
middelde rating van 2246, ruim 
100 punten meer dan de Azen! 
Aldert-Jan Keessen en Jasper van 
Eijk hadden helaas hun dag niet. 
Beide Azen kwamen niet bevre-
digend uit de opening en werden 
vervolgens hardhandig van het 
bord gezet. Aan bord 8 wist Henk 
Noordhoek af te wikkelen naar 
een beter staand eindspel, maar 
door een verkeerde manoeuvre 
vervlakte de stelling en was de re-
mise het logische gevolg. Ben de 
Leur speelde aan bord 7 een po-
sitionele partij die zijn tegenstan-
der uiteindelijk pionwinst ople-
verde. Dit ten koste van een lelij-
ke dubbelpion die Ben meer dan 
voldoende compensatie oplever-
de. Door het teruggeven van een 
pion laveerde zijn opponent naar 
de veilige remisehaven. Tussen-
stand 1–3 voor de Azen. Maar er 
gloorde hoop. Aan bord 3 leerde 
FM Johannes Rudolph zijn tegen-
stander hoe je de opening niet 
moet behandelen! Het gevolg 
was een winnende aanval die de 
routinier behendig besliste. On-
dertussen was Paul Schrama be-
zig zonder enige gêne de vijan-
delijke pionnen van het bord te 
grazen. Toen de tijdnoodfase 

voorbij was overzag zijn oppo-
nent de puinhopen van zijn stel-
ling en besloot toen maar uit ar-
moede op te geven. Na 4 uur 
spelen was daarmee de tussen-
stand 3–3 geworden. Aan bord 
2 moest Marc Trimp het opne-
men tegen GM John van der Wiel. 
En Marc deed dat met verve! Uit 
de lichaamstaal van de GM bleek 
duidelijk dat het hem niet mak-
kelijk werd gemaakt. De kritieke 
stelling ontstond in het eindspel 
waarin de GM een dame en paard 
en enkele pionnen had tegen al-
leen een dame voor Marc. In ruil 
voor het paard had Marc ech-
ter een fors aantal pionnen die 
dreigend naar voren marcheer-
den. In de analyse achteraf bleek 
dat Marc na het ruilen van de da-
mes de remise in handbereik had, 
maar dat was achter het bord in 
tijdnood zeer moeilijk te vinden. 
Zoals je van een GM mag ver-
wachten werd de winst op sub-
tiele wijze binnen gehaald. Met 3 
–4 achter resteerde het topbord 
waar FM Je�rey van Vliet de partij 
van zijn leven speelde tegen Ser-
gey Fedorchuk (2634). Na scher-
pe verwikkelingen in het midden-
spel kwam Je� met een kwaliteit 
meer uit de strijd. In een moeilij-
ke stelling waarin beide konin-
gen op de tocht stonden slaag-
de deze super Aas er in de dames 
te ruilen en daarmee de angel uit 
de stelling te halen. Het eindspel 
wist Je� vervolgens op voorbeel-
dige wijze te winnen. Daarmee 
werd en passant een belangrijk 
matchpunt behaald waardoor de 
Azen nu op de vijfde plaats staan. 
De volgende wedstrijd brengt 
voor AAS de confrontatie met 
koploper Messemaker 1847. De 
schakers uit Aalsmeer zijn er klaar 
voor!

Zwemsportclub Oceanus
Waterpolo Heren 1 derde 
na winst op De Reigers
Aalsmeer - Het laatste waterpo-
loweekend van 2019 leverde een 
overwinning op voor Heren 1 van 
Oceanus. Hiermee wordt het jaar 
afgesloten met een comfortabele 
derde plek in de competitie. Wel 
met de aantekening dat door een 
aparte competitieplanning Ocea-
nus al het grootste deel van de 
thuiswedstrijden achter de rug 
heeft en in de tweede helft van 
het seizoen bijna alles uit speelt. 
Afgelopen zaterdag liep Oceanus 
tegen De Reigers uit Den Haag de 
eerste twee periodes uit naar een 
marge van zes. In de eerste perio-
de scoorden Remon de Hollander 
twee maal en ook Yoeri Berk, Fer-
nando Moolhuijsen en Lars Hou-
dijk wisten te scoren. In de twee-
de periode liepen de Aalsmeer-

ders verder uit. Dennis Reijnders 
en Je�rey Eickho� scoorden bin-
nen een paar minuten beide 
tweemaal. Ook linkshander Pim 
Houdijk, ‘geleend’ van Heren 2 
vond het net. Daarna lieten ze de 
Hagenezen terugkomen, maar de 
overwinning kwam nooit echt in 
gevaar. Uiteindelijk werd het 13-
11 voor Oceanus. De resteren-
de doelpunten werden gemaakt 
Yoeri en Fernando, beide met hun 
tweede, en Kevin Melman.
Op 11 januari gaat de competitie 
weer verder en spelen de heren in 
en tegen koploper Sassenheim.
Overige uitslagen:
UZSC 4 - Oceanus 2:  9-8
DWT - Heren 3:  9-7
Woerden 4 - Heren 4: 6-6
Dames 2 - De Meeuwen 2: 7-5

Boscross in het Amsterdamse Bos
Mooie resultaten AVA 
junioren en pupillen
Aalsmeer - De meest modderi-
ge cross van het seizoen, zo wordt 
de tweede cross uit het Natio-
nale Crosscircuit in het Amster-
damse Bos omschreven. Zondag 
15 december verschenen vijf AV 
Aalsmeer junioren en een groepje 
pupillen aan de start voor het par-
cours op en rondom de heuvel. Als 
eerste gingen de meisjes junioren 
C in combinatie met de jongens 
junioren D van start op het voor 
hun 2 kilometer lange parcours. 
Bij de jongens waren het Rink Re-
wijk en Justin Alewijnse die samen 
van start mochten gaan met Gwen 
Alewijnse. Rink, die sinds kort aan 
atletiek doet, liep zijn cross alsof 
hij nooit iets anders gewend is ge-
weest, wat resulteerde in een zes-
de plaats. Justin legde beslag op 
de 23e plaats en zus Gwen liep 
naar een 19e plaats bij de meisjes. 
Net als bij de junioren D en C wer-
den bij de oudere junioren ook de 
categorieën gecombineerd. Hier 
waren het de jongens junioren C 
Finn Rademaker en Colin Alewijn-
se die AV Aalsmeer vertegenwoor-
digden samen met B juniore Ta-
ra Ozinga. Finn liep een ijzerster-
ke wedstrijd waarbij vanaf het be-
gin het wedstrijdtempo hoog lag. 
Finn kon langere tijd het tempo in 
de kopgroep volgen wat hem uit-

eindelijk een tiende plaats op het 
3 kilometer lange glibberige par-
cours opleverde. Colin Alewijnse 
legde hier beslag op de 31e plaats. 
Tara Ozinga liep zich uitstekend in 
de top 10 met een negende plaats 
bij de meisjes B, eveneens in een 
sterk deelnemersveld. Ook Tara 
mag tevreden terugkijken op een 
goed resultaat in een loodzware 
wedstrijd. Bij de mini-pupillen had 
AVA eveneens een sterke deelne-
mer. Zeer verrassend veroverde 
Julien Kroder (met startnummer 
135), die voor het eerst aan een 
cross meedeed, de tweede plek!

Rink Rewijk (startnr 328) en 
Gwen Alewijnse (startnr 169). 
Foto: Erik Witpeerd

Julien Kroder (startnr 135) 
veroverde de zilveren medaille.

Finn Rademaker (startnr 748). 
Foto: Erik Witpeerd

Winst Riet en 
Rita bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 
uur voor 55+ers een gezellige 
kaartmiddag in Dorpshuis ’t Podi-
um. Nieuwe leden kan de Oude-
rensoos goed gebruiken. Liefheb-
bers van jokeren en/of klaverjas-
sen worden hartelijk welkom ge-

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Aanstaande vrij-
dag 20 december is er weer kop-
pelkaarten bij buurtvereniging 
Hornmeer. Iedereen is van har-
te welkom. Voor een kaartmaat 
kan gezorgd worden. Het kop-

Hockeycompetitie
Qui Vive MA1 neemt volle 
winst mee naar huis
Aalsmeer - Thuis in de mooie hal 
van het sportcentrum de Waterle-
lie speelden de meiden van Qui 
Vive zaterdag hun eerste hoc-
keywedstrijd van de dag tegen 
MA1 van De Kraaien. Na vorige 
week twee goede wedstrijden 
gespeeld te hebben, maar waar 
de punten uit bleven, waren ze 
er extra op gebrand te winnen. 
Qui Vive ging sterk van start, met 
veel energie speelden de meiden 
goed en snel over en het duur-
de ook niet lang voordat het eer-
ste doelpunt viel. De combinaties 
liepen goed en de tegenstander 
had er geen antwoord op. Als snel 
volgden de doelpunten elkaar op 
deze eerste wedstrijd werd met 
6-0 gewonnen. 
Na de pauze was de MA1 van 
Haarlem de volgende tegenstan-
der. De wedstrijd begon voor-
spoedig binnen 15 seconden 
werd het na een super snelle aan-
val al 1-0 voor Qui Vive. Haarlem 
bood goede weerstand en kwam 

na een mooie strafcorner op ge-
lijke hoogte. Op het moment dat 
Qui Vive even verslapte liepen ze 
zelfs uit naar een voorsprong. Qui 
Vive moest de focus weer vinden 
en zorgen dat ze hun eigen spel 
weer kon spelen, dit lukte en de 
meiden knokten zich terug naar 
de 2-2. Helaas kwam Haarlem 
weer op voorsprong, het werd 
steeds spannender en de tijd be-
gon te dringen. Qui Vive moest 
wederom een achterstand weg-
werken. De meiden bleven hun 
enorme inzet tonen en drie mi-
nuten voor tijd zorgden ze voor 
de voorsprong: 4-3. Haarlem 
ging met vliegende keep spelen, 
Qui Vive weerde zich goed maar 
Haarlem wist in de laatste secon-
den er toch een strafcorner uit te 
slepen. De spanning was enorm 
en niemand uit het publiek kon 
op zijn stoel blijven zitten. Maar 
het lukte de meiden van Qui Vi-
ve ook deze aanval af te slaan. De 
volle winst ging mee naar huis.

Dammers K&G sluiten jaar 
winnend af in Zaandam
De Kwakel - Twee dagen na het 
geslaagde donateurtoernooi 
moesten de dammers van K&G al-
weer aantreden in Zaanstad. Zij 
hadden iets goed te maken, twee 
weken geleden werd nipt verlo-
ren van koploper Haarlem, 3-5. Dit 
gebeurde zonder topscoorder Re-
né de Jong die er nu wel weer bij 
was. Na anderhalf uur dammen 
kwam Wim Keessen voor een in-
gewikkelde slagkeuze te staan, 
bijna een half uur bedenktijd werd 
er in deze slag gestoken. Met goe-
de gevolgen, Wim kwam op een 
winnende dam te staan met daar-
bij nog extra schijven ook. Lang 
spartelde zijn tegenstander te 
vergeefs door, uiteindelijk won 
Wim toch, 1-3 tussenstand. Adrie 
Voorn was immers eerder al remi-
se overeengekomen. Rooskleuri-
ger werd het toen René een schijf 
voorsprong afdwong, maar zijn 
opponent had voldoende com-
pensatie. Met slechts 34 secon-

de op de klok kon René de remi-
se zet op tijd produceren, 2-4. Al-
leen kopman Wim Konst zat nog 
op zijn zenuwen, met velen met 
hem die deze laatste partij volg-
den. Wim kwam beter te staan 
waarna zijn tegenstander Wim’s 
remise aanbod gretig accepteer-
de, 3-5 eindstand. De dammers 
van Kunst en Genoegen staan nu 
met vier uit vier in de midden-
moot van de hoofdklasse. In ja-
nuari wordt de draad weer op ge-
pakt in Almere, bij winst komt een 
kampioenschap nog in het vizier, 
bij verlies zal men naar beneden 
moeten kijken. 

Magere scores bij laatste 
competitieavond sjoelen
Aalsmeer - Op donderdag 12 de-
cember was de laatste competi-
tieavond van 2019 voor de sjoe-
lers. Het werd een avond met zeer 
magere scores. Maar liefst 7 nieu-
we sjoelbakken stonden er ex-
tra opgesteld in de zaal, een wa-
re veldslag voor velen. Er wer-
den dan ook weinig 148 pun-
ten gescoord en records sneuvel-
den al helemaal niet. Mahjan Ya-
ri kwam er nog wel dichtbij in de 
buurt en met 24 punten in de C-
klasse zorgde zij voor het hoogste 
puntenaantal van de avond. In de 
hoofdklasse was de hoogste eer 
voor Tim van Tiem, in de A-klasse 
wist Thijs Brozius de meeste pun-
ten te vergaren en in de B-klasse 

eindigde Mirjam van den Berg op 
één. 

Bingosjoelen-de-luxe
Vanavond, donderdag 19 decem-
ber, is er nog het Bingosjoelen-
de-luxe en zaterdag een kerst-
toernooi in Zaandam. De wed-
strijdsjoelers gaan zich daar-
na opmaken voor de eerste re-
giowedstrijd op 11 januari in 
Heemskerk. De eerste competi-
tieavond van 2020 is op donder-
dag 2 januari en begint om 20.00 
uur in Dorpshuis ’t Podium in Ku-
delstaart. Kijk voor alle uitslagen 
en meer informatie op de websi-
te van Sjoelclub Aalsmeer: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Brent wint bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de zevende speelavond 
van de dartclub Poel’s Eye en deze 
vond plaats in het oude vertrouw-
de en verbouwde Dorpshuis. De 
opkomst was met 32 deelnemers 
organisatorisch perfect, want de 
avond eindigde in vier niveaus 
met elk precies acht darters. Mar-
tin Bax bereikte na zijn winst op 
de vorige speelavond weer de �-
nale van het hoogste niveau. De 
winst ging dit keer echter naar 
Brent Plaisier, het was zijn vierde 
overwinning ooit. Tim van de Poel 
bereikte de halve �nale, net als 
Moreno Blom, die met een mooie 
�nish van 130 ook nog de hoog-
ste uitgooi van de avond had. Re-
ne Kruit en Victor van Schie be-
reikten de halve �nale van het 
tweede niveau, maar de �na-
le ging tussen Rene Verhoeven 
en Ronald Baars. Het was de der-
de �nale van Ronald dit seizoen, 
en zijn 42ste (!) ooit. Ondanks 
verwoedde pogingen van Rene 
ging Ronald er uiteindelijk met de 
overwinning en een mega plant 
vandoor. Floortje van Zanten won 
niet alleen het derde niveau, ook 
gooide zij een pijl raak bij het spel 
de Triple Pot, een leuke meevaller. 
Volgende week vrijdag 27 decem-
ber is de volgende speelavond. 
Deze vindt precies plaats tussen 

kerst en oud nieuws. Bent u de 
feestdagen en het thuis zitten zat, 
kom gerust een pijltje meegooi-
en. Elke darter kan zonder opga-
ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. Deelname is 
geheel vrijblijvend en houd geen 
verplichtingen voor later in het 
seizoen in. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op www.poelseye.nl nog 
meer info. 

Martin Bax met winnaar 
Brent Plaisier.

heten. Op donderdag 12 decem-
ber is het jokeren gewonnen door 
Riet Pothuizen met 228 punten 
en op twee is Jopie de Grauw ge-
eindigd met 497 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week Ri-
ta Moeke met 5677 punten de al-
lerbeste. Loes Versteeg werd met 
5132 punten tweede en plaats 
drie was voor Arend van Duijven-
bode met 4968 punten. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothui-
zen, telefoon 0297-340776.

pelkaarten begint om 20.00 uur 
in het buurthuis aan de Dreef 1. 
De zaal gaat open vanaf 19.30 uur 
voor ko�e, thee en inschrijving. 
Het klaverjassen op vrijdag 13 de-
cember is gewonnen door Ans 
Doeswijk met 5411 punten, ge-
volgd door Fred Maas met 5383 
punten en Miep Wolf met 5167 
punten. De poedelprijs was voor 
Miep Bloemen met 3239 punten.

huis aan de Gerberastraat. Tussen 
Kerst en Oud en Nieuw wordt er niet 
gekaart. De OVAK-soos op 11 de-
cember is gewonnen door Maaike 
Spaargaren met 5538 punten, ge-
volgd door Nel Ton met 5432 pun-
ten, Leo Ton met 5360 punten en Ju-
lia van der Laarse met 5263 punten. 
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Steeds meer woningeigenaren 
kiezen voor zonnepanelen. Lo-
gisch, want je kunt je investering 
er al na zo’n zes jaar uit hebben. 
Daarna zorgt je dak voor gratis 
stroom. Toch is de investering 
niet gering. Verstandig dus om 
op een rijtje te zetten waar je re-
kening mee moet houden als je 
gaat investeren in zonnepane-
len. Meer informatie kun je vin-
den op zonnepanelen-info.nl 

De capaciteit
Belangrijk is uiteraard een keu-
ze te maken in de capaciteit van 
de zonnepanelen. De capaciteit 
wordt uitgedrukt in Wattpiek, 
Wp. Hoe hoger de Wattpiek hoe 
hoger (logischerwijs) de capa-
citeit. Maar ook de prijs. Veel 
hangt van het dakoppervlak dat 
je beschikbaar hebt. Heb je bij-
voorbeeld maar een beperkt da-
koppervlak beschikbaar, dan 
kun je het beste kiezen voor 
zonnepanelen met een hoge ca-
paciteit. Kun je juist veel zonne-
panelen kwijt, dan kan het � nan-
cieel interessant om juist te kie-

zen voor panelen met een iets 
lagere capaciteit.

De afmeting
Je hebt zonnepanelen in ver-
schillende formaten. Klein (ca. 
150x100 cm), groot (ca. 195x100 
cm) en standaard (ca. 165x100 
cm). Het is vaak even puzzelen 
welk formaat je het beste kunt 
kopen. Probeer bijvoorbeeld 
een ‘legplan’ van je dak te ma-
ken om zo te kijken hoeveel pa-
nelen je kwijt kunt. Zo kun je de 
zonnepanelen intekenen en wat 
schuiven met de formaten. Over 
het algemeen kunnen we stel-
len dat we het beste grote zon-
nepanelen kunnen kopen, als er 
een groot dakoppervlakte be-
schikbaar is. Grote zonnepalen 
hebben namelijk doorgaans ook 
meer capaciteit.

Het rendement
Een van de belangrijkste za-
ken waar je bij het kopen van 
zonnepanelen op moet letten 
is het rendement. Er zijn bij-
voorbeeld zonnepanelen op de 

markt met een rendement van 
15%, maar ook van 17%. Kies al-
tijd voor zonnepanelen met een 
hoog rendement. Zijn de pane-
len eenmaal geplaatst, dan is 
het belangrijk de panelen ook 
goed te onderhouden. Zo blijft 
het rendement hoog.

Het merk
Let bij het aanscha� en van de 
panelen ook op het merk. Kies 
altijd een merk dat beoordeeld 
is door een testinstituut. Zo 
weet je wat je in huis haalt. Er 
worden namelijk een heleboel 
b-merken of merkloze zonnepa-
nelen verkocht.

De prijs
De prijs is natuurlijk belang-
rijk. Let hierbij op de prijs per 
wattpiek en niet zozeer op de 
prijs per paneel. Een paneel met 
een hogere wattpiek kan bij-
voorbeeld iets duurder zijn maar 
wel een stuk e�  ciënter en dus 
uiteindelijk meer opleveren.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Hier moet je op letten als je 
zonnepanelen gaat kopen

Zonnepanelen leveren je niet alleen voordeel op, het is ook een 
� inke investering. Belangrijk dus om je goed te oriënteren als 
je zonnepanelen gaat kopen.

De energiekosten blijven 
maar stijgen. Nieuwe ont-
wikkelingen zorgen voor 
een transitie naar duurza-
me vormen van energie, 
maar toepassing ervan 
vraagt om forse investe-
ringen. Ongeacht de toe-
gepaste methode is bo-
vendien van belang dat 
alle systemen optimaal 
functioneren. Het bedrijf 
Leak Check is erin gespeci-
aliseerd om dergelijke ge-
breken op te sporen en te 
verhelpen.

Bij een thermische lekkage is 
er altijd sprake van een onge-
wenste situatie die het liefst 
zo snel mogelijk moet worden 
opgespoord. Daarbij is van be-
lang dat het gewenste resultaat 
wordt behaald, zowel in econo-
misch als milieutechnisch op-
zicht. Leak Check beschikt over 
geavanceerde apparatuur om 
energieverlies in een woning of 
bedrijfspand zichtbaar te ma-
ken doormiddel van infra-rood 
technieken. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van thermogra-
� e. Hiermee kunnen luchtlek-
ken, koudebruggen en isolatie-
problemen duidelijk zichtbaar 
worden gemaakt. Op een warm-
tebeeldfoto is goed te zien waar 
zich warmteverschillen bevin-
den en zo wordt duidelijk wel-
ke maatregelen moeten wor-

den genomen om het energie-
verbruik te verlagen en tegelijk 
het binnenklimaat comfortabe-
ler te maken. Tot op een tien-
de graad nauwkeurig kan Leak 
Check aangeven waar zich pro-
blemen voordoen, zoals koude-
bruggen of vochtdoorslag, iso-
latiegebreken, vochtophopin-
gen en tochtopeningen. Leak 
Check Inspecties werkt enkel 
met Level 2 opgeleide thermo-
grafen en Hi-end camera’s. Ook 
is het bedrijf gespecialiseerd in 
het opsporen van breuken en 
storingen   in verwarmingska-
bels van hellingbanen. Vaak is 
de breuk vervolgens eenvoudig 

te repareren, waardoor voorko-
men wordt dat de gehele kabel 
vervangen moet worden. Dat 
scheelt aanzienlijk in de kosten! 
Ook het opsporen van lekken-
de waterleidingen en het aan-
tonen van gebreken aan koelin-
stallaties behoort tot de exper-
tise van het bedrijf. Ook worden 
de vaklieden van Leak Check re-
gelmatig ingehuurd om de lig-
ging van leidingen inzichtelijk 
te maken, zodat bijvoorbeeld 
een vloer kan worden geïnjec-
teerd zonder dat daarbij leidin-
gen worden geraakt. Kijk op 
www.leakcheck.nl voor uitge-
breide informatie.

Thermografie maakt gebreken 
aan panden inzichtelijk

Lekkages opsporen en verhelpen:

info@sienergie.nl  |  www.sienergie.nl

Partner in duurzaam wonen

 Ona� ankelijk advies en begeleiding bij 
 energiebesparing en gasloos wonen

 Energiescan van uw woning

 Energieprestatieadvies voor duurzaamheidslening

 Opzetten Energiecoöperaties

 Advisering VVE’s

 Ona� ankelijk advies en begeleiding bij 

denieuwepunt.nl
Onderneem het samen met alles en meer

Dit is een ontwikkeling van:

www.heembouw.nl

 BINNENKORT START VERKOOP

• Units vanaf 90
tot 200 m2 BVO

• Gasloos

• Zonnepanelen 
aanwezig

• Optioneel units 
schakelbaar

• Parkeren op
eigen terrein

29 gevarieerde, casco bedrijfs panden in hartje Aalsmeer

Gebruiksvriendelijke 
thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de 
bediening intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design 
zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. 

Hij kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een zwarte 
als witte uitvoering. 

Door zijn compacte 
afmetingen, de 
thermostaat is slechts 
13 mm dik, en het 
moderne design gaat 
de thermostaat als 
interieurelement volledig 
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Hij kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een zwarte 

interieurelement volledig 

www.intergas-verwarming.nl



De populairste 
    kamerplanten in 2020
Allereerst zijn planten goed voor 
je afweersysteem. Ze verlagen 
onder meer je cortisolgehalte en 
werken daarnaast ook stressver-
lagend. Naast dat het veel licha-
melijke voordelen heeft, maken 
planten je natuurlijk ook hart-

stikke blij. Vanuit een groot on-
derzoek is gebleken, dat men-
sen die wonen in een groe-
ne omgeving (vol planten, bo-
men, tuinen en parken) gelukki-
ger zijn dan personen die niet in 
zo’n omgeving wonen. 

Bloeiende kamerplanten
Bloeiende kamerplanten zijn 
er in alle soorten en maten en 
ideaal om jouw kamer een � j-
ne boost te geven. Deze plan-
ten zijn populair doordat je ze 
ook in verschillende kleuren 

Wist je dat planten goed zijn voor je gezondheid? Veel mensen denken dat planten 
alleen versiering zijn maar groene beplanting kan ook erg gezond zijn.

meedoen@energieaalsmeer.nl
www.energieaalsmeer.nl

Energie?
Altijd naar
Energie
Aalsmeer Energie Aalsmeer is dé energie bespaarspecialist voor

Aalsmeer en omgeving. Wij realiseren forse besparingen 
op de energiekosten. Als energiepartner voor onze klanten
adviseren en bemiddelen wij in de volgende zaken:

DUURZAME INVESTERINGEN

 Zonnepanelen

 Led verlichting

 Laadpalen

 Power Quality

 Businesscases

 Subsidie & fi nanciering

ENERGIE

 Inkoop energie

 Meetdienstkosten

 Contractbeheer

 Groene energie / GVO’s

 Meting en facturatie

 Wetgeving en belastingen  Subsidie & fi nanciering

 Meting en facturatie Meting en facturatie

 Wetgeving en belastingen Wetgeving en belastingen

Stijliconen Ines de la Fressange en Marin Montagut delen hun liefde voor interieurs waarin 
verrassende combinaties van stijlen samengebracht worden tot een harmonieuze leefruimte. 
Aan de hand van foto’s, aquarellen, schetsen, moodboards en handgeschreven notities laten 
ze in dit boek zien hoe je zo’n persoonlijk interieur creëert, dat de sfeer ademt van Parijs.

In Wonen als een Parisienne worden vijftien Parijse appartementen getoond, waaronder de 
woningen van Ines en Marin zelf. De bewoners geven hun 
visie op wonen, inrichting en de Parijse stijl, en laten zien 
hoe ze met o.a. unieke accessoires van vlooienmarkten, 
designbeurzen, reizen en workshops hun huis hebben 
ingericht. Elk hoofdstuk over een appartement wordt af-
gesloten met illustraties van negen specifi eke kenmerken 
uit het interieur met bijbehorende uitleg. Een moodboard 
en kleurenpalet geven de stijl van ieder appartement 
duidelijk weer.

Blader naar hartenlust door dit boek als door een inte-
rieurgids. Geniet van de intieme inkijkjes en ontdek de 
kunst van wonen als een Parisienne.

Technische gegevens:
Auteurs Ines de la Fressange & Martin Montagut | € 
34,99 | gebonden | 256 blz.

Wij mogen 6 boeken verloten! Meedoen? Stuur een 
mail met je motivatie naar 
danielle@wonencrossmedia.nl en maak kans!

Wonen als een Parisienne
Indoor chic wonen

kunt vinden. Je kunt bijvoor-
beeld kiezen voor een Orchidee 
of een felgekleurde Bromelia 
om je woonkamer een mooie 
uitstraling geven. Daarnaast is 
de Campanula ook een fantas-
tische plant. Een plant met een 
frisse uitstraling met meren-
deels blauwe, paarse en witte 
kleuren en heeft klokvormige 
bloemen. 

Hangplanten
Er zijn ontelbaar veel manie-
ren om hangplanten op te han-
gen en ze staan altijd leuk in 
het interieur. Je kunt bijvoor-
beeld wat hangplanten kopen 
en voor de ramen hangen, maar 
ook in de keuken of slaapkamer 
staan deze planten prachtig. 
Planten staan niet alleen mooi, 
maar zorgen ook voor zuivering 
van de lucht. We krijgen tegen-
woordig meer te maken met 
droge lucht en weinig zuurstof 
wat kan leiden tot klachten. 
Planten zijn hiervoor de idea-
le oplossing. Een mooie hang-
plant is bijvoorbeeld de Lip-
stickplant ‘Rasta’. De plant heeft 
de naam te danken aan de rode 
bloemen en bladeren die lijken 
op dreadlocks. Een andere eye-
catcher in huis is de Anthurium. 
Je kunt deze kopen bij diverse 
tuincentra’s en je herkent hem 
aan gekleurde schutbladeren 
en een vrolijke kolf. Ook wel de 
Flamingoplant genoemd. Een 
andere plant die je huis gezel-

lig kan maken is de volle hang-
plant Tradescantia. De blade-
ren van deze plant worden vaak 
paars of rozerood, de bladeren 
hebben vele verschillende kleu-
ren wat deze plant erg bijzon-
der maakt.

Cactussen en vetplanten
Een druk leven of niet, cactus-
sen en vetplanten kun je altijd 
in huis nemen. Deze exoten 
zijn geschikt voor een binnen-
klimaat en hebben weinig aan-
dacht nodig. Een mooie winter 
cactus is bijvoorbeeld de Lid-
cactus. In de winter ontpopt 

deze exoot zich tot een mooie 
cactus met felle bloemen. Een 
kleurrijk verschijnsel in je huis. 
Een andere mooie cactus is de 
Mistletoe. Deze heeft een ge-
brek aan stekels en wordt in 
Nederland ook vaak gebruikt 
als hangplant. Deze kan meer 
dan een meter lang worden en 
houdt van veel licht. De kamer-
temperatuur in ons land is ide-
aal voor deze planten. Planten 
zijn een verrijking in je woning, 
dus start je jaar goed met wat 
zuiverende kamerplanten voor 
een portie extra energie in de 
koude wintermaanden.



Wanneer je een mooie houten vloer hebt in je woning wil je hier zo lang mogelijk 
van genieten. Je moet er dan ook goed voor zorgen.

Er zijn een aantal belangrijke 
zaken waar je rekening mee 
moet houden. Als je dit doet 
heb je langer pro� jt van je 
vloer en blijft deze een stuk 
langer mooi. Om ervoor te 
zorgen dat je dit zelf ook kunt 
doen geven we je een aan-
tal tips over het onderhouden 
van je houten vloer. 

Bescherming van je houten 
vloer
Voorkomen is beter dan ge-
nezen. Bescherm daarom de 
vloer zo goed mogelijk tegen 
vlekken en ander vuil. Gebruik 
daarom altijd een houten 
vloer olie. Dit is een transpa-

rante laag die je houten vloer 
beschermt tegen de meeste 
vlekken. Je vloer is hierdoor 
een stuk makkelijker schoon 
te houden.

Ga zuinig om met je vloer
Hoe goed je de vloer ook be-
schermt tegen vlekken, je zult 
er wel zuinig mee om moe-
ten gaan. Er komt hoe dan ook 
vuil in je huis maar probeer dit 
zoveel mogelijk te beperken. 
Zorg er dan ook voor dat er zo 
min mogelijk met schoenen 
binnen wordt gelopen. Dit 
zorgt vaak voor veel vlekken, 
vooral wanneer je schoenen 
nat zijn. Ook is het slim om ie-

dere week de vloer aan te ve-
gen met een zachte bezem 
om het meeste vuil te verwij-
deren.

Onderhouden en reinigen 
van een houten vloer
Een houten vloer netjes hou-
den hoeft helemaal niet lastig 
te zijn. Door de juiste produc-
ten te gebruiken en netjes en 
zuinig om te gaan met je vloer 
zal hij er goed uit blijven zien. 
Doe dit altijd vanaf het be-
gin, als er eenmaal vlekken in 
je vloer zitten wordt het lastig 
om deze eruit te krijgen.

Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Zo laat je je houten vloer er 
weer als nieuw uitzien

De voordelen van COREtec®
COREtec® vloeren 
staan bekend om hun 
onderhoudsvriendelijkheid, 
goede isolatie, prima 
combinatie met 
vloerverwarming en 
geluiddemping. Dit is dan 
ook reden voor veel mensen 
om voor COREtec® te kiezen. 
Zo ook familie Bulder uit 
Rijswijk.

 “De COREtec® vloeren geven 
het gevoel van warmte”. Wat 
het onderhouden van de 
COREtec® vloeren betreft 
zijn de meningen eenduidig 
“Prima! Goed afneembaar. 
En kan goed tegen water. 
Met een hond en een kind is 
dat erg �jn.”.
www.coretec�oors.com

Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire � lter voor 
afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor 
aan het assortiment toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, 
koolstofdioxide, TVOC (mate van 
vervuiling) en de temperatuur. 

De bijbehorende app 
zorgt er voor dat 
je de gemeten 
waardes 
eenvoudig kunt 
uitlezen op je 
smartphone of 
tablet. 

Met de 4 standaard 
basiswaarden krijg je via 
de app inzicht en advies hoe je 
eenvoudig het juiste leefklimaat 
kunt bereiken. 
www.plasmamade.nl

Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire � lter voor 
afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor 
aan het assortiment toegevoegd. Met de 
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, 
koolstofdioxide, TVOC (mate van 
vervuiling) en de temperatuur. 

De bijbehorende app 

Met de 4 standaard 
basiswaarden krijg je via 
de app inzicht en advies hoe je 
eenvoudig het juiste leefklimaat 

www.plasmamade.nl
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We hebben al slimme energie-
meters in huis, we monteren 
slimme camera’s om onze ei-
gendommen te beveiligen en 
we hebben slimme koelkasten 
en televisies in huis om ons le-
ven zo eenvoudig en aange-
naam mogelijk te maken. Een 
nieuwe, snel oprukkende trend 
is slimme verlichting. Want hoe 
je het wendt of keert, verlich-
ting gebruiken we allemaal. 
Het bedienen van verlichting 
met behulp van een afstands-
bediening is al jaren heel ge-
bruikelijk. Maar tegenwoordig 
kan er nog zo veel meer!

Tegenwoordig zijn er lampen op 
de markt die je gewoon in een 
reguliere � tting draait en die per-
manent in verbinding staan met 
elkaar en met je smartphone. Zo 
kun je deze lampen op afstand 
bedienen en dus de gewens-
te sterkte en veelal ook de juiste 
kleur bepalen. Natuurlijk kun je 
ze ook nog gewoon met behulp 
van de traditionele wandschake-
laar bedienen. Dezelfde techniek 
is ook beschikbaar voor de zoge-
noemde ledstrips, een strookje 
lampjes dat je op allerlei plaat-
sen kunt verwerken. Lampjes in 
een kast, bijvoorbeeld. Met be-
hulp van een adapter sluit je de 
ledstrips aan op elektriciteit.

Wanneer je tussen de stek-
ker van een traditionele lamp 

en de wandcontactdoos 
een schakelaar zet, kun je 
daarmee de lamp aan en 
uit zetten. Die techniek is 
inmiddels verder geëvo-
lueerd en zo is de slim-
me � tting ontstaan. Ei-
genlijk is een slimme � tting niet 
veel meer dan een lamphouder 
met wat extra elektronica erin. 
Die lamphouder wordt direct in 
de � tting gezet en daarin komt 
dan weer de lamp. Het tussen-
station zorgt ervoor dat de lamp 
via een app te bedienen is. Ook 
hierbij geldt dat de bediening 
natuurlijk ook gewoon met be-
hulp van de wandschakelaar kan 
plaatsvinden. Een andere techni-
sche ontwikkeling gaat uit van 
het plaatsen van schakelmodu-
les achter de wandschakelaar of 
in het plafond. Ook hier geldt dat 
de bediening via een app of met 
behulp van de wandschakelaar 
plaatsvindt.

De eerder genoemde schakelaar 
tussen de stekker en de wand-
contactdoos heeft zelf ook een 
nieuwe evolutie doorgemaakt. 
Daardoor is de zogenoemde 
slimme stekker ontstaan. Heel 
slim is die overigens nog niet, 
want het apparaatje voorziet 
nog steeds alleen in de moge-
lijkheid om de lamp aan of uit te 
zetten, maar nieuw is wel dat die 
slimme stekker tegenwoordig 
ook via een app bereikbaar is. Zo 

kun je dus op elk willekeurig mo-
ment de verlichting in huis be-
dienen, ook als je zelf niet thuis 
bent. Een handige truc om het 
inbrekers moeilijk te maken, om-
dat er geen patroon in kan wor-
den herkend. Je bedient de ap-
paratuur immers gewoon zelf, 
op een willekeurig moment!

Maar er is nog veel meer mo-
gelijk. Slimme verlichting kan 
ook communiceren met andere 
slimme apparaten in huis. Stel je 
eens voor dat de wekker afgaat 
en dat tegelijk op verschillende 
plaatsen lampen gaan branden, 
die geleidelijk een steeds feller 
licht laten schijnen. Je kunt ook 
met behulp van een enkele op-
dracht alle lampen in het hele 
huis uitzetten. Zo weet je zeker 
dat je nooit een lamp vergeet! 
Het is natuurlijk ook mogelijk om 
verlichting te laten reageren op 
beweging in huis. Wanneer een 
sensor detecteert dat er iemand 
door het huis loopt, kan de ver-
lichting daar direct op reageren. 
Nooit meer zoeken naar dat ene 
lichtknopje in het donker, het 
licht gaat gewoon vanzelf aan 
als je ergens loopt!

Ook onze 
verlichting 
wordt slim



Geef je huis wat warmte

Begin bij de basis(kleur)
De kleurstelling van je woonkamer is van door-
slaggevend belang voor de beleving van het 
thuis zijn. Met mooie, warme tinten kun je heel 
wat bereiken, maar waak ervoor dat je niet te 
veel verschillende kleuren gebruikt. Kies bij 
voorkeur één basiskleur van waaruit je begint 
om iets moois op te zetten. Veel gebruikte tinten 
zijn bordeauxrood, bruin en koper. Deze kleu-
ren zorgen voor warmte en gezelligheid in huis. 
Deins er vooral niet voor terug om ook veel wit 
te gebruiken. Vaak wordt wit als een koude kleur 
gezien, maar je zult merken dat de combina-
tie van wit en een van de hierboven genoemde 
kleuren een mooi, rustgevend e� ect oplevert. 
Bovendien maken donkere kleuren de ruimte op 
het oog kleiner, dus het is beter om donkere tin-
ten te beperken tot accessoires, zoals een vloer-
kleed, een plantenbak of een kussen.

Creëer je eigen sfeer
Het is misschien een vanzelfsprekende gedach-
te, maar toch belangrijk om hier even te noe-
men. Jouw eigen huis moet jouw eigen persoon-
lijkheid ademen. De beste sfeermaker ben je im-
mers zelf. Geef je inrichting daarom altijd een 
persoonlijk tintje mee. Volg je eigen smaak en 
laat zien welke dingen voor jou belangrijk zijn. 
Hou je van boeken? Aarzel dan niet om de boe-
kenkast een prominente plek te geven. Verzamel 
je souvenirs op vakantie? Hang die dan aan de 
wand of zet ze in een mooie vitrinekast. Laat je 
interieur een weerspiegeling zijn van je eigen ik, 
zodat je het elke dag opnieuw als een genot er-
vaart om thuis te komen en tussen je zelfgeko-
zen spulletjes te mogen vertoeven.

Nog slechts 4 woningen te koop

Wordt het Plus, Family of Comfort?

De Kleine Weelde staat volop in bloei. De bouw is 
inmiddels gestart en van de in totaal 20 bijzondere 
woningen zijn er nog slechts 4 te koop. Wordt 
het een twee-onder-een kap Plus, een Comfort 
tussenwoning of de laatste tweekapper Family?

In De Kleine Weelde draait alles om gezond 
leven in het groen, bijzondere architectuur en een 
geweldig uitzicht. De zeer duurzame en veelal 
levensloopbestendige woningen worden gebouwd 
rondom een gezamenlijk, intiem en autovrij hof en 
samen met je buren beschik je over meer dan 1.200 m2

groen. Iets voor jou? Wacht dan niet te lang. De bouw 
is gestart en de woningen worden opgeleverd in de 
zomer van 2020. Er zijn nog slechts vier woningen te 
koop. Vraag de makelaar naar de mogelijkheden en 
kom thuis in De Kleine Weelde.

Verkoopinformatie

Eveleens Makelaars o.z.
Punterstraat 2
1431 CT Aalsmeer
info@eveleens.nl
0297 - 344 444

EKZ | Makelaars o.g.
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoorn
nieuwbouw@ekz.nl
0297 - 567 863

www.kleineweelde.nl
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beste kunt kiezen. Neem bijvoorbeeld wat foto’s 
van je interieur en laat die zien aan een specialist 
op dit gebied. Er is verrassend veel keus in huis-
kamerplanten en in de meeste gevallen kun je 
volstaan met een of twee keer water geven per 
week.

Kies je accessoires zorgvuldig
Op allerlei manieren kun je de inrichting van je 
woonkamer bepaalde accenten meegeven. Te-
genwoordig is het een trend om vooral rauwe, 
natuurlijke invloeden te creëren, maar natuurlijk 
ben je er helemaal vrij in om daarin wel of niet 

mee te gaan. Probeer zachte en ruwe elementen 
met elkaar af te wisselen. Zijn je wanden glad? 
Onderbreek dat patroon dan bijvoorbeeld door 
een stuk te behangen met een patroon of struc-
tuur. Heb je een plavuizenvloer of een gegoten 
vloer? Dat is natuurlijk heel praktisch, maar kan 
ook wat koel overkomen. Je lost het op met een 
vloerkleed in een bijpassende tint. Let er overi-
gens op dat voor alle accessoires geldt dat over-
daad schaadt. Dan bestaat het gevaar dat het 
geheel een rommelige aanblik krijgt. Het is vaak 
beter om accessoires hier en daar te groeperen, 
zodat het niet te druk wordt.

Kaarsen verwarmen je huis
Zowel letterlijk als � guurlijk zorgen kaarsen voor 
meer warmte in huis. Zeker wanneer je niet he-
lemaal tevreden bent over de huidige situatie en 
je maar niet kunt kiezen welke meubels het best 
passen in jouw ideale woonkamer, adviseren we 
om eerst eens � ink wat kaarsen te plaatsen. Een 
kaars geeft warmte af, dat scheelt alvast weer 
in de stookkosten. Maar een kaars zorgt ook 
voor een warme sfeer in overdrachtelijke zin. 
Daar komt nog eens bij dat een kaars 
een rustgevend ef-
fect heeft op de 
mens. Niet voor 
niets worden 
ze over de he-
le wereld door 
tal van mensen 
bij allerlei rituelen 
ingezet. Tegenwoordig zijn kaarsen in allerlei 
soorten, maten en vooral kleuren te verkrijgen. 
Je vindt dus altijd wel een kaars die precies past 
bij de kleurstelling van jouw huis.

Breng wat natuur in huis
Eigenlijk is je woonkamer nooit echt compleet 
zonder wat leuke planten. Ze brengen rust in 
huis en leveren tegelijkertijd een goede bijdra-
ge aan het op peil houden van de luchtvochtig-
heid. Zeker in de wintermaanden is dat van be-
lang, want doordat de verwarming in deze tijd 
van het jaar meestal wat hoger staat, is de kans 
groot dat de lucht te droog wordt. Planten ge-
ven je extra zuurstof en zorgen daardoor voor 
een betere atmosfeer. Informeer eens bij een 
tuincentrum of bloemist welke planten je het 

De winter is van oudsher het seizoen waarin we veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. Maar dan is het 
natuurlijk wel belangrijk dat je ook echt kunt genieten van de sfeer. Het is daarom zinvol om eens kritisch 
te kijken naar de inrichting van je huis, met name natuurlijk je woonkamer. De naam zegt het al, het 
is de plek waar gewoond wordt en waar je dus hoogstwaarschijnlijk de meeste tijd doorbrengt. 
Om ervoor te zorgen dat je daar ook optimaal van kunt genieten, is de manier waarop je die ruimte 
inricht van cruciaal belang. We geven je graag wat tips om je huis wat meer warmte te geven.
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De Westeinder Adviesgroep helpt 
starters op de woningmarkt

Voor veel mensen is het een ver-
trouwd ritueel geworden. Eind okto-
ber of begin november maken ze de 
tuin winterklaar en vervolgens wordt 
er een paar maanden lang nauwelijks 
nog naar omgekeken. De bollen zijn 
onder een laag aarde verdwenen, de 
bomen en struiken zijn waar nodig ge-
snoeid en alles ligt er weer keurig bij, 
wachtend op het komende voorjaar. 
Eigenlijk is dat zonde, want er zijn best 
veel mogelijkheden om ook in de win-
termaanden volop van je tuin te kun-
nen genieten.

Winterbloeiers
Natuurlijk vormen de lente- en zomer-
maanden samen de periode waarin de 
meeste planten uitbundig tot bloei ko-
men. Maar als je de juiste planten, bo-
men en heesters kiest, zul je ook in de 
winterperiode optimaal van je tuin kun-
nen genieten. De mahonie begint bij-
voorbeeld in oktober met bloeien en 
deze fraaie gele bloemen geven boven-
dien een heerlijke geur af. Je kunt er dus 
een groot deel van het najaar en de win-
ter van genieten. In december komt daar 
de eveneens geel bloeiende winterjas-
mijn bij. Zelfs wanneer het vriest, zal de-
ze klimplant je een fraaie aanblik bezor-
gen. Deze plant klimt graag tegen een 
muurtje op en doet het prima in elk ty-
pe grond. Ook de helleborus en de win-
terviool zijn aanraders voor in de winter-
tuin. Is je budget voldoende toereikend, 
overweeg dan ook eens de aanschaf van 
een toverhazelaar. Deze plant heeft wel 
de ruimte nodig, maar weet zich goed 
staande te houden tijdens de vorstperi-
ode.

Groene heesters
Er zijn diverse heestersoorten die win-

tervast zijn en de tuin opsieren met hun 
fraaie groene takken. Doordat ze hun 
bladeren in de wintermaanden niet ver-
liezen, vormen ze een belangrijke basis 
voor de wintertuin. Bovendien kunnen 
ze ook prima dienen als leverancier van 
de takken die je gebruikt voor het maken 
van een kerststuk of iets dergelijks. Win-
tergroene heesters worden ook veel ge-
bruikt als haag, bol of blok. Belangrijk is 
wel dat deze gewassen op een beschutte 
plek worden geplant, want juist doordat 
ze hun bladeren niet verliezen, zijn ze ex-
tra gevoelig voor vorst en wind. En hoe-
wel het kopje boven deze alinea verwijst 
naar de kleur groen, kun je juist volop va-
riëren met kleur, want de rotsheide heeft 
bijvoorbeeld een roodachtig blad, terwijl 
de elaeagnus ebbingei opvalt vanwege 
het zilvergrijze blad. 

Verlichting
Gedurende de wintermaanden is het 
meestal al donker als we thuis komen. 
Wat is er dan leuker dan een prachtig ver-
lichte tuin? Met sfeervolle lampjes creëer 
je een sprookjesachtige sfeer in je tuin. Je 
kunt er net dat extra accent mee realise-
ren. Fakkels of windlichten leveren ook 
een mooie bijdrage aan het verkrijgen 
van het gewenste resultaat. Let er wel op 
dat alles veilig wordt neergezet en aan-
gesloten. Kies wel voor een afgewogen 
geheel, het moet geen circusvoorstelling 
worden maar een subtiele bijdrage leve-
ren aan het verfraaien van de wintertuin. 
In een tuincentrum kunnen ze je deskun-
dig informeren over de mogelijkheden. 
Je kunt overigens ook allerlei andere ac-
cessoires aanwenden om van je tuin een 
ware lusthof te maken tijdens de winter-
se dagen. Creëer bijvoorbeeld een zit-
hoekje met vuurpotten voor een roman-
tisch, nostalgisch e� ect.

Zo geniet je ook in de winter van je tuin

Je hoeft maar om je heen 
te kijken of een willekeu-
rige huizensite te bezoe-
ken en je weet dat de hui-
zenprijzen de laatste jaren 
sterk zijn gestegen. Dit fe-
nomeen deed zich in eer-
ste instantie vooral in de 
grote steden voor, daar 
is vrijwel geen betaalba-
re woning meer te vinden 
met als gevolg dat nu ook 
de prijzen in de omliggen-
de gemeentes de pan uit 
beginnen te reizen. 

De groep die bijzonder veel last 
heeft van deze gekte op de wo-
ningmarkt zijn de starters. Dit 
zijn de mensen die voor het 
eerst een woning willen kopen.
Tijdens de � nanciele crisis zijn 
de regels rondom het verstrek-
ken van hypotheken sterk aan-
gescherpt. Hierdoor is onder 
andere het bedrag dat je maxi-
maal kunt lenen ten opzichte 
van de waarde van de woning 

verlaagd. Dit feit in combinatie 
met de gestegen huizenprijzen 
maakt het voor een starter bijna 
een mission impossible om een 
eigen huis te kopen, zo lijkt het. 
De adviseurs van de Westein-
der Adviesgroep merken dan 
ook dat veel starters de moed al 
opgeven voordat ze begonnen 
zijn met zoeken naar een wo-
ning. Ten onrechte!

Er is heel veel informatie op in-
ternet te vinden op het gebied 
van woningaankoop en wo-
ning� nanciering. Maar helaas is 
veel van die informatie ondui-
delijk, ingewikkeld en in som-
mige gevallen zelfs ronduit on-
juist. Alleen al de veelheid aan 
informatie en regels doet me-
nigeen afhaken.  De Westein-
der Adviesgroep wil hier wat 
aan doen. 

Daarom organiseert de West-
einder Adviesgroep op maan-
dag 27 januari 2020 van 19.00 

uur tot ca. 21.00 uur een gra-
tis informatiebijeenkomst 
speciaal voor starters. 

Op deze laagdrempelige bij-
eenkomst krijg je tal van tips en 
adviezen. Bovendien zijn er ex-
perts aanwezig waaraan je gra-
tis en vrijblijvend al je vragen 
kunt stellen. 

Bezoekers van de bijeenkom-
sten ontvangen bovendien een 
starterskit met handige hulp-
middelen en kunnen gebruik 
maken van een speciale star-
tersactie bij de Westeinder Ad-
viesgroep. 

Wil je de informatiebijeen-
komst niet afwachten en direct 
al een gesprek met een van on-
ze hypotheekadviseurs? Bel ons 
dan op 0297 - 384980 voor een 
gratis en vrijblijvende afspraak. 
Schrijf je nu gratis in op www.
westeinder.nl/startersbijeen-
komst
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EEN ONVEILIGE WONING IS GEEN HARMONIEUZE WONING
Het verliezen van waardevolle eigendommen als gevolg van een inbraak is een 
schrikbeeld voor ieder mens of ondernemer. Om nog maar te zwijgen over de 
braakschade en de tijdrovende nasleep die een inbraak met zich mee kan brengen. 
Om deze ongewenste indringers daarom geen kans te geven, moeten kozijnen en 
deuren stabiel, bestendig en inbraakwerend zijn. 

Onze producten verhogen de veiligheid aanzienlijk, maken het inbrekers haast 
onmogelijk om kozijnen en deuren van buitenaf te openen en geven u een 
vertrouwd gevoel van veiligheid in uw eigen woning. Een veilig gevoel draagt bij aan 
een optimaal wooncomfort en bevorderd uiteraard een goede nachtrust voor 
het hele gezin. 

DAG EN NACHT BESCHIKBAAR
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u in onze online webwinkel eenvoudig en snel alle 
informatie over onze producten bekijken en de bijbehorende voordelige prijzen gemakkelijk laten 
berekenen. 

Ontwerp uw gewenste product, wanneer u maar wilt, vanuit het comfort van uw eigen huis. Voer de 
gewenste afmetingen in de gebruiksvriendelijke configurator en u bent klaar om uw maatwerk 
product te bestellen. Bovendien wordt de prijs van elk van de toegevoegde producten rechtstreeks 
door onze configurator berekend en kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd.

Eenvoudige bediening, zeer lange levensduur en uitstekende inbraakveiligheid 
staan op de voorgrond van onze voordelige doch hoogwaardige producten 
van Duitse topkwaliteit. 

Overtuig uzelf ook van de producten van kozijnen-centrum24 en laat u in onze 
online webwinkel inspireren door de talrijke mogelijkheden en combinaties 
die aan de stijl van uw interieur aansluiten. 

Tijd is in onze samenleving een kostbaar bezit en het kiezen van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien brengt meestal een aantal 
overwegingen met zich mee. Daarom is het een onderdeel van onze filosofie om uw keuze binnen een handomdraai mogelijk 
te maken en uiteraard voor de meest aantrekkelijke prijs. Bij kozijnen-centrum24 volgen onze hoogwaardige producten 
de trend van het moment en worden gekenmerkt door hun duurzaamheid, functionaliteit en zeer isolerend karakter. 
Ondanks onze fantastische kwaliteits- prijsverhouding bespaart u niet alleen op onze seizoenskortingen, maar uiteraard ook op 
onnodige stookkosten. 

KLEIN GEBOUWOPPERVLAK, GROOTSTE BOOSDOENER
Kozijn- en deuroppervlakken nemen slechts een klein deel van het gebouwoppervlak in beslag, maar zijn wel de grootste 
boosdoeners voor warmte- en energieverlies. Slecht geïsoleerde kozijn- en deurelementen kunnen een warmte- en 
energieverlies van maximaal 40% veroorzaken, ‘een flinke slok op de borrel’ voor uw energierekening. Met onze kozijnen, 
deuren en schuifpuien laat u de oer-Hollandse kou buiten en zorgt u dat de zalige, knusse warmte uw woning niet ontsnapt. 

Klanten beoordelen ons met 

dag en nacht uw online centrum 
van kozijnen en meer. 

Eenvoudige bediening, zeer lange levensduur en uitstekende inbraakveiligheid
staan op de voorgrond van onze voordelige doch hoogwaardige producten 

Overtuig uzelf ook van de producten van kozijnen-centrum24 en laat u in onze 
online webwinkel inspireren door de talrijke mogelijkheden en combinaties 
die aan de stijl van uw interieur aansluiten. 

Trawlerkade 90 - 1976 CC IJmuiden

tel.:     0255 577766
mob.: 06-15561788
info@kozijnen-centrum24.nl
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Handbal BeNe League
Greenpark Heren 1 komt 
terug, maar verliest toch
Aalsmeer - Zaterdag 14 decem-
ber speelde Heren 1 van Green-
park Aalsmeer de vijftiende wed-
strijd in de BeNe League. Tegen-
stander van de handballers was 
het Limburgse OCI Lions. Thuis 
in de Bloemhof zag het rijk ge-
komen publiek een niet al te bes-
te eerste helft voor Aalsmeer. 
“Dramatisch”, zo werd gezegd. 
De rust gingen de teams in met 
10-20. Een �inke achterstand 
voor Greenpark. In de kleedka-
mer is vast een donderspeech 
gegeven door coach Bert Bou-
wer, want de tweede helft werd 
er beter en geconcentreerder ge-
speeld. Aalsmeer wist terug te ko-
men, maar een overwinning zat 
er niet meer in. Eindstand 26-30 
voor OCI Lions. Voor Greenpark 
Aalsmeer scoorden Tim Bottin-
ga (7x) en Vaidas Trainavicius (5x) 
het meest. 
Geen winst Dames 1
Na dit tre�en wachtte nog een 
wedstrijd. Dames 1 van Green-
park Aalsmeer hadden Zap Ds1 
op bezoek. Het was eveneens een 
spannende handbalwedstrijd 
waarin over en weer gescoord 
werd. Toch moesten de Aalsmeer-
se dames hun meerdere erken-
nen in Zap. Eindstand: 13-20.

Winst Jongens A
Het verlies van Heren 1 op OCI Li-
ons heeft Jongens A van Green-
park Aalsmeer de volgende dag, 
zondag 15 december, meer dan 
goed gemaakt. De jeugdhand-
ballers uit Aalsmeer wisten zelfs 

heel ruim te winnen van de jon-
gens van Lions: 41-19. Toch nog 
een beetje winst dit weekend 
voor Greenpark!

Laatste wedstrijd dit jaar
Aanstaande zaterdag 21 decem-
ber speelt Greenpark Heren 1 de 
laatste wedstrijd van dit jaar in 
de BeNe League. Voor ronde 16 
wordt afgereisd naar het verre 
Panningen om het in sporthal de 
Heuf op te nemen tegen Herpertz 
Bevo Hc. Het wordt vast een heel 
spannende wedstrijd. Bevo moet 
winnen om aansluiting te hou-
den bij de top vier. Op één staat 
momenteel Achilles Bocholt, op 
twee OCI Lions en op drie Hc Vi-
sé. Greenpark Aalsmeer staat op 
plaats acht en wil natuurlijk ho-
ger in de ranglijst komen. Voor 
wie gaat aanmoedigen: De ‘strijd’ 
barst los om 19.00 uur. Na dit duel 
hebben de deelnemers aan de Be-
Ne League een maandje rust. De 
competitie wordt in februari her-
vat. Voor ronde 17 speelt Green-
park Heren 1 thuis in de Bloem-
hof en heeft koploper Achilles Bo-
cholt als tegenstander. Deze wed-
strijd is op zaterdag 1 februari en 
begint om 19.15 uur. Alvast note-
ren in de (nieuwe) agenda! 
Aanstaande zaterdag 21 decem-
ber ‘thuis’ handbal gaan kijken, 
kan ook en wordt spannend. He-
ren 2 neemt het in De Bloemhof 
op tegen Havas HS1. Deze Ere Di-
visie wedstrijd begint om 19.15 
uur. Supporters heel welkom!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Pechdag Jordy Buskermolen op EK
Renners kiezen voor zon, 
wind, sneeuw en bagger
Aalsmeer - De plaatselijke wiel-
renners waaierden afgelopen da-
gen alle kanten uit: Jordy Bus-
kermolen koos voor het Franse 
strand, Owen Geleijn verbleef in 
het Noorse Lillehammer, de veld-
rijders baggerden door een Zaan-
se polder en Nils Eekho� maalde 
kilometers aan de Spaanse Costa 
bij Calpe. Van dit gezelschap �ets-
te alleen Jordy Buskermolen seri-
eus om de knikkers, het EK stran-
dracen bij Duinkerke. Het werd 
een teleurstelling. Jordy: “Het EK 
was één van mijn drie grote doe-
len dit seizoen. Ik reed helaas 
geen gelukkige race. Na de start 
viel mijn ketting eraf en later, na 
een sprong over een geul, ge-
beurde dat nog een keer. Ik ver-
loor de aansluiting met de eerste 
groep en was kansloos op een ho-
ge klassering. Bij de eerste door-
komst op de �nish kwam ik langs 
als 66e. Ik voelde mij goed, ben 
doorgegaan en kwam nog uit op 
plek 18.” Buskermolen hoopt zijn 
goede vorm nu te verzilveren in 
zijn eerstvolgende race, de klas-
sieker Egmond-Pier-Egmond op 
11 januari.

Trainingsstages
Kan Jordy Buskermolen zich nog 
dik twee maanden uitleven in 
het strandracen, de Rijsenhout-
se renners Owen Geleijn en Nils 
Eekho� bereiden zich al vanaf 
half november voor op het aan-
staande wegseizoen. Geleijn, die 
de overstapt maakt van de junio-
ren naar het opleidingsteam van 
Jumbo Visma, volgde een aan-
tal trainingssessies in Brabant 
en verbleef de afgelopen dagen 
met zijn nieuwe teamgenoten 
in Noorwegen om te langlaufen, 
goed voor conditie en teambuil-
ding. Owen zal komend jaar ac-
tief zijn in nationale wedstrijden 
voor beloften en eliterenners en 
races met semiprofs. Zijn eerste 
start is 29 februari in de Ster van 
Zwolle. Nils Eekho� reisde vorige 
week dinsdag dan weer direct na 
de ploegenpresentatie van Team 
Sunweb af naar het Spaanse Cal-
pe voor een pittige negendaag-
se training met veel hoogteme-

ters. Na de jaarwisseling volgen 
voor de Sunweb-profs nog drie 
stages. Half februari rijdt Eekho� 
zijn eerste wedstrijd van het sei-
zoen. Hij heeft er zin in: “Natuur-
lijk moet ik me aanpassen aan het 
hoge niveau, maar hoop ook al 
wat mooie dingen te laten zien. 
Komend jaar val ik in de sprint- 
en klassiekerploeg binnen Sun-
web. Ik zal vooral de sprinters Bol 
en Dainese moeten helpen, maar 
er komen ook kansen voor me-
zelf. Serieus meedoen in de gro-
te klassiekers is meer voor de lan-
ge termijn. Daarvoor moet ik nog 
sterker worden. Wel hoop ik aan 
het einde van het jaar te weten of 
ik goed genoeg kan worden om 
ooit een belangrijke koers te win-
nen.”

Tristan Geleijn negende
De veldrijders ploeterden afge-
lopen zondag door Zaanse pol-
derprut in de voorlaatste rit van 
de Amsterdamse crosscompeti-
tie. Tristan Geleijn uit Rijsenhout 
werd knap negende in de cate-
gorie elite en junioren. Sven Bus-
kermolen (Kudelstaart) deed het 
ook niet verkeerd: zeventiende. 
Bij de A-jeugd werd Morgen Hart-
veldt uit Aalsmeer derde. Komen-
de zondag zijn in Uithoorn de �-
naleritten van de competitie. Om 
10.00 uur wordt op sportpark De 
Randhoorn begonnen met een 
wedstrijd voor de jeugd, gevolgd 
door races voor nieuwelingen, 
vrouwen en renners ouder dan 
45 jaar. De eliterenners en junio-
ren starten om 12.30 uur.

Jordy Buskermolen: Pechdag op 
het EK. Foto: Rob Duin

Voetbalwedstrijd tegen Van Nispen
Pak slag voor FCA zondag
Aalsmeer - Wat niemand eigen-
lijk verwacht had, gebeurde af-
gelopen zondag  bij Van Nispen, 
een hopeloos falend team wat 
de supporters onthutsend naar 
huis liet gaan. Op het mooie com-
plex van v. Nispen zaten een paar 
dingen niet mee,  het weer, strie-
mende hagel en regenbuien, har-
de wind (gelukkig een tribune) 
en een hobbelig grasveld. Mis-
schien is Aalsmeer verwend door 
het kunstgras, want hoe kan het 
anders dat in de eerste minuut 
keeper Pim Doeswijk opzichtelijk 
faalde door een rolletje niet on-
der controle te krijgen en Nolte-
nius van Elsbroek tot zijn stom-
me verbazing zijn schotje in een 
doelpunt zag veranderen: 1-0 een 
opsteker van jewelste voor v. Nis-
pen. FC Aalsmeer probeerde wel 
in de wedstrijd te komen en er 
waren wel enkele kansjes voor 
Remi Pasternak en Jeroen Ezink, 
maar er werd te weinig samen 
gespeeld en teveel keer kwam de 
bal niet goed aan bij wie het de 
bedoeling was. In de 25e minuut 
was bij weer verschillende fou-
ten die daar vooraf gingen we-
derom Pim Doeswijk die niet alert 
was. Bij een bal die niet onhoud-
baar was en wederom Noltenius 
van Elsbroek de man die de trek-
ker overhaalde en erg makkelijk 
de 2-0 kon scoren. Wat een de-
ceptie voor de supporters, een 
week geleden prima wedstrijd en 
met overtuiging en nu als mak-
ke schaapjes naar de slachtbank. 
In de 30e minuut werd Sten Piet 
door een blessure vervangen 
door Tim Millenaar, maar die kon 
het ook niet verhelpen dat In de 
35e minuut de wedstrijd door 
een penalty op slot ging. Net bin-
nen de het strafschopgebied was 
het Nick Sluijs die aan de buiten-
kant een lichte overtreding maak-
te en bestraft werd met een pe-
nalty die makkelijk werd benut 
door Joost Verwer: 3-0. Vlak voor 
rust kwam de FC heel goed weg 
toen er zomaar vier spelers vrij 
kwamen te staan voor het doel 
van Pim Doeswijk, maar geluk-
kig ging deze bal naast. De twee-
de helft kwam Alexander Goes 

erin voor de onzichtbare Mo Alas-
wad en dat was een verbetering, 
Tim Millenaar in het centrum met 
Nick Sluijs en Alexander als aan-
jager op het middenveld. Er werd 
een stuk beter gevoetbald en er 
kwamen echte kansen. Eerst was 
het Joery v/d Schraa� die zelf 
een mooie kans creëerde maar 
het was weer net niet. Even later 
een prima aanval, bal komt ten-
slotte bij Jeroen Ezink terecht die 
de bal strak voorzette waar Pa-
trick Melman aan een klein tik-
je genoeg had om de bal erin te 
tikken, maar tot ontsteltenis van 
de supporters de bal voorlangs 
langs het doel achter schoot. Een 
enorme kans ging hiermee de 
mist in. Even later was het Jeroen 
bij weer een prima actie die tegen 
de lat schoot. FC Aalsmeer wilde 
wel, maar er zat te weinig power 
in de ploeg en na wederom een 
enorme misser te zacht terugspe-
len op Pim Doeswijk die te lang 
treuzelde en zo wederom Nolte-
nius van Elsbroek de 4-0 liet aan-
tekenen en zo de festiviteiten die 
al gepland stonden in de kanti-
ne nog eerder van start kon laten 
gaan. Een slechte middag voet-
bal voor de supporters en hope-
lijk zal de tweede helft van het 
seizoen meer plezier opleveren. 
Scheidsrechter van der Spoel had 
deze middag een makkie, wei-
nig protesten en geen echte nare 
overtredingen, maar het had wel 
iets feller gemogen. Waar zeker 
meer plezier zal zijn, is op het trai-
ningskamp van de FC Aalsmeer in 
Valencia. In het weekend van 10, 
11 en 12 januari is daar een sport-
weekend door trainer Marco Bra-
gonje opgezet en dat moet het 
startsein worden voor een prima 
tweede helft van de competitie. 
Een start gelijk thuis op 26 janu-
ari tegen koploper Bloemendaal, 
dus meteen al een triller aan de 
Beethovenlaan.

Ook verlies RKDES 1
RKDES voetbalde zondag even-
eens uit, in Velsenbroek tegen 
VSV. Ook RKDES wist geen vuist 
te maken en werd naar huis ge-
stuurd met een 4-1 nederlaag. 

Weer aansluiting met ‘subtop’
Voetbal: Overwinning 
FCA (zat.) op Marken
Aalsmeer - Onder allerbelab-
berdste weersomstandigheden 
(koud, veel regen en wind) trok 
FC Aalsmeer (zat.) op 14 decem-
ber de verdiende 0-2 overwin-
ning naar zich toe. Met deze over-
winning op S.V. Marken heeft 
Aalsmeer weer aansluiting met 
de ‘subtop’. Waar dit keer Purmer-
steijn plaats één inneemt, volgt 
FC Aalsmeer nu op plaats vier 
met drie punten achterstand. FC 
Aalsmeer bepaalde met veel bal-
bezit de eerste helft, maar meer 
als twee grote kansen leverde het 
niet op. Giliano Eijken kreeg al 
in de 5e minuut een levensgrote 
kans. Alleen voor Je�rey Koreman 
schoot hij tegen het uitgestoken 
been van de doelman. Ook Mike 
Dam kwam in de 30ste minuut 
vrij voor de doelman, maar ook 
deze keer pareerde hij de bal met 
het lichaam. Het enige wapenfeit 

van S.V. Marken in de eerste helft 
was een hard schot van Cornelis 
Vlasbloem, dat Nick van der Wiel 
tot corner verwerkte. Voor de rest 
had men van S.V. Marken niet 
veel te duchten. Aalsmeer ging 
door de vele foutjes in de combi-
naties niet goed genoeg om met 
de geboden kansen. De goed lei-
dende scheidsrechter Ruud van 
der Wielen �oot na 45 minuten 
voor de bevrijdende pauze. On-
der dezelfde weersomstandig-
heden was de tweede helft een 
stuk aantrekkelijker voetbal aan 
Aalsmeer-zijde. Al in de 46ste mi-
nuut was het Daan Vaneman die 
vanaf 30 meter een kogel los liet. 
De bal sloeg langs Je�rey Kore-
man in het zijnet. In de daarop-
volgende minuut maakte ‘de man 
van de wedstrijd’ Eder Delga-
do een foutje, maar Nick van der 
Wiel voorkwam een doelpunt. 

64ste bij wereldbeker in Tokio
Schermer Daniël Giacon 
57ste op wereldranglijst
Aalsmeer - Daniël Giacon van 
Scherm Centrum Amsterdam 
(SCA) heeft zaterdag 14 december 
op de wereldbeker �oretschermen 
in Tokio de 64ste plaats behaald. In 
de voorronde won de Aalsmeer-
se schermer drie van de zes partij-
en in de poule. Vervolgens won hij 
twee eliminatiepartijen en plaats-
te zich voor het hoofdtoernooi. 
Daar trof hij de 26-jarige Ame-
rikaan Inboden die momenteel 
nummer twee van de wereld staat. 
Daniël bood goed weerstand, 
maar moest zich met 10-15 ge-
wonnen geven. Na goede presta-
ties op het EK en WK en eveneens 
een plek in de top 64 bij de wereld-
beker in Bonn vorige maand staat 
de pas 19-jarige Giacon nu 57ste 
op de wereldranglijst. 

Olympische Spelen
Deelname aan wereldbekerwed-
strijden zijn belangrijk voor de ran-
king en dus voor deelname aan de 
Olympische Spelen. Helaas moe-

ten Nederlandse schermers alle 
kosten voor toernooien zelf beta-
len, waardoor het moeilijk is om 
hoger op de wereldranglijst te ko-
men. Voor dit toernooi had Dani-
el een sponsor gevonden, anders 
had hij niet kunnen deelnemen. 
Wilt u Daniël ook steunen op zijn 
weg naar de Olympische Spelen? 
Op zijn website www.danielgia-
con.nl staat informatie over spon-
sormogelijkheden.
Foto A. Bizzi

Het was Mike Dam die in de 48ste 
minuut, na zich handig te hebben 
vrijgespeeld, de bal op de inko-
mende Sander Azar Martinez leg-
de. Zijn inzet was de doeman te 
machtig: 0-1 voor Aalsmeer. De 
laatste 35 minuten regen de kan-
sen van FC Aalsmeer zich aaneen, 
maar of de keeper of de lat zaten 
de 0-2 in de weg. Wissel 74ste mi-
nuut: Deo Sinduhije voor Thomas 
Steinhart. Deze kreeg binnen de 
vijf minuut twee grote kansen op 
de 0-2 maar beide keren was het 
niets. Wissel 83ste minuut: Jordy 
de Groot voor Mike Dam. De druk 

op Marken nam toe. Met lijf en le-
den voorkwam zij een doelpunt. 
Wissel 89ste minuut: Solomon Pi-
nas voor Giliano Eijken. Op een 
dieptepass van Thomas Harte an-
ticipeerde Jordy de Groot op tijd 
en alleen voor Je�rey Koreman 
schoof hij de bal in het doel: 0-2. 
En waren de drie punten binnen.  
De eerst volgende wedstrijd van 
FC Aalsmeer (zat.) is op zaterdag 
25 januari 2020. De thuiswed-
strijd is tegen C.S.W. uit Wilnis. 
Aanvang wedstrijd aan de Beet-
hovenlaan is 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Gedreven VZOD maakt een 
einde aan negatieve serie
Kudelstaart - De Kudelstaartse 
korfballers hadden de pech om 
in de eerste drie wedstrijden van 
de zaalcompetitie gelijk tegen de 
top drie te moeten spelen. De-
ze wedstrijden eindigden allen 
in verlies waardoor de druk erop 
stond in deze vierde wedstrijd. Te-
genstander was Vlug&Vaardig uit 
Amsterdam. Een geslepen ploeg 
die bol staat van de ervaring. Zij 
hadden één maal gelijk gespeeld 
dus het team van trainer/coach 
Frank Dankelman wist wat het 
te doen stond. Hij had een aan-
tal wijzigingen in zijn team door-
gevoerd wat zou moeten leiden 
tot de broodnodige winst. Het 
team van de week, de D2, zou fa-
natiek en luid gaan aanmoedi-
gen. Na het oplopen met de spe-
lers mochten zij daarna plaatsne-
men op de tribune met toeters 
en trommels en zo zorgen voor 
een optimale sfeer in de Proosdij-
hal. Het begin was absoluut voor 
VZOD/FIQAS. Aan de hand van 
Je�rey Kunst en Vincent Algra 
namen zij gedecideerd een 4-1 
voorsprong. Na de Kudelstaartse 
overrompeling kwam V&V beter 
in hun spel. Via 4-3 werd het 6-6, 
maar telkens kwam de blauw-
zwarte brigade weer opnieuw 
op voorsprong. Even zovele ke-
ren kwamen de gehaaide Am-
sterdammers weer langszij: 9-9. 
VZOD liet zich  echter niet van de 
wijs brengen en ging rustig door 
met aanvallen. Vooral van afstand 
waren de Kudelstaarters deze za-
terdag zuiver. Wat volgde was 
een formidabele reeks van zes 
tre�ers door Deena Dankelman, 
Arian Maat (2x), Maura van Limpt 

met een snelle doorloopbal en 
opnieuw Kunst en Algra. Met een 
comfortabele stand van 15-9 wer-
den de kleedkamers opgezocht, 
maar van V&V is bekend dat het 
zich niet snel gewonnen geeft 
en zich met vechtlust terug kan 
knokken in de wedstrijd. Maar 
door twee goals van Thomas van 
der Zwaard, deze middag alleen-
heerser in de paalzone, werd het 
zelfs 17-9. V&V rechtte toen de 
rug en waar VZOD/FIQAS één 
maal scoorde zette zij daar twee 
goals tegenover. Vooral een da-
me die zichtbaar hoger gespeeld 
had, wist van afstand regelma-
tig de korf te vinden en nam haar 
team zo op sleeptouw: 20-16. De 
voordelige marge was dus inmid-
dels gehalveerd en het was zaak 
om deze voorsprong in ieder ge-
val te behouden. De Kudelstaart-
se dames van Limpt en Dankel-
man begrepen dit en lieten dat in 
deze fase van de tweede helft ook 
zien. Samen met opnieuw van 
der Zwaard werd er door hen en 
V&V beurtelings gescoord: 23-19. 
De tijd tikte inmiddels verder in 
het voordeel van VZOD en op een 
paar minuten van het einde werd 
duidelijk dat de blauwzwarten 
deze belangrijke wedstrijd zou-
den gaan winnen. Nog altijd luid 
aangemoedigd door de negen-
de man, de pupillen van de D2, 
bracht Dankelman de eindstand 
op 24-20.  Zo werd er een brood-
nodige zege behaald en kan het 
vlaggenschip van VZOD met een 
positief gevoel de feestdagen in. 
Op 11 januari wacht de volgende 
belangrijke uitwedstrijd in Bad-
hoevedorp. 












