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Voorgeschiedenis
De politie miste in Aalsmeer en 
Kudelstaart een ruimte van waaruit 
de wijkagent werkt en beschikbaar 
is voor bewoners. Navraag leerde 
dat niet alleen de politie, maar ook 
inwoners en netwerkpartners van de 
politie behoefte hebben aan een 
dergelijke plek. Brenda Eikelen-
boom, regisseur Wonen en Leefbaar-
heid van Eigen Haard, werd 
betrokken in het plan en juichte dit 
toe. Samen met wijkagent Jeroen 
Schippers en Jaron de Groen is zij op 
zoek gegaan naar een geschikte 
locatie.

Zichtbaar in wijken
Eigen Haard stelde vervolgens een 
locatie ter beschikking die vanaf nu 
fungeert als pop-up buurtwoning. Zo 

werd de buurtwoning geboren. Voor-
alsnog is de buurtwoning aan de 
Spoorlaan tijdelijk en is het de 
bedoeling om na verloop van tijd 
een andere buurtwoning te openen 
in een andere wijk. “Zo zijn wij met 
elkaar zichtbaar in verschillende 
wijken en kunnen bewoners makke-
lijk naar ons toekomen. Andersom 
kunnen netwerkpartners veel makke-
lijker bewoners bereiken”, aldus wijk-
agent Schippers.

Netwerkpartners
De netwerkpartners die de buurtwo-
ning gebruiken zijn: Politie 
Amsterdam Amstelland (de wijk-
agent), Woningstichting Eigen Haard, 
Huurdersvereninging Aalsmeer 
Kudelstaart, Stichting BeterBuren, 
Participe Amstelland, Buurtwerk, 

gemeente Aalsmeer en Handhaving 
Aalsmeer (de Wijkboa). 

Van plan naar uitvoering
Brenda legde binnen haar eigen 
organisatie contact met mensen die 
konden helpen bij de realisatie van 
het plan. De bedachte pop-up 
constructie van de buurtwoning is 
een heel nieuw concept. Binnen 
Eigen Haard was men heel enthou-
siast over dit compleet nieuwe plan. 
De eerste buurtwoning is een leeg-
staande woning aan de Spoorlaan, 
nummer 12. Hier blijft men tot en 
met 23 februari 2022, daarna wordt 
een buurtwoning in een andere wijk 
in gebruik genomen.

Steeds in een andere wijk
Het is de bedoeling dat de buurtwo-
ning elke keer na verloop van tijd naar 
een andere wijk verhuist. Op deze 
manier worden zoveel mogelijk bewo-
ners uit Aalsmeer en Kudelstaart 
bereikt en dat is wat de partners 
willen met elkaar! Uiteraard zijn zij niet 
altijd in de buurtwoning aanwezig. 
Heel simpel: Als het licht in de woning 
brandt, is de buurtwoning bemand.

Zichtbaar in de wijk met pop-up 
buurtwoning in Spoorlaan 12

Opening buurtwoning in Spoorlaan door burgemeester Oude Kotte. Foto’s: Laurens Niezen

Aalsmeer - Op 13 december heeft Burgermeester Gido Oude Kotte de 
pop-up buurtwoning aan de Spoorlaan 12 o�  cieel geopend. Afgelopen 
jaar zijn Jeroen Schippers, wijkagent in Aalsmeer, en Jaron de Groen, 
medewerker Zorg en Overlast van Eigen Haard, samen met een idee 
gekomen om als partners meer zichtbaar in de wijken te zijn voor de 
bewoners. De buurtwoning die nu geopend is, geeft bewoners de gele-
genheid om op een laagdrempelige manier in contact te zijn met 
verschillende lokale overheidsinstanties.

GEEN KRANT GEKREGEN? BEL: 0251-674433
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Redactie
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Ingezonden brieven
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
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Milieu
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herkomst.
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KERKDIENSTEN
23, 24, 25 EN 26 DECEMBER

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Vrijdag 20u. Kerstnachtdienst. 

Eerste Kerstdag geen dienst.
Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Eerste 

Kerstdag 10u. Dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Eerste 

kerstdag diensten om 10u. en 
16.30u. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Eerste 
kerstdag 10u. Dienst met ds. P.A. 
van Veelen uit Bennebroek. 
Doopsgezinde Gemeente

- Zijdstraat 55. Eerste Kerstdag 
10u. Dienst met ds. Paul F. 
Thimm. Collecte: DG Wereld 
Werk.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Eerste 

Kerstdag diensten om 10u. en 
16.30u. Tweede Kerstdag om 
10u. dienst.

Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.  

Eerste Kerstdag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins. Tweede Kerstdag 
11u. Woord en Zangdienst o.l.v. 
Eppo Kramer. Alle diensten zijn 
uitsluitend online te volgen via: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Vrijdag 

21.30u. Kerstnachtdienst. Orga-
nist: Cornelis Schaap. Eerste 
Kerstdag 10u. Dienst (Kerstfeest) 
met ds. G.H. de Ruiter. Organist: 
Joshua Prins. Tweede Kerstdag 
10u. Dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: Rogier 
Postma. Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Eerste Kerstdag 10u. Dienst met 
M.J. Zandbergen. Organist: Henk 
van Voorst m.m.v. Janet Esveld 
(sopraan) en Marcel Spaargaren 
(trompet). Tweede Kerstdag 10u. 
Dienst met dr. Joyce Ronday. 
Organist: Maarten Noordam.  

Zie: www.hervormdaalsmeer.nl. 
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Vrijdag Kerstnachtdiensten via 
livestream om 19.30u. en 21.30u. 
Tweede Kerstdag 10u. Samen-
komst via livestream. Spreker: 
Pieter-Jan van der Wolf. Info: 
www.leg.nl  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Vrijdag 17u. Woordcommunie-
viering in Kloosterhof. Voor-
ganger B. Dullens. Vrijdag in 
Karmelkerk 15.30u. Viering o.l.v. 
parochianen. Eerste en Tweede 
Kerstdag om 9.30u. Eucharistie-
vieringen. Poolse diensten op 
Eerste en Tweede Kerstdag om 
14u. met pastoor Krzysztof 
Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst i.v.m. 
corona-richtlijnen.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Eerste en tweede Kerstdag 9u. 

Utrenia en 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion. 
Diaken: Mihai in tent achter de 
kerk.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Eerste Kerstdag 10u. dienst met 
ds. Gonja van ‘t Kruis. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- Vrijdag 22u. Online Kerstnacht-

dienst. Eerste Kerstdag 10u. 
Dienst met pastor A.M. Creemer-
Allard uit Kudelstaart. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

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

Vrijdag 15.30u. Viering o.l.v. 
parochianen. Eerste Kerstdag 
11u. Eucharistieviering. Tweede 
Kerstdag 11u. Gezinsviering. 
Reserveren verplicht: sjange-
boortesecretariaat@live.nl of bel 
0297-324735.  

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Diensten online Oud 
Katholieke Kerk
Aalsmeer - De Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg was al mooi 
in kersttooi klaar om publiek te 
ontvangen, de prachtige kerstboom 
straalde al licht uit, de kerst-zang-
stemmen waren al bijna gesmeerd, 
en nu hebben de bisschoppen 

Kudelstaart - Na overleg met de 
beheerder van Dorpshuis Kudelstaart 
en met toestemming van de 
gemeente heeft de Zonnebloem 
afdeling Kudelstaart op 14 december 
een gezellige kerstviering georgani-
seerd voor haar gasten. Om 11.00 uur 
werden de gasten ontvangen met 
een kopje ko�e of thee en een kerst 
petit four. De mensen waren blij 
elkaar weer te kunnen spreken en 
dat de kerstviering door kon gaan. 
Iedereen moest bij binnenkomst wel 
zijn of haar QR-code kunnen laten 
zien. Tijdens de ko�e en een drankje, 
stond op het podium kerstmuziek 
aan, maar met al dat gezellige 
gekwebbel was daar weinig van te 
horen. Zo rond 12.00 uur werd er een 
heerlijke lunch geserveerd waar 
iedereen erg van genot. Twee kleine 
pasteitjes als voorgerecht, daarna 
kerstbrood en verschillende soorten 
brood met een ruime keuze aan 
beleg. Het nagerecht was een ijsje. 

Om half twee was er een optreden 
van de Zingende Meiden. Zij 
brachten kerstliederen en vele oude 
liedjes ten gehore, waar de mensen, 
onder het genot van een drankje 
duidelijk van genoten. De liedjes 
werden goed meegezongen door de 
gasten. Om drie uur werd het laatste 
liedje gezongen en was tevens ook 
de afsluiting van deze heel gezellige 
kerstviering.
De voorzitter bedankte de Zingende 
Meiden met een mooie bos bloemen 
voor het leuke optreden. Ook werden 
alle vrijwilligers bedankt voor hun 
inzet van het afgelopen jaar. Ook al 
kon er niet veel georganiseerd 
worden, de gasten zijn zeker niet 
vergeten. Alle gasten gingen met 
een �jn gevoel naar huis en kregen 
ook nog een kerstster mee. Ook gast 
bij de Zonnebloem worden of op 
zoek naar andere informatie? Neem 
dan contact op met Els Schaefers via 
06-41931842.

Kerst met Zingende Meiden bij 
Zonnebloem Kudelstaart

Nieuwe compositie 
Theo Griekspoor
Aalsmeer - Op 15 december is de 
nieuwste compositie voor orgel van 
de Aalsmeerse organist Theo 
Griekspoor verschenen. Het stuk 
betreft ‘Variaties over lied 833’. Het 
gaat om een melodie uit het nieuwe 
liedboek voor de kerken. In deze 
compositie slaat Griekspoor een iets 
andere weg in dan dat men van hem 
gewend is. De sfeer in deze muziek is 
wat meer schilderend, in tegenstel-
ling tot de eerdere composities die 
wat absoluter en traditioneler zijn. Er 
kan gesproken worden van een 
eigentijdser geluid. De uitgave van 
dit werk is verzorgd door uitgeverij  
Boeijnga te Leeuwarden. Aan de 
gravure hiervan heeft ook Theo’s 
collega van de Open Hofkerk, Jan 
Raadgever, meegewerkt. Voor het 
jaar 2022 liggen er nog twee stukken 
klaar bij dezelfde uitgever.

Aalsmeer - Stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer (OSA) heeft 
aan de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer een cheque uitgereikt voor 
een project in Tanzania. Voorzitter 
Gerard Nijland mocht een cheque 
van 480 euro overhandigen aan afge-
vaardigden van de commissie 
Tabitha. Het geld is een verdubbeling 

van de collectes. Het ingezamelde en 
het subsidiegeld zijn bestemd voor 
dekens, schoenen, kleding en medi-
sche zorg voor een woongroep van 
leprapatiënten in Shirati, Tanzania.
Meer weten over dit project? Kijk dan 
op: www.dgaalsmeer.nl. Informatie 
over OSA en subsidiemogelijkheden 
is te vinden op: www.osa-aalsmeer.nl 

Cheque van OSA voor Tanzania

besloten in verband met de huidige 
nieuwe, meer besmettelijke, variant 
van Covid 19, alle kerkdiensten en 
activiteiten te cancelen tot en met 14 
januari. De Oud-katholieke vieringen 
worden alle zon- en feestdagen 
verzorgd vanuit OK Haarlem en 
vanuit OK Utrecht en zijn live via 
YouTube te volgen. Kijk voor meer 
informatie op www.oudkatholiek.nl

INGEZONDEN

Aalsmeer - Er is veel te zeggen over de verkeerssituatie in Aalsmeer. Ieder 
heeft zo zijn mening over aanpassingen, zoals de nieuwe rotondes en over 
de tijdelijke drukte op omleidingswegen. Dat veroorzaakt nog al eens een 
gevoel van haast, van ‘je ertussen moeten duwen’, van ‘ruimte in moeten 
nemen anders kom je er niet tussen’ en van ‘onduidelijke situaties’. In deze 
donkere dagen komt daar ook nog bij dat het zicht in de spits minder 
goed is. Mijn dochter is in het afgelopen half jaar twee keer ‘over het hoofd 
gezien’. Tot twee keer toe lag zij buiten haar schuld om op het asfalt, �ets 
in de kreukels, kind in de kreukels. En nee, niet op een nieuwe rotonde en 
ook één keer op klaarlichte dag. Net hersteld van een revalidatietraject 
van vier maanden na de eerste aanrijding begint nu het traject opnieuw. 
Mag ik medeweggebruikers vragen ruimte te bieden? Zeker als zij daar 
recht op hebben? Mag ik vragen nog een keer extra te kijken of de weg 
écht vrij is voor u gas geeft? ‘Vrede op aarde’ ligt voor een deel in uw hand!
Ellen Wessels, mail: e.wessels@solcon.nl

Fietsster al twee keer over het hoofd 
gezien: Kijk extra!









artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in zijn vergadering van 2 de-
cember 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan 
‘Fort Kudelstaart’ met identi�catienummer NL.IMRO.0358.19A-
VG02 heeft vastgesteld.

Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van Fort 
Kudelstaart, waarbij de jachthaven wordt uitgebreid en het 
fort extra horecafuncties krijgt, zoals een hotel, een restaurant, 
café met terras en bijbehorende parkeervoorzieningen. 
Het forteiland krijgt een openbaar en recreatief karakter en 
wordt grotendeels in originele staat teruggebracht waarbij 
monumentale en cultuurhistorisch waardevolle elementen 
worden behouden en waar mogelijk worden hersteld en ver-
sterkt. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Artikel 
6:19 Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep ge-
breken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen 
in de vorm van het nemen van een zogenaamd herstelbesluit. 
Met het herstelbesluit wordt nader gemotiveerd dat met de 
voorgestane ontwikkeling de kernkwaliteiten van het we-
relderfgoed ‘De Stelling van Amsterdam’ niet aangetast wor-
den. Voor een volledig overzicht van de gebreken en overige 
verbeteringen die met dit herstelbesluit gerepareerd worden 
wordt verwezen naar de Staat van Wijzigingen, die onderdeel 
uitmaakt van het herstelbesluit.

Plangebied
Het plangebied beslaat het forteiland Kudelstaart en de direc-
te omgeving daarvan. Het forteiland is gelegen aan en maakt 
deel uit van de plasoevers langs de Kudelstaartseweg.

Inzage
Het gewijzigde bestemmingsplan met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt met ingang van 24 december 2021 
gedurende 6 weken op de volgende wijzen voor eenieder ter 
inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.19A-VG02 of 
via de zoekterm ‘Fort Kudelstaart’ en

- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1. In verband met maatregelen in het kader 
van corona (Covid-19) dient hiervoor eerst een afspraak te 
worden gemaakt via tel. 0297-387575;

- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan 
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. In verband met maat-
regelen in het kader van corona (Covid-19) dient hiervoor 
eerst een afspraak te worden gemaakt via tel. 020-540491.

Beroep
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is 
gelegd kan tegen het herstelbesluit bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag door belanghebbenden beroep worden ingesteld. 
Het beroep kan alleen worden gericht tegen de in het her-
stelbesluit ‘Fort Kudelstaart’ aangebrachte wijzigingen. Het 
beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de 
indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het 
beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is gri�e-
recht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep 
is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://
digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor 
burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

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.
- Stommeerkade kavel 5, Project Parkmeer (kad.perc. C 

7581), (Z21-092682), het bouwen van een woning 
- Rietwijkerdwarsweg 2 kwek, 1432 JD, (Z21-092668), het 

uitbreiden van de bedrijfsruimte van een handelskwekerij 
- Hugo de Vriesstraat 38, 1431 KB, (Z21-092086), het wijzi-

gen van de praktijkruimte/ het kantoor in een wooneen-
heid 

- Oosteinderweg 56, 1432 AM, (Z21-092015), het vervangen 
van de bestaande �auwe schildkap door een steilere zadel-
kap en het herindelen van de eerste verdieping 

- Herenweg 73, 1433 GX, (Z21-091874), het plaatsen van een 
dakopbouw 

- Stommeerkade 62, 1431 EL, (Z21-091534), het plaatsen 
van een kapschuur te gebruiken als overkapte parkeer-
plaats 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Geijlwijckerweg nabij nr.10, (Z21-054339), het aanleggen 

van een voetgangersbrug over de Molenvliet. Verzonden: 
17 december 2021

- Herenweg 78, 1433 HB, (Z21-066577), het legaliseren van 
het reeds geplaatste bijgebouw in het voorerfgebied. Ver-
zonden: 15 december 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

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

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

Kettmann E. 25-03-1957 14-12-2021

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

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

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

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

GEWIJZIGDE VASTSTELLING (EX. ART 6:19 AWB) 
BESTEMMINGSPLAN FORT KUDELSTAART 
(Z20-029892)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissingen op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, Lid 
2 van de wabo verlengd:
- Oosteinderweg 493, 1432 BK, (Z21-069027), het aanleggen 

van een in- en uitrit. Verzonden: 18 december 2021
- Stommeerkade 66 (kad. percelen C. nr 6584 en 5608), (Z21-

073297), het bouwen van een woning. Verzonden: 17 de-
cember 2021

- Maarse & Kroon Hof 29, 1431 PB, (Z21-067953), het uitbrei-
den van de keuken op de begane grond van de woning. 
Verzonden: 16 december 2021

- Maarse & Kroon Hof 35, 1431 PC, (Z21-067931), het uitbrei-
den van de keuken op de begane grond van de woning. 
Verzonden: 16 december 2021

- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA, (Z21-076829), het (ver)
plaatsen van een nieuwe sloepensteiger en het bouwen 
van een nieuwe vlonder (Waterfront). Verzonden: 14 de-
cember 2021

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:
- Seringenstraat 14, 1431 BJ, (Z21-077820), het bouwen van 

een serre. Verzonden: 16 december 2021
- Oosteinderweg 53B, 1432 AD, (Z21-070268), het plaatsen 

van een sierhek met poort en toegangshek als erfafschei-
ding. Verzonden: 13 december 2021

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
ROND DE FEESTDAGEN

Let op: door de feestdagen kan de levertijd van reisdo-
cumenten en rijbewijzen langer zijn.

1e en 2e kerstdag
Het raadhuis is op zaterdag 25 en zondag 26 december 
2021 gesloten. Op 24 en 31 december zijn wij telefo-
nisch bereikbaar tot 16.00 uur.

Afvalinzameling rond de feestdagen
Op o�ciële feestdagen is de milieustraat van Meerlan-
den gesloten. Tijdens de jaarwisseling worden onder-
grondse papier- en plasticcontainers afgesloten. Deze 
worden op 1 januari weer geopend. Voorkom gevaar-
lijke situaties en zet geen afval naast de containers. Op 
https://www.meerlanden.nl/bewoners/december-af-
val staan tips over afval tijdens de feestdagen. Informa-
tie over inzameldagen en wanneer u uw echte kerst-
boom aan de weg kunt aanbieden vindt u op https://
afvalkalender.meerlanden.nl/ of in de Meerlandenapp.

1 januari 2022 
Op zaterdag 1 januari is het raadhuis gesloten.
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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:
- Ampèrestraat 41, 1433 KX, (Z21-053104), het legaliseren 

van een reeds geplaatste schuur en erfafscheiding en de 
aanleg van een parkeerplaats naast de blokhut. Verzon-
den: 17 december 2021

- Kudelstaartseweg 52, 1433 GK, (Z21-071111), het bouwen 
van een woning met bijbehorende voorzieningen (Project 
Womens Eye). Verzonden: 13 december 2021

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

ALCOHOLWET VERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Molenpad 19 (Z21-076450) Vomar Voordeelmarkt B.V., ver-

zonden 15 december 2021

TER INZAGE

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

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

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

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

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

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

t/m 27-01-22 Ontwerpwijzigingsplan met de bijbehoren-
de stukken van‘NIEUW-OOSTEINDE, Oranjes-
traat naast 3’ 

t/m 27-01-22 Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwer-
pexploitatieplan, het m.e.r.-beoordelingsbe-
sluit en het concept beeldkwaliteitplan “Ku-
delstaart- Westeinderhage” met bijbehoren-
de stukken.

t/m 03-02-22 Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Fort Kudel-
staart’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Drie auto’s hebben afge-
lopen weekend vastgezeten in de 
modder op het Spoorlijnpad, bij het 
gedeelte wat voorlopig opgebroken is 
voor realisatie van de Burgemeester 
Ho�scholteweg. De eerste, een canta, 
reed zich zaterdagavond 18 december 
vast. Er werd hulp ingeschakeld die 
rond vier uur in de nacht arriveerde, 
maar ook deze kwam vast te zitten in 
de modder. Vervolgens is nog een 

auto opgeroepen om de auto’s uit de 
modder te trekken, maar ook deze 
bleek niet voldoende trekkracht te 
hebben en kwam eveneens vast te 
staan. Waarom de Canta het pad is 
opgereden, is onbekend. Volgens 
omstanders dacht de bestuurder dat 
het �etspad er nog was. Tot slot is een 
professionele berger gebeld. Het is 
uiteindelijk gelukt om de auto’s uit de 
modder te krijgen.

Drie auto’s vast in modder bij 
(opgebroken) Spoorlijnpad

Foto: VLN Nieuws

Foto: VLN Nieuws 

Aalsmeer - Aan de Middenweg heeft 
donderdag 16 december rond 17.50 
uur een kleine brand gewoed. Het 
vuur woedde in een container en kon 
geblust worden door personeel van 
het bedrijf zelf. De brandweer is wel ter 

plaatse geweest en heeft gecontro-
leerd of het vuur in de container echt 
goed gedoofd was. Dit om te voor-
komen dat de brand zou oplaaien. De 
schade lijkt mee te vallen. Mogelijk is 
de brand ontstaan door vuurwerk. 

Brand in container snel geblust

Aalsmeer - De mobiliteitsagenda 
laat zien hoe Aalsmeer duurzaam 
bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig 
blijft voor iedereen. Dinsdag 7 
december is het college akkoord 
gegaan met deze mobiliteitsagenda 
en is besloten deze voor besluitvor-
ming voor te leggen aan de gemeen-
teraad. Wethouder Robert van Rijn: 
“Om Aalsmeer bereikbaar en 
toekomstbestendig te houden 
werken we aan een goed wegennet 
en goede (logistieke) verbindingen in 
de regio. Dit houdt in goed onder-

houd, veilige wegen, betere door-
stroming van verkeer, goede open-
baar vervoer verbindingen en pret-
tige �ets- en wandelpaden. De 
nieuwe Mobiliteitsagenda gaat hier 
ook vanuit.”

Veel projecten
Er lopen op dit moment veel infra-
structurele en ruimtelijke projecten 
in Aalsmeer en omgeving, ook 
komen er op mobiliteitsvlak nieuwe 
ontwikkelingen op Aalsmeer af, zoals 
deelmobiliteit, opkomst van de elek-

College akkoord met nieuwe 
mobiliteitsagenda Aalsmeer

Wethouder Robert van Rijn: Mobiliteitsagenda voor bereikbaar Aalsmeer.

trische auto en �ets, nieuwe vormen 
van logistiek, maar ook regionale 
veranderingen in het openbaar 
vervoer die vragen om creatieve, �jn-
mazige oplossingen. Daarnaast heeft 
de corona-pandemie gevolgen voor 
de mobiliteit. Zo is er een versnelling 
in trends als thuiswerken, meer �ets-
gebruik en een toename van het 
aantal pakketbezorgingen. Ook is in 
deze periode het openbaar vervoer 
veranderd. Er reizen minder mensen 
met het openbaar vervoer en de 
vraag is of de oude en nieuwe 
OV-reizigers het openbaar vervoer 
(weer) gaan vinden.

Maatregelen en keuzes
Deze Mobiliteitsagenda noemt aan 
de ene kant concrete maatregelen en 
beleidskeuzes en aan de andere kant 
laat de agenda ook ruimte voor 
nadere invulling. Deze ruimte is 
nodig om in te kunnen spelen op de 
exacte gevolgen van grote infrastruc-
tuurprojecten als de Burgemeester 
Kasteleinweg, Middenweg en Burge-
meester Ho�scholteweg en de 
langetermijn gevolgen van de 
corona-pandemie die nu nog niet 
bekend zijn. 
In de komende periode krijgt de 
mobiliteitsagenda daarom een 
update. De planning is dat de 
gemeenteraad hier op 27 januari 
2022 een besluit overneemt.

Aalsmeer - Wat was het leuk! Een 
bijzondere vrijdagmiddag met een 

bezoek van Koning Willem Alexander 
aan IKC Triade. Meteen na aankomst 

Koning op bezoek bij IKC Triade was er een uitgebreid gesprek met 
het bestuur en de teamleden van de 
Triade over het aanbod van onder-
wijs en kinderopvang. Vervolgens 
kreeg de Koning een uitgebreide 
rondleiding door het gebouw. Hij 
nam een kijkje bij de peuters, bracht 
een bezoekje in het lokaal van groep 
acht en voerde gesprekjes met de 
leerlingenraad. Er was een gesprek 
met teamleden over de impact van 
de coronapandemie. Tot slot voerde 
hij een gesprekje met de  kinderen 
van de BSO. De koning arriveerde 
redelijk anoniem, omdat er weinig 
ruchtbaarheid aan zijn bezoek was 
gegeven. Maar bij zijn vertrek waren 
alle leerlingen, enkele ouders en 
omwonenden wel op de hoogte van 
zijn aanwezigheid en werd hij 
juichend uitgeleide gedaan. Het 
werd een gedenkwaardige middag. 
Elders in deze krant een uitgebreid 
verslag van dit bezoek door Truus 
Oudendijk met veel foto’s.
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

Afhaalbalie 
bij de deur

bestellen, reparaties
en afhalen!

(10.00 - 17.00 uur)
Bel 06-10035173 of

mail info@stagemusic.nl

WINKEL OPEN VOOR:

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

AGENDA

TOT EN MET 26 DECEMBER:
* Lichtjeswandeling rond 

kinderboerderij Boeren-
vreugd, Hornmeer. Met prijs-
vraag voor kinderen.

VRIJDAG 24 DECEMBER:
* Online foute kersttruienbingo 

café Op de Hoek, Kudelstaart. 
Start 20.30u. Inschrijven via 
info@cafeopdehoek.nl

ZATERDAG 25 DECEMBER:
* Eerste Kerstdag

ZONDAG 26 DECEMBER:
* Tweede Kerstdag

Aalsmeer - Op zondag 26 december 
wordt een oude traditie in ere 
hersteld. Anna-Maria Giannattasio en 
Sem van Hest presenteren van 14.00 
tot 15.00 uur het programma 
‘Afkicken van kerstmuziek’. Swingend 
en wellicht ook melancholisch de 
laatste week van 2021 in. Verzoek-
nummers mogen aangevraagd 
worden via sem@radioaalsmeer.nl

Herhaling ‘Echt Esther’ 
Door familieomstandigheden heeft 
Esther Sparnaaij donderdag 23 
december geen live uitzending van 
‘Echt Esther’. Maar om 19.00 uur wordt 
de leuke uitzending van vorige week 
opnieuw uitgezonden waarin de burge-
meester te gast was in de radiostudio.

Extra lange ‘Aalsmeer by Night’
Donderdag 23 december is er weer 
een extra lange ‘Aalsmeer by Night’. 
Deze avond trakteert presentator 
Meindert van der Zwaard vanaf 20.00 
uur op de leukste en opmerkelijkste 

muziek uit het tijdperk 2000 tot 2009. 
Niet alleen de grote hits, maar ook de 
minder bekende nummers komen 
deze avond voorbij.

Kerstontbijt met Sem
Dit jaar valt eerste Kerstdag gelijk 
met ‘Sem op Zaterdag’. Voor Sem van 
Hest reden om veel aandacht te 
besteden aan de ‘klassieke’ Kerst-
nummers uit Duitsland, Frankrijk en 
Engeland. Rustig genieten tijdens het 
Kerstontbijt tussen 10.00 en 12.00 
uur of om later nog terug te luisteren 
via uitzending gemist via de website.

Laatste ‘Door de Mangel’ in 2021 
Op 20 december ontvingen Elbert 
Huijts en technicus Edgar van 
Hazendonk Ellen Gribling. Een vrolijke, 
eerlijke en sociale fysiotherapeut. Ook 
Ellen heeft een opvolger gezocht. In 
de laatste uitzending van 2021 zal 
Marion Weij aanschuiven in de studio 
als 330e gast. Zij ontzorgt mensen in 
hun laatste levensfase en helpt hen 

‘Afkicken van kerstmuziek’ op 
Radio Aalsmeer

 Burgemeester Gido Oude Kotte op 
herhaling bij ‘Echt Esther’.

De kortste dag
Nog nooit hing de zon zo laag
Nooit waren de schaduwen 
van vliegtuigen, watertoren en Flora 
zo lang.

Niemand die het ziet
blind als we zijn in het licht
van de kortste dag.

Een vierkante meter grond 
was nog nooit zo vol.
Nooit paste het leven daar niet in.

Nooit raakte de aarde zo leeg.
Nooit was de wereld zo klein!
Nog nooit verloor zij haar glans.
Jan Daalman, dorpsdichter

Aalsmeer- Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 blijft zeker 
tot 14 januari gesloten. Het museum 
in fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 zou al gesloten zijn tot en 
met 4 januari. Echter door de aange-
scherpte maatregelen, die op 18 
december door de regering zijn afge-
kondigd, blijft het Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 langer 
dicht. Kijk voor meer informatie over 
het museum en het werk van Crash 
op de website www.crash40-45.nl, op 
Instagram of raadpleeg de 
Facebookpagina.

Flower Art Museum
Ook het Flower Art Museum, tegen-
over de watertoren, heeft de deuren 
weer moeten sluiten, in ieder geval 
tot en met 14 januari. Voor activi-
teiten die in deze periode stonden 
gepland worden nieuwe datums 
gezocht. De huidige tentoonstelling 
‘Floribunda’ wordt verlengd tot en 
met 6 februari, in de hoop dat er nog 
kennis gemaakt kan worden met het 
bijzondere werk van onder andere 
Dennis A-Tjak. Zodra er meer infor-
matie is, volgen berichten op de 
website en op Facebook. 

Musea tot half januari dicht, 
cultuur-activiteiten afgelast

o.a. bij het schrijven van teksten en het 
samenstellen van een memorybox.  
Luister mee aanstaande maandag 27 
december vanaf 19.00 uur.

Frequenties en tv
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. En te 
bekijken op tv via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL of radioaalsmeer.nl/tv. 

Aalsmeer - Ondanks de huidige 
maatregelen kunnen er bij Buurtwerk 
Aalsmeer gelukkig veel leuke activi-
teiten gewoon doorgaan. Om die 
lange kerstvakantie te onderbreken 
met wat gezelligheid heeft Buurtwerk 
een mooi, corona-proof programma 
georganiseerd met verschillende acti-
viteiten voor kinderen en jongeren 
van 10 tot en met 23 jaar. Voor alle 
activiteiten geldt dat men zich van 
tevoren aan moet melden bij Amaro 
van der Valk door een appje te sturen 
naar 06-57739637 of via DM op Insta-
gram @buurtwerk.aalsmeer. Op 
maandag 27 januari kun je in Aals-
meer-Oost meedoen met een FIFA 
toernooi. Van 14.00 tot 16.00 uur is 
iedereen van groep 7 en 8 welkom in 
een lokaal van de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan. 

Jachtseizoen
Je kunt ook meedoen aan Jachtsei-
zoen! In dit spannende spel moet het 
ene team uit handen zien te blijven 
van de Hunters (het andere team). 
Onderling wordt er gecommuniceerd 
met walkie-talkies. Dit spannende 
spel is te spelen op woensdag 29 
december van 14.00 tot 16.00 uur in 
Aalsmeer-Zuid, startlocatie is Spoor-
laan 12, de Buurtkamer. Daarnaast op 
donderdag 30 januari van 14.00 tot 

16.00 uur in Kudelstaart, startlocatie 
Place2Bieb aan Graaf Willemlaan 1. In 
Aalsmeer-Oost wordt Jachtseizoen 
gespeeld op woensdag 5 januari van 
14.00 tot 16.00 uur, startlocatie de 
Mikado. Deze activiteit is voor alle 
leeftijden! 

Voetbal, spel en koken
Op maandag 3 januari is er in Place-
2Bieb in Kudelstaart een voetbal-
middag van 14.00 tot 16.00 uur waar 
van alles gedaan gaat worden wat 
met voetbal te maken heeft, zowel 
buiten als binnen. Deze activiteit is 
voor jongeren van 10 tot en met 14 
jaar. Altijd al een keer Dungeons & 
Dragons willen spelen? Op 
donderdag 6 januari kun je van 13.00 
tot 16.30 uur terecht bij Place2Bieb in 
Kudelstaart om dit geweldige spel 
een keer te ervaren. Een enthousiaste 
Game Master leidt jullie door dit spel 
heen. Iedereen vanaf 14 jaar is 
welkom. Let op! Vanwege de huidige 
maatregelen is van deze activiteit 
nog niet zeker of deze door kan gaan. 
Houd je van koken en samen eten? 
Op donderdag 6 januari is er een 
Place2eat van 17.00 tot 20.30 uur. 
Tijdens de Place2eat kook je met 
elkaar een maaltijd en daarna eet je 
die gezamenlijk op. Iedereen vanaf 14 
jaar is van harte welkom. Let op! 

Gezellige activiteiten Buurtwerk 
Aalsmeer in de kerstvakantie

En de deur van het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat blijft eveneens dicht tot in 
ieder geval 14 januari. Joke van Klink van 
KCA aan de gastvrouwen en heren van de 
expositieruimte: “We zijn genoodzaakt 
het Oude Raadhuis weer even aan haar 
lot over te laten. Ik ga even langs om haar 
dat te vertellen. En haar te troosten met 
de mededeling dat er weer betere tijden 
komen Zal zorgen dat het niet te warm 
wordt, de koekjes niet te oud en de prul-
lenmanden geleegd. Ik laat weten als we 
de trappen weer mogen bestijgen.” Tot 
media januari zijn ook alle voorstellingen 
van KCA in cultureel café Bacchus en De 
Oude Veiling afgelast en worden 
verplaatst naar latere momenten. Actuele 
informatie en ontwikkelingen bericht KCA 
eveneens via de website en via Facebook. 

Vanwege de huidige maatregelen is 
van deze activiteit ook nog niet zeker 
of deze door kan gaan. Houd voor 
beide activiteiten de Instagram van 
Buurtwerk in de gaten voor de meest 
actuele info. 

Spellenmiddag
Op vrijdag 7 januari is er een spellen-
middag in Place2bieb waarbij onder 
andere een VR-bril aanwezig zal zijn. 
Van 12.30 tot 14.30 uur is iedereen 
van groep 6, 7 en 8 welkom om aan 
dit speelfestijn mee te doen. Van 
15.00 tot 17.00 uur is iedereen van de 
middelbare school welkom (12 tot en 
met 17 jaar). Meer informatie over 
Buurtwerk en haar werkzaamheden is 
te vinden op jonginaalsmeer.nl en 
Buurtwerk is te volgen op Instagram 
via @buurtwerk.aalsmeer. Alle activi-
teiten zijn gratis te bezoeken. 

COLUMN TRUUS

Aalsmeer - Als ik bij de eerste pers-
conferentie naar Mark en Hugo had 
geluisterd, had ik meteen een tele-
foontje moeten plegen: “Sorry, het kan 
niet, het mag niet.” Maar de scholen 
gaan dicht, de BSO is onderbezet, de 
noodopvang ook, oma’s mogen niet 
oppassen en kinderen geen speel 
afspraak maken. Over onmogelijk-
heden gesproken. Over een de�ni-
tieve lockdown wordt op dat moment alleen nog maar gefantaseerd. Mijn 
schoondochter is huisarts en mijn zoon zit in de afrondende fase van zijn oplei-
ding als duiker bij de beroepsbrandweer. Essentiële beroepen zullen we maar 
zeggen. Zij moet op tijd op de praktijk zijn, hij ligt ergens in het land in donker 
water te oefenen hoe hij mensen moet redden. Dus wat zegt oma? “Geen zorgen 
ik kom gewoon, het leven moet doorgaan.” En dan komt er nog een appje 
binnen: “Kun je vriendinnetje alsjeblieft ook meenemen uit school? Haar mama is 
hoogzwanger en moet naar het ziekenhuis om de bevalling in te leiden.” Geen 
probleem, doen we ook. In alle vroegte ben ik op de oppaslocatie aanwezig en 
zit gelijk in het ritueel van aankleden, tanden poetsen, haren kammen, tas mee, 
jassen en schoenen aan, mutsen op. Ineens weet ik weer hoe het is om bij een 
driejarige peuter vijf vingertjes in een handschoentje te stoppen. “Nee, dít is je 
duim en die moet dáár in.” Het is nog donker als we met zijn drieën naar school 
lopen en onderweg bewonderen we de lichtjes in tuinen en bomen. Mijn zesja-
rige kleindochter geeft mij intussen een botanisch lesje: “Een kerstboom is geen 
dennenboom oma, maar een sparrenboom.” Ze heeft het net op school geleerd 
en het heeft iets te maken met het model en de positie van de naaldjes. Geen 
beter kerstgevoel dan al kwebbelend met twee kinderen door de feestelijk 
verlichten straten van mijn jeugd te lopen. Als zijn zusje op school is afgeleverd 
hebben kleinzoon en ik samen zeeën van tijd. We gaan even naar de Kerstshow 
bij de plaatselijke Welkoop winkel, bewonderen het besneeuwde kerstdorp met 
bergen, huisjes, draaiende zweefmolentjes, schaatsende �guurtjes op een mini 
ijsbaan en de treintjes. Maar die rijden niet en dat vinden we allebei een 
minpunt. Als niemand het ziet, til ik hem snel in de bak met konijnen, zodat hij ze 
even kan aaien. We wandelen over de begraafplaats en leggen samen de zojuist 
gekochte kerstkrans en het bessenplantje op het graf van mijn moeder; hij steekt 
het kaarsje aan. Kleinzoon is idolaat van treinen en ik ben inmiddels helemaal op 
de hoogte van aankomst en vertrektijden. Dus zakken we nog even af naar dat 
prachtige stationnetje van Santpoort Zuid, om naar de echte trein te kijken, die 
net binnenkomt. Ik had vroeger geen oog voor de schoonheid ervan, moest elke 
ochtend rennen om de trein naar Amsterdam te halen. Mijn oppasdagen zijn van 
een rustgevende simpelheid, met verhelderende kinderdiscussies. Met zijn 
handje in de mijne wandel ik terug naar huis. “Oma komt overmorgen weer”, zeg 
ik. “Maar dan moet ik iets vroeger weg.” “Waarom”, de standaard vraag van elke 
driejarige. Het klinkt alsof ik een sprookje vertel als ik zeg: “De Koning komt op 
school en daar mag ik bij zijn.” Kleinzoon heeft een tegenbod: “Bij mij op de 
crèche is Rommelpiet geweest.” Tja, er is altijd baas boven baas. 
Reageren? Truus@bente.net 

Kerstgevoel
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Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Vrijdagmiddag 17 
december bracht Koning Willem 
Alexander een bezoek aan het IKC 
Triade. Voor velen een complete 
verrassing, want het was tot het 
laatste moment geheim gehouden, 
slechts een enkeling wist ervan. Het 
werd een bezoek met weinig protocol 
en de Koning nam uitgebreid tijd 
voor gesprekken met leerkrachten én 
met leerlingen. Allereerst met directie 
en teamleden van Triade en Solidoe 
over het bijzondere concept van het 
Integraal Kind Centrum. Opvang, 
onderwijs en begeleiding van 
kinderen van 0 tot 12 jaar, allemaal 
onder één dak, met ook nog eens 
voldoende buitenruimte. De corona 
pandemie was de rode draad in de 
gesprekken en de Koning werd uitge-
breid geïnformeerd over het snotte-
bellenbeleid, dat bepaalde of 
kinderen al dan niet naar school of 
naar de BSO mochten. Een hele klas 
in quarantaine, kinderen die niet naar 
school mogen en leerkrachten die 
kennis maakten met de soms moei-
lijke situatie bij de kinderen thuis. Het 
beheerst de dagelijkse gang van 
zaken. “Maar als juf wil je dit helemaal 
niet voor de kinderen”, zei een van de 
leerkrachten. “Hoe doen jullie dat met 
de overdracht van de kleintjes?”, 
vroeg Willem Alexander. “Mogen de 
ouders binnenkomen?” Daar is helaas 
geen sprake van, werd hem uitge-
legd. Voor baby’s en peuters staat er 
een tent, om ze redelijk beschut weer 
aan de ouders over te dragen. De 

Koning was ook zeer geïnteresseerd 
in het gebouw zelf, de onkosten, het 
energieverbruik (klimaat neutraal), 
wie de eigenaar was en wie het 
beheerde. Hoe de samenwerking was 
tussen de verschillende afdelingen en 
hoe het team de situatie ziet als 
kinderopvang, door het nieuwe 
regeerakkoord, voor iedereen 
toegankelijk wordt. Na een kijkje bij 
de baby’s en peuters nam de koning 
plaats bij groep acht en vroeg aan de 
leerlingen wie er allemaal corona 
hadden gehad en hoe ze dat hadden 
ervaren. Hij schrok van het aantal 
vingers dat omhoog ging. De 
kinderen vertelden hem over hun 
thuissituatie, hoe het is om met 
ouders samen huiswerk te maken en 
hoe ze het vonden om niet naar 
school te kunnen. De Koning legde 
uit dat zijn kinderen ook thuis 
moesten blijven: “Mijn dochter zei na 
twee dagen al: ik had nooit gedacht 
dat ik de school zou missen.” 

‘Mannengesprek’
Vervolgens was er een ontmoeting 
met de leerlingenraad, over de coro-
natest en hoe vervelend die is. “Valt 
wel mee”, zei Lisette “Hebben jullie 
door al het gedoe medelijden met de 
ju�en?” “Helemaal niet.”  Daarna werd 
het een ‘mannengesprek’, over voet-
ballen en Ajax en Feyenoord. Willem 
Alexander grijnzend: “Dus als je bij 
Feyenoord speelt ben je slecht? Ik 
begrijp het”. “Wanneer kom je in het 
Nederlands elftal?”, vroeg hij aan 
Lukas “Weet ik veel”, was het 
antwoord. Maar tot groot vermaak 

Verrassing: Bezoek Koning Willem 
Alexander aan IKC Triade

Koning Willem Alexander voor de klas van groep 8. Stefan Pickee - Foto Atlas

In gesprek met de leerlingenraad.

Koning aan tafel met Brame en Jesse vop de BSO. Stefan Pickee - Foto Atlas

van Willem Alexander, dacht hij toch 
wel rond zijn 15e. Het advies voor de 
middelbare school en beroepsoplei-
dingen bleek een dankbaar onder-
werp. Gopi vertelde dat hij graag naar 
het VWO wilde, om later naar de 
universiteit te kunnen, maar daar wel 
zijn twijfels over had. “We hebben in 
dit land meer HBO mensen nodig, 
dan universitair opgeleiden”, zei de 
Koning. “Uiteindelijk bereik je 
hetzelfde niveau maar je leert meer in 
de praktijk. Kijk naar je klasgenoot, 
die vecht om in het Nederlandse 
elftal te komen. Die school gaat jou 
ook wel lukken.” 

Corona en continuïteit 
In het rondetafelgesprek, met de 
directies van Triade en Solidoe, 
bestuursleden van Stichting Jong 
Leren, een kwaliteitscoach en een lid 
van de Medezeggenschapsraad, ging 
het over de impact van de huidige 
coronagolf en de continuïteit van het 
onderwijs en de opvang. Door de 
digitalisering is er goed online onder-
wijs te geven, maar voor kinderen - 
en ook voor de ouders - is het van het 
grootste belang dat de scholen open 
blijven. Over nut en noodzaak van de 
noodopvang tijdens de pandemie, 
werd gesproken, evenals hoe goed 
de taalklas is voor kinderen vanaf zes 
jaar met een andere culturele 
achtergrond. 

Mondkapjes
En dan het mondkapjesbeleid; op 
advies van de overheid droegen 
diverse leerlingen van groep 6 tot 8 

een mondkapje op school, anderen 
niet omdat hun ouders faliekant 
tegen zijn. Het kan en mag allebei, 
want ‘respect voor iedereen’ is de 
strategie van de school. Ook hier 
kwam het halen en brengen van de 
kinderen ter sprake. Ophalen aan het 
hek is de procedure, zowel bij de BSO 
als na de lessen. Per toerbeurt gaat er 
een leerkracht met ze mee. “Mijn 
broer zat in Brussel op school”, 
vertelde de Koning “en daar stond 
letterlijk een witte streep op het 
schoolplein, de ouders mochten tot 
daar komen en absoluut niet verder.” 
Maar op de Triade missen de leer-
krachten het contact net de ouders. 
“’s Morgens even binnen komen en 
vertellen hoe het gaat is heel 
waardevol.” 
  
Bijzondere middag
Tot slot bezocht de koning de BSO, 

zat aan tafel met Jesse en Bram en 
vroeg: “Hoe vinden jullie het hier? 
Eerlijk zeggen” en “hoe zijn de leid-
sters? Hebben jullie een voorkeur?” 
Om zichzelf meteen lachend te corri-
geren: “Nee dat is een gemene vraag, 
daar hoef je niet op te antwoorden.” 
Beneden sprak hij uitgebreid met de 
leidster van kleuters, die ondertussen 
heerlijk over de vloer dweilden of 
hem nieuwsgierig aankeken. Het was 
een bijzondere middag met leuke 
ontmoetingen en ontspannen 
gesprekken, vol grapjes en 
kwinkslagen. 
De Koning vertrok, het mondkapje 
weer op en een Aalsmeers tur�e 
onder de arm. Buiten was inmiddels 
doorgedrongen welke hoogwaardig-
heidsbekleder zich binnen bevond. 
Zijne Majesteit werd enthousiast 
begroet en onder gejuich naar zijn 
auto begeleid. 
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Tanya van Eck is een geboren Kudelstaartse, maar woont met 
heel veel plezier in de Cyclamenstraat. “Zo ongeveer de leukste straat in 
Aalsmeer.” Haar passie voor huizen in combinatie met ondernemingsdrift 
heeft geleid tot een eigen bedrijf. Partum Mulier – creatieve vrouw.

Een vrouw in de bouw, wat houdt dat in? 
“Ik heb alles met huizen, altijd leuk gevonden, maar  nooit gedacht dat ik 
er iets mee zou gaan doen. Als we als kinderen met barbies speelden 
vond ik het poppenhuis interessant. Met een buurjongen maakte ik zelf-
gemaakte legohuisjes en speelden we The Sims. Na de middelbare school 
moest ik een vervolgopleiding kiezen en uit een beroepentest kwam 
bouwkunde naar voren. Ik ben op school gaan kijken en dacht: laat ik het 
gewoon doen. Ik maak mijn propedeuse af en als het niks wordt, kan ik 
altijd nog wat anders proberen.”

En hoe is dat verlopen?
“Ik kwam er al snel achter dat architectuur niks voor mij was, daar ben ik 
veel te praktisch voor. Uit de verschillende richtingen die er nog over 
bleven kwam uitvoeringstechnologie voor mij naar voren. In feite de rol 
van aannemer en dat vond ik erg leuk. Alles wat er mee te maken heeft 
trok mij aan. Ik heb de studie afgemaakt en heb stage gelopen bij Vink 
Bouw in Nieuwkoop. Waar ik tot een jaar geleden gewerkt heb. Ik had het 
er onwijs naar mijn zin en dacht: ik ga er nooit meer weg. Tijdens mijn 
stage deed ik de werkvoorbereiding en de uitvoering van hetzelfde 
project en dat was heel leerzaam, want dan zie je echt het verschil tussen 
de theorie en de praktijk. Toen de stageperiode was afgerond heb ik 
gevraagd: mag ik bij jullie komen werken als uitvoerder? Ik kon er zo 
terecht, ik heb diverse functies doorlopen en ben uiteindelijk blijven 
hangen in de rol van technisch plancoördinator, in feite een combinatie 
van ontwikkelaar en aannemer. Het betekent een soort verschuiving van 
techniek kennis. Bij de eerste lijnen die een architect op papier zet geef je 
al aan hoe je een maakbaar ontwerp ervan kunt maken. Naar de kaders 
die de architect aangeeft,  kom ik met richtlijnen over de invulling. Om te 
voorkomen dat de architect een prachtig ontwerp maakt, waarvan de 
aannemer vervolgens zegt: dit kan helemaal niet. Deze manier van 
werken is voor alle partijen veel prettiger.” 

Toch heb je besloten te vertrekken? 
“Ik wilde uitvoerder worden. Maar nu stond ik niet meer tussen de 
mensen en wat ik bedacht had zag ik niet gerealiseerd worden, want ik 
was allang weg voordat de eerste paal de grond in ging. Daardoor haalde 
ik minder voldoening uit de projecten waar ik aan werkte, maar ik wist 
ook niet hoe ik dat moest veranderen. 
Toen zag ik een woning in Aalsmeer die al een paar jaar te koop stond. Op 
een vrijdagavond besloot ik er een ontwerp op te maken, vervolgens een 
calculatie en daarna een planning. Uiteindelijk had ik aan het eind van het 
weekend het huis in theorie helemaal verbouwd en ingericht en mijn 
planning zo ver uitgebreid dat ik zou stoppen bij Vink Bouw. Ik heb mijn 
baan opgezegd en ben met dat huis aan de slag gegaan. Het is prachtig 
geworden en staat nu in de verkoop.” 

En wat heb je voor ogen met je eigen bedrijf?
“Ik heb gezocht naar andere huizen, maar de markt is zo gek, dat het 
moeilijk is een goed gevoel te krijgen bij de verkoopwaarde. Daarnaast 
heb ik een vracht kennis in huis waar ontwikkelende bouwers wat mee 
kunnen. Dus ben ik op zoek gegaan naar opdrachten in de rol die ik bij 
Vink Bouw had. Vorige week heb ik een opdracht aangenomen bij Hillen 
en Roosen, met de kanttekening dat als er een huis komt, zij mij de ruimte 
geven om dat te ontwikkelen. Ik heb drie projecten lopen en ben daar-
naast aan het speuren op Funda. Ik wil graag het totale plaatje leveren, 
zowel het ontwerp als de verbouw van een woning. Zo’n project waar ik 
door enthousiasme ‘s nachts van wakker kan liggen.” 

Wie wil jij volgende week in de schijnwerper zetten?
Mijn buurvrouw: Mariska Spreeuw-de Vries. 

Tanya van Eck: “Ik heb alles met 
huizen, altijd leuk gevonden”

Aalsmeer - De bekendmaking van 
de editie van het Meerlandenfonds 
2021 vond dit jaar opnieuw niet op 
een feestelijk evenement plaats. 
Gelukkig ontvangen totaal 116 
(sport)verenigingen en stichtingen 
uit de elf Meerlandengemeenten wel 
een mooie cheque met een donatie 
uit het fonds. 
Wethouder Wilma Alink is blij voor 
alle winnaars uit Aalsmeer en Kudel-
staart: “In de gemeente Aalsmeer zijn 
we natuurlijk al jaren fan van het 
Meerlandenfonds. We zijn trots dat 
Joost Ho�scholte dit fonds in het 
leven heeft geroepen. Ik ben blij dat 
ook dit jaar twaalf mooie organisaties 
uit onze gemeente een bijdrage 
mogen ontvangen en feliciteer hen 
allemaal van harte.”

Voedselbos
Voor de speciale uitreiking ging 
wethouder Wilma Alink dit jaar naar 
Voedselbos De Smikkeltuin. Zij 
ontvangen een bijdrage van het 
Meerlandenfonds van maar liefst 
1500 euro. “Fantastisch dat het voed-
selbos zo’n grote bijdrage krijgt. 
Helemaal terecht natuurlijk, want het 

is een geweldig initiatief van deze 
mensen. Weer of geen weer: zij 
werken keihard om een mooi voed-
selbos te maken voor onze inwoners.” 
De overige donaties voor Aalsmeer 
en Kudelstaart zijn gegeven aan: 
Aalsmeers Harmonie (300), tennisver-
eniging All Out (500), Stichting Dag 
van je Leven (250), Vereniging van 
Vogelvrienden (400), Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer (575), Dames-
vereniging Kudelstaart (410), sport-
vereniging RKDES (535), Zonnebloem 
Kudelstaart (475), Stichting Living 
Memories (250), Kinderboerderij 
Boerenvreugd (500) en oudervereni-
ging PCBS De Brug (450 euro).

Milieu en welzijn
Het Meerlandenfonds heeft bij de 
aanvragen gelet op verenigingen en 
organisaties die zich inzetten voor 
een mooie en duurzame leefomge-
ving. Ze gaat hierbij uit van de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
van de VN om van de wereld een 
betere plek te maken in 2030. Het 
bestuur let extra op projecten of acti-
viteiten die het milieu bevorderen, 
het welzijn van mensen vergroot en 

dit jaar ook op activiteiten die 
bijdragen aan een betere mentale 
gesteldheid en het voorkomen van 
eenzaamheid door de aanhoudende 
maatregelen rondom het 
coronavirus. 

Onmisbaar
Algemeen directeur van Meerlanden 
Angeline Kierkels: “Vrijwilligers zijn 
onmisbaar voor onze maatschappij. 
Met veel creativiteit en doorzettings-
vermogen proberen zij hun werk zo 
goed mogelijk voort te zetten om 
daarmee bij te dragen aan een mooie 
en duurzame leefomgeving in de 
regio, vandaag en morgen. Daarom 
steunen wij die talrijke initiatieven 
van goede doelen en verenigingen 
met ons Meerlandenfonds.” 

Video’s
Op www.meerlanden.nl/fonds staan 
alle video’s van de wethouders. 
Hierin komen naast de persoonlijke 
overhandigingen van de cheques 
ook alle andere verenigingen en 
stichtingen die een donatie uit het 
Meerlandenfonds ontvangen, 
voorbij.

Donatie van Meerlandenfonds 
voor Aalsmeerse organisaties

Aalsmeer - De Decemberkalender 
Aalsmeer is nog in volle gang, maar 
de eerste voedselpakketten zijn vlak 
voor de kerst afgeleverd bij de Voed-
selbank Aalsmeer Kudelstaart. Heerlijk 
vers ‘luxe fruit’, zoals druiven, ananas 
en meloenen, voor de Aalsmeerse en 
Kudelstaartse gezinnen die wekelijks 

afhankelijk zijn van de Voedselbank 
en hun vrijwilligers. Johan Kreike 
heeft goed zijn best gedaan en het 
lekkerste fruit geselecteerd, zodat de 
inwoners van de gemeente Aalsmeer 
ook iets speciaals hebben tijdens de 
feestdagen. En nog gezond ook! Koos 
Koelewijn van de lokale Voedselbank 

‘Luxe fruit’ voor de Voedselbank
Van links naar rechts: Koos Koelewijn, Johan Kreike, Jeroen Mäkel en Kirsten Verhoef.

is super blij met deze donatie zo vlak 
voor de feestdagen. “Vers fruit is 
schaars in de pakketten en dit luxe 
fruit zit er al helemaal nooit in, dus dit 
extraatje voor de kerst wordt enorm 
gewaardeerd. Door de vrijwilligers, 
maar vooral door de mensen die 
afhankelijk zijn van de Voedselbank.” 
De initiatiefnemers Kirsten Verhoef en 
Jeroen Mäkel zijn daarom ook heel 
erg blij met de vele lootjes die de 
inwoners van Aalsmeer en Kudel-
staart al gekocht hebben om dit 
mede mogelijk te maken. “En we zijn 
nog niet klaar. De actie loopt nog 
door tot het einde van deze maand. 
Tot die tijd kan iedereen nog een of 
meerdere lootjes van 5 euro kopen.” 
Per lot gaat er 4 euro naar de Voedsel-
bank, de andere euro heeft de organi-
satie nodig voor gemaakte kosten. Ga 
naar www.decemberkalenderaals-
meer.nl, koop nog een lootje, maak 
kans op een mooie prijs, maar 
bovenal: steun de Voedselbank!
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Aalsmeer - De kersverse coalitie 
erkent de nadelige e�ecten van de 
luchtvaart zoals uitstoot van stikstof 
en (ultra)�jnstof, geluidsoverlast, 
neerstortgevaar en verstoring van de 
leefomgeving rondom Schiphol. Dat 
is het goede nieuws, althans dat zou 
het goede nieuws kunnen zijn. Het 
slechte nieuws is helaas dat de 
coalitie ondanks dat toch weer kiest 
voor de luchtvaart en voor Schiphol. 
Er moet voor die nadelige e�ecten 
voor mens, natuur en milieu natuur-
lijk wel een oplossing komen, maar 

behoud van de ‘hubfunctie’ van 
Schiphol staat voor de coalitie 
voorop. De ontstellende conclusie is 
dat de coalitie gewoon door wil gaan 
met wat vorige coalities ook al 
deden: meer vliegen proberen te 
combineren met minder hinder. Dat 
‘meer vliegen’ is altijd gelukt, ‘minder 
hinder’ nog nooit.

Beroep op rechter
“Ook deze coalitie gaat voor onze 
gezondheid en onze leefomgeving 
het verschil dus niet maken, zoveel is 

wel duidelijk”, zegt Jan Boomhouwer, 
bestuurslid Stichting RBV. Hij 
vervolgt: “Dan staat de stichting 
Recht op Bescherming tegen Vlieg-
tuighinder echt maar één ding te 
doen: gezamenlijk een beroep doen 
op de rechter om ons (mensen)recht 
op bescherming tegen vliegtuig-
hinder af te dwingen. Blijf niet aan de 
zijlijn staan; doe mee! Wij kunnen uw 
steun heel goed gebruiken, als 
medestander of als donateur.” Kijk 
voor meer informatie op www.
beschermingtegenvliegtuighinder.nl

Coalitieakkoord alarmerend vaag 
over omwonenden Schiphol

Aalsmeer - Na de grote brand in het 
in aanbouw zijnde woon/winkelpand 
in de Zijdstraat op maandag 26 
oktober heeft de gemeente de 
volgende dag een bewonersavond 
georganiseerd. Er is toen een toelich-
ting gegeven op het verloop van de 
brandbestrijding en er konden 
vragen gesteld worden. De grootste 
vraag was natuurlijk: Wat is de 
oorzaak van de brand? Er gingen 
geruchten dat de brand aangestoken 
zou zijn, mogelijk met vuurwerk 
omdat er die avond harde klappen 
zijn gehoord. Echter uitsluitsel kon 
niet gegeven worden, het politieon-
derzoek was nog in volle gang. De 
burgemeester beloofde hier op terug 
te komen, evenals hoe er omgegaan 
zou worden met het verwoeste pand.  
Helaas zal de oorzaak van de brand 
niet boven water komen. Uit het 

onderzoek door de politie zijn geen 
verdere aanwijzingen gevonden. “Het 
onderzoek is nog niet afgesloten, 
maar ikzelf heb niet de verwachting 
dat dit nog tot opsporing gaat 
leiden”, aldus burgemeester Gido 
Oude Kotte in de brief aan de omwo-
nenden. “De brand heeft het pand 
dusdanig verwoest dat een sporen-
onderzoek in het pand niet meer 
mogelijk was.”

Vergunning
Het uitgebrande pand is, op een 
enkele muur na, inmiddels afge-
broken en het puin is zoveel mogelijk 
verwijderd. De verzekeraard heeft de 
eigenaar van het pand toestemming 
gegeven om snel te gaan starten met 
de herbouw. “Daarmee kan zo snel 
mogelijk het aangezicht in de Zijd-
straat weer hersteld worden”, 

vervolgt de eerste burger in het 
schrijven. De eigenaar hoeft geen 
bouwvergunning aan te vragen om 
opnieuw te starten. Omdat er één 
muurtje is blijven staan gaat het om 
herbouw en niet om nieuwbouw. Dat 
maakt in de te doorlopen procedures 
nogal uit. 
Menig bewoner slaat de schrik vast 
weer om het hart. Het verloop van de 
bouw met het vele houtwerk verliep 
niet geheel volgens de regels, zo 
lieten bewoners van het tegenover-
liggende pand tijdens de bewoners-
avond weten. Diverse malen is aan 
de bel getrokken bij de gemeente 
om handhaving in te zetten. Hopelijk 
verloopt de herbouw  gediscipli-
neerder en overzichtelijker. De 
‘opzichters’ aan de overkant gaan de 
herbouw vast weer goed in de gaten 
houden!

Toestemming voor herbouw na 
grote brand in Zijdstraat

Aalsmeer – Ook dit jaar verzorgde 
Participe weer een kerstpakketten-
actie voor Aalsmeer en Kudelstaart. 
Inwoners konden mensen nomi-
neren van wie zij vinden dat ze wel 
een hart onder de riem verdienen. Zij 
konden dinsdag 21 december het 
pakket halen om vervolgens iemand 
te gaan verrassen.

Waardevol
Wethouder Zorg Wilma Alink reikte het 
eerste kerstpakket uit aan Monika 

Skalski, vrijwilliger van Participe. 
Monika heeft een pakket aangevraagd 
voor iemand die vecht tegen kanker. 
Wethouder Alink: “Op deze manier 
wens ik al onze inwoners een mooi 
kerstfeest en alle goeds voor 2022. Ik 
ben heel blij met deze actie van de 
medewerkers en vrijwilligers van Parti-
cipe. Dat zij dit organiseren laat eens te 
meer zien dat ze aandacht hebben voor 
al onze inwoners. Mede dankzij hen 
staat niemand in Aalsmeer en Kudel-
staart er alleen voor. Monika is ook 

Kerstpakkettenactie Participe 
in Aalsmeer weer geslaagd

Aalsmeer - Na een gezellige Kerst-
shopping-zaterdag 18 december in 
het Centrum moesten de horeca, 
kappers en niet essentiële winkels 
hun deuren weer sluiten. Geen koop-
zondag en niet de gezelligheid in de 
zaak met klanten die nog een feeste-
lijke out�t of een cadeautje komen 
kopen. Echter de meeste onderne-
mers zijn niet gesloten voor bestel-
lingen. De tijd van ‘click & collect’, 
etalageshoppen, etaleren op social 
media, bezorgen en creatief zijn is 
weer aangebroken. Steun je lokale 
ondernemer door bij hen te blijven 
kopen. Er zijn veel mogelijkheden 
om dit te doen. Op www.aalsmeer-
centrum.nl is een overzicht te vinden 
met daarop de winkels die een 
webshop hebben. Regel het met je 
lokale winkelier, want zo vlak voor de 
kerstdagen lukt het alleen bij hen 
nog om alles op tijd in huis te krijgen. 

Extra kerstprijs stickertjesactie
Afgelopen zaterdag werd er een 
extra prijs weggegeven namens de 
ondernemers uit Aalsmeer Centrum. 
Iedereen die een volle spaarkaart 
met stickertjes had ingeleverd kon 
meedoen met deze extra trekking. 
Uiteindelijk won Esther Piller uit 
Kudelstaart het kerstpakket met 
lekkere dingen. Tot en met vrijdag 24 
december worden nog stickertjes 
gegeven bij iedere bestede 10 euro 
bij één van de deelnemende onder-
nemers in het Centrum. Vraag erom 
bij je bestelling of aankoop. Volle 
spaarkaarten kunnen tot en met 31 
december ingeleverd worden bij de 
ondernemers die aan de actie 

meedoen. Deze herken je door de 
poster op de deur, maar je kunt hier 
ook een overzicht vinden https://
aalsmeercentrum.nl/win-shopte-
goed-in-aalsmeer-centrum. De trek-
king van de shoptegoedbonnen van 
onder andere 250 euro vindt begin 
januari plaats. De kaarten die 
meededen met de extra kersttrek-
king doen uiteraard ook hieraan mee.

Kerststukjes en Charles Dickens
Wat was het gezellig druk afgelopen 
zaterdag in de winkelstraten in ‘het 
dorp’. Het dweilorkest Dorst uit Mij-
drecht zorgde als Charles Dickens-
band voor veel vrolijkheid met hun 
kerstliedjes. Kleine cadeautjes 
werden uitgedeeld door kerstmeisjes 
en sommige winkeliers hadden 
buiten een tafel met leuke producten 
of kleding. Eetcafé De Zwarte Ruiter 
verkocht lekkere versnaperingen en 
een groot aantal kinderen kon blij 
gemaakt worden met een ‘knapzakje’ 
met daarin spulletjes voor het maken 
van een kerststukje. De ondernemers 
deelden deze uit, omdat het kerst-
stukjes maken op het Molenplein 
helaas niet door kon gaan. 

Mooiste etalage
Veel ondernemers hadden extra hun 
best gedaan om hun etalage in kerst-
sferen te steken. ‘Kerstmeisjes’ Fleur 
en Romana hebben ze beoordeeld 
en ze vonden de etalage van Bloem-
binderij Raymond de mooiste. De 
etalages van Slagerij Maarse, De 
Wereldwinkel, Boekhuis Aalsmeer en 
jipswinkeltje kwamen ook in hun top 
vijf. 

Click & collect in veel winkels: 
Koop ook online lokaal!

iemand die midden in onze gemeente 
staat en extra aandacht heeft voor onze 
Poolse inwoners. Zij zijn super waar-
devol voor onze gemeente en het is 
belangrijk dat ze weten dat ook zij 
terecht kunnen bij Participe.”

100 Pakketten
Na het succes van de actie in 2020, 
wilde Participe wederom 100 mensen 
of gezinnen in het zonnetje zetten. 
“Aalsmeerders kennen elkaar en geven 
met respect. Wij vertrouwen er daarom 
op dat de pakketten op een goede plek 
terechtkomen”, aldus de medewerkers 
en vrijwilligers van de organisatie voor 
welzijn en maatschappelijk werk.

Schiphol - Bij Schiphol is rond half vijf 
in de nacht van zondag 19 op maandag 
20 december een auto te water geraakt. 
Op de afrit naar de luchthaven ging het 
mis. Door onbekende oorzaak ging de 

auto in de bocht rechtdoor en kwam in 
het water tot stilstand. De bestuurder 
kwam met de schrik vrij. Een bergings-
bedrijf heeft de auto uit het water 
gehaald en afgesleept.

Autobestuurder met schrik vrij 
na plons in het water
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Aalsmeer - Met het verwijderen van 
groen en het opschonen van de 
grond gaan de voorbereidende 
werkzaamheden voor woningbouw-
project Westeinderhage in Kudel-
staart in het eerste kwartaal van 
volgend jaar van start. De echte 
bouw start na het vaststellen van het 
bestemmingsplan door de gemeen-
teraad en het verlenen van de beno-
digde vergunningen. Deze week is 
de anterieure overeenkomst gete-
kend tussen de gemeente Aalsmeer 
en Van Omme & De Groot Projectont-
wikkelaars en Bouwers. In een anteri-
eure overeenkomst maken de 
projectontwikkelaar en gemeente 
afspraken over de opzet en planning 
van de wijk. Zoals de verdeling van 
de risico’s, het woningbouwpro-

gramma en de start en fasering van 
de bouw. “We hebben met elkaar een 
intensief traject doorlopen”, zegt 
Marco Dijkshoorn directeur Project-
ontwikkeling  Van Omme & De Groot. 
“Nu gaan we een mooi project 
realiseren.”

Mooie stap
De 267 woningen in Westeinderhage 
variëren van appartementen tot vrij-
staande woningen, met een ruim 
aanbod in zowel koop als huur. “Voor 
elke levensfase is er een woning 
gepland, van jong tot oud, van single 
tot gezin”, zegt wethouder Ruimte-
lijke Ordening Bart Kabout. “We 
volgen uiteraard de woonagenda die 
uitgaat van 25% sociale en 30% 
middeldure woningen. Voor Aals-

Voorbereidend werk voor project 
Westeinderhage start begin 2022

Wethouder Bart Kabout (links) en Marco Dijkshoorn van Van Omme & De Groot bij de ondertekening van de anterieure 
overeenkomst Westeinderhage.

Aalsmeer - Het wordt weer een Kerst 
als vorig jaar. Sober qua bezoeken 
thuis en feestjes, maar het staat 

iedereen vrij om het anders gezellig 
met en voor elkaar te maken. 
Menigeen doet dit door huizen en 

‘Verlicht Aalsmeer en Kudelstaart’

INGEZONDEN

Aalsmeer - Zaterdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur maakte ik een 
wandeling met mijn hond Bo langs de inmiddels bekende ‘knip’ in de 
Burgemeester Kasteleinweg tussen de Zwarteweg en de Ophelialaan. 
Tijdens mijn wandeling van een kwartier telde ik tussen de Zwarteweg en 
de Ophelialaan 25 auto’s (heen en weer gaand verkeer en drie auto’s op 
de busbaan). Daarna ben ik naar het kruispunt van de Ophelialaan en 
Hortensialaan gelopen. Vanaf dit kruispunt ben ik via de Hortensialaan 
naar de Zwarteweg gelopen. Op deze route kwam ik, binnen een kwar-
tier, 76 auto’s tegen (heen en weer gaand verkeer). We noemen dit statis-
tisch signi�cant! Zelf woon ik in de Hornmeer. Als ik naar de winkels in de 
Ophelialaan ga, rijd ik altijd via de Hortensialaan en de Mensinglaan. Dit 
deed ik vroeger ook al. Zelf maak ik dus geen gebruik van de ‘knip’. Maar, 
ook ik vind het onvoorstelbaar, dat deze ‘knip’ is aangelegd. De Kaste-
leinweg (N196) is dé aanvoerroute voor het Centrum en Aalsmeer Zuid. 
De Stommeerweg en de Hortensialaan zijn helemaal niet geschikt voor 
autoverkeer en zeker niet voor vrachtwagens. Deze wegen zijn daarvoor 
veel te smal. En door het vele autoverkeer nu levensgevaarlijk voor �et-
sers! Haal gewoon de knip weg en maak een weg links en rechts van de 
busbaan, dat zal het beste zijn om de verkeersdruk binnen de bebouwde 
kom (weer) te verlagen.
Barend Nap, mail: bnpl0111@kpnmail.nl

Aalsmeer - Er zijn veel dingen op te noemen die niet lukken. Dingen die 
beperkingen opleveren, verdriet geven en die vermoeiend of uitzichtloos 
zijn. Het is makkelijk om jezelf dood te staren op die beperkingen, terwijl 
we dan eigenlijk aandacht, hulp of oplossingen nodig hebben. Meestal zit 
die hulp in de dingen die we als vanzelfsprekend ervaren. Je kunt altijd 
een beroep doen op een ziekenwagen of brandweer bij nood. De Voed-
selbank en tweedehandswinkels helpen je als je kwetsbaar bent. Voor 
ouderen die hulp nodig hebben bij het dagelijks leven, staan de wijkver-
zorgers klaar. Handhaving en buurtagenten helpen ons veilig te leven. 
Elektra en water is er altijd en ondernemers leggen de winkels vol met 
voedsel en artikelen die we nodig hebben. En vergeet niet de mensen 
van de verenigingen, kerken, business clubs en stichtingen waar we 
elkaar ontmoeten om te werken of ontspannen. Het afgelopen jaar gaf 
veel zorgen, de coronacrisis heeft het voor niemand makkelijk gemaakt. 
Gelukkig was er ook goed nieuws dat voldoening gaf, als een lichtpuntje 
in het donker. Deze lichtpuntjes zijn gemaakt door heel veel mensen die 
hun steentje bijdragen aan de kracht van Aalsmeer en Kudelstaart. Voor 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen: heel veel dank voor wat je 
gedaan hebt voor jezelf en voor anderen, dankzij jou zijn Aalsmeer en 
Kudelstaart een stukje mooier geworden!
CDA Aalsmeer-Kudelstaart 

‘Knip’ in N196 onvoorstelbaar!

Stukje mooier dankzij jouw hulp

meer en Kudelstaart is dit weer een 
mooie stap in het vervullen van een 
enorme behoefte aan woningen.”

Woningbouw met ruimte
Westeinderhage wordt ontwikkeld 
en gerealiseerd door Van Omme & 
De Groot Projectontwikkelaars en 
Bouwers. Kuiper Compagnons is de 
ontwerper van het stedenbouw-
kundig plan. De nieuwe wijk wordt 
ruim opgezet. “In het aantal en de 
hoogte van woningen maken we 
duidelijke keuzes”, zegt Bart Kabout. 
“Dit project past qua uitvoering, 
aantal woningen en schaalgrootte in 
de huidige uitstraling van Kudel-
staart.” Op https://www.woneninwes-
teinderhage.nl/ is meer informatie 
over het project te vinden. 

tuinen te verlichten en te versieren 
met allerlei leuke kerst-decoraties. 
Tijdens een rondje wandelen of 
�etsen door de gemeente kan 
genoten worden van een waar licht-
jesfeest. De ene versiering is subtiel, 
bij een ander is �ink uitgepakt. Maar, 
allemaal geweldig om te zien. Mooie 
gebaren om iedereen (op afstand) 
�jne Kerstdagen te wensen. Aanrader 
dit uitje en goed voor u/jou, want 
bewegen is in deze corona-tijd heel 
belangrijk. Ga ontdekken en 
genieten van ‘verlicht Aalsmeer en 
Kudelstaart’!

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Mike van der Laarse van 
Multi Supplies is uitgeroepen tot 
‘meest machtig mooiste mens’ van 
Amstelland door Into Business. De 
Aalsmeerse ondernemer heeft de 
bijnaam Mike Multi en deze heeft hij 
niet alleen gekregen vanwege de 
naam van zijn bedrijf. “Als er één 
iemand is die heel Aalsmeer en 
omgeving, van jong tot oud, heeft 
laten genieten in deze vreemde 
tijden, dan is het Mike ‘Multi’ van der 
Laarse. Met het Vuur & Licht op het 
Water spektakel afgelopen 
september heeft hij weer een pres-
tatie van wereldformaat geleverd. 
Mike is in zijn vrije tijd voorzitter van 
handbalvereniging Greenpark Aals-
meer, sponsort de club natuurlijk 
ook, maar ook vele andere (sport)
verenigingen mogen op de steun 
van Mike rekenen. Verder is er 
natuurlijk de Mike Multi Foundation. 
Die zorgt ervoor dat mensen met een 
beperking aan het sporten gaan en 
blijven. Handbiker Jetze Plat en 
rolstoeltennisser Ruben Spaargaren 
zijn twee topsporters die heel veel 

aan Mike te danken hebben. En zij 
zijn niet de enige. Zeker Stichting 
Meer Armslag heeft een speciaal 
plekje in Mike’s hart, mede omdat 
deze stichting door zijn moeder 
Lenie is opgericht. Als iemand zich 
nog afvraagt waar de bijnaam ‘Multi’ 
op is gebaseerd, die kent waarschijn-
lijk de betekenis van het woord 
‘multi’ niet”, aldus het bestuur van 
Into Business. 

Grote eer
Afgelopen woensdag 15 december 
was de o�ciële bekendmaking, maar 
een week eerder was Mike van der 
Laarse verrast met een bezoek en is 
aan hem de trofee voor mooiste 
mens uitgereikt. “Ik moest een 
weekje m’n mond houden.” Er was 
een groot feest gepland rond de 
uitreiking, maar dit kon vanwege 
corona geen doorgang vinden. Geen 
grootse bekendmaking dus, maar dit 
maakt Mike niet uit. Hij is terecht 
supertrots op deze prijs. “Het is al een 
hele eer om in de Top 5 te staan en 
nu heb ik gewonnen. Ik was echt 

Mike v/d Laarse ‘meest machtig 
mooiste mens’ van Amstelland

Mike ‘Multi’ van der Laarse met de trofee voor mooiste mens. Foto: Into Business

�abbergasted. In de top 5 stond ook 
een wethouder uit Amstelveen, de 
directeur van ziekenhuis Amstelland 
en op drie Ton Burgers (het carrosse-
riebedrijf won afgelopen november 
de titel ‘Onderneming van het jaar) . 
Vind ik een top-ondernemer.” 

Bezige bij
Volgens Martijn van Dalen van Into 
Business sprong Mike er dit jaar 
vooral uit vanwege het vuur-
werkspektakel: De grootste uitdaging 
in deze tijd en een grote klapper 
geworden. De ‘meest machtig 
mooiste mens’ trofee wordt jaarlijks 
uitgereikt aan een ondernemer 
vanwege het succes van zijn of haar 
bedrijf, maar vooral ook de neven-
activiteiten waarvoor ingezet wordt 
wegen zwaar in de besluitvorming. 
En in deze is Mike nou eenmaal een 
bezige bij: Actief voor de handbal, 
zwemvereniging, minder-valide 
sporters, zoals al vermeld Vuur en 
Licht, en vooral niet vergeten: Sinter-
klaas in Aalsmeer waaraan de 
inwoner jaarlijks met heel veel plezier 
vele uren besteed. 
Mike kan het nog nauwelijks 
geloven. “Ger Loogman en Marco van 
Zijverden hebben de trofee eerder 
gewonnen. “Ik vind het echt zo een 
grote eer.” Inmiddels heeft Mike al 
diverse reacties en felicitaties mogen 
ontvangen. Onder andere ook van 
burgemeester Gido Oude Kotte. “Hij 
schrijft trots te zijn dat er een Aals-
meerder in de top 5 stond en 
gewonnen heeft. Een terechte 
winnaar”, vertelt een trotse Mike tot 
slot. De trofee krijgt uiteraard een 
bijzondere plek in zijn bedrijf, maar 
wat Mike het belangrijkste vindt is de 
reuring rond de prijs. “Nogmaals, ik 
vind het een grote eer, maar het 
belangrijkste is dat het helpt om 
leuke dingen voor mensen te kunnen 
blijven organiseren. Dat vind ik nou 
eenmaal fantastisch om te doen.”

Aalsmeer - Vanwege de harde lock-
down kan er helaas niet meer gewin-
keld worden in de winkels. 
Tenminste, niet meer in de winkel 
zelf, online kan dat natuurlijk wel. 
Om dat makkelijker te maken en de 
lokale winkeliers te helpen, hebben 
de initiatiefnemers van de Decem-
berkalender Aalsmeer net als vorig 
jaar een lokale bezorgdienst opgezet. 
Een belletje naar Renault Nieuwen-
dijk was voldoende om een elektri-
sche auto te lenen, zodat tot en met 
in ieder geval 30 december vrijwilli-
gers de pakketjes van de lokale 
ondernemers kunnen a�everen. Het 
enige dat men vraagt is dat klanten 
een lootje van 5 euro kopen voor de 
Decemberkalender. Per lot gaat 4 

euro rechtstreeks naar Voedselbank 
Aalsmeer-Kudelstaart. Bovendien 
maken kopers kans op mooie 
dagprijzen én de hoofdprijs: een 
shoptegoedbon ter waarde van 400 
euro, aangeboden door Aalsmeer 
Centrum. Een aantal winkeliers 
maakt al gebruik van de bezorg-
dienst en is superblij met deze steun. 
Nog op zoek naar cadeaus voor 
onder de boom of nog geen 
kerstout�t? En wil je er 100% zeker 
van zijn dat het ook voor kerst 
binnen is? Koop dan lokaal en laat 
het pakketje thuis bezorgen. Je kunt 
natuurlijk ook gewoon alleen een 
lootje kopen via www.decemberka-
lenderaalsmeer.nl en hiermee de 
Voedselbank steunen. 

Koop lokaal en krijg pakketje 
thuis via lokale bezorgdienst

Amstelveen - Het groene gebied de 
Amstelscheg, onderdeel van Groenge-
bied Amstelland, is verkozen tot meest 
bijzonder provinciaal landschap. Dat 
zijn landschappen waarop men extra 
zuinig is vanwege de bijzondere eigen-
schappen en waarde voor mens en 
dier. De prijsuitreiking vond vrijdag 17 
december plaats bij buitenplaats 
Wester-Amstel door de gedeputeerde 
van de provincie Noord-Holland Esther 
Rommel aan bestuurders van Amstel-
veen en Ouder-Amstel. 

Prijsuitreiking
Amstelscheg had 14 procent van alle 
stemmen gekregen. Esther Rommel, 
gedeputeerde van de provincie voor 
Natuur en Landschap, overhandigde 
de prijs aan Floor Gordon, wethouder 
van Amstelveen en Joyce Langenacker, 

burgemeester van Ouder-Amstel én 
voorzitter van het recreatieschap 
Groengebied Amstelland. De prijs 
bestond uit een houten plakkaat met 
daarop ‘Winnaar verkiezing meest 
bijzondere landschap’. 

Ambassadeur Amstelscheg
De Provincie Noord-Holland organi-
seerde deze verkiezing. Maar liefst 32 
landschappen dongen mee naar deze 
eretitel. Inwoners van de provincie 
konden stemmen voor hun favoriete 
landschap. Op de website van de 
provincie promootten ambassadeurs 
de karakteristieke eigenschappen van 
het landschap. Ambassadeur voor de 
Amstelscheg was Jeroen Schepers, 
beheermedewerker van Groengebied 
Amstelland. Jeroen: “De Amstelscheg is 
een gebied dat voor vele stedelingen 

Amstelscheg winnaar bijzonder 
provinciaal landschap

Van links naar rechts: Ambassadeur Amstelscheg Jeroen Schepers, burgemeester 
Joyce Langenacker (Ouder-Amstel), wethouder Floor Gordon (Amstelveen) en 
gedeputeerde Esther Rommel (provincie Noord-Holland).

van waarde is om te recreëren en om 
even te ontsnappen uit de drukte, 
maar dat ook kwetsbaar is, vanwege de 
stedelijk druk. Waard om in de gaten te 
houden, dus. Want weg is weg.”

Groene verbinder stad en land
De Amstelscheg is een van de vijf 
groene scheggen rondom Amsterdam, 
ingeklemd tussen Amsterdam-Zuid, 
Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. 
De scheg steekt als een wig diep de 
stad in en biedt stedelingen een groen-
gebied dicht bij huis. De rivier de 
Amstel slingert als een levensader door 
het groene landschap langs oude 
veenweidepolders, statige boerderijen 
en de historische buitenplaatsen 
Wester-Amstel en Oosterveer. In het 
voorjaar broeden weidevogels als de 
grutto en kievit in de graslanden. Het 
gebied nodigt uit om het wandelend, 
�etsend of varend te ontdekken. Zowel 
het Wandelnetwerk Noord-Holland als 
het Noord-Hollandpad, langeaf-
standspad door de hele provincie, 
lopen dwars door de Amstelscheg. 

Groengebied Amstelland
Groengebied-Amstelland beheert en 
onderhoudt al 40 jaar grote delen van 
de Amstelscheg. Samen met de 
provincie Noord-Holland en de 
gemeenten Ouder-Amstel, Amstel-
veen, Amsterdam en Diemen zorgen ze 
voor ontwikkeling van de recreatiege-
bieden tussen Amstelveen en het 
Amsterdam-Rijnkanaal. 
Kijk voor meer informatie op 
www.groengebied-amstelland.nl.

Weer oliebollen 
drive-thru
Aalsmeer - Het is weer zover. Voor de 
tweede keer, na het grote succes van 
vorig jaar, de oliebollen drive-thru!
Wederom bij de Bloemhof aan de 
Hornweg 187 op oudjaarsdag, 
vrijdag 31 december, van 08.00 tot 
en met 15.00 uur (of eerder als alles 
op is), kunt u, zonder dat u uw auto 
verlaat, uw bestelling ophalen.
De oliebollen, appel�appen en 
appelbeignets worden gemaakt door 
Müller Banketbakkerij, en door  
handbalvereniging Greenpark Aals-
meer verkocht. Daarmee wil de 
handbalvereniging de clubkas een 
beetje vullen. Ook kunnen mensen 

de bestelling doormailen en laten 
bezorgen door de oliebollentaxi. Het 
bestelformulier downloaden, 
invullen en mailen aan: info@hvaals-
meer.nl. Bestel op tijd, tot uiterlijk 
woensdag 29 december 23.00 uur.

Aalsmeer – Op de kruising Machi-
neweg en Catharina Amalialaan heeft 
donderdag 16 december opnieuw 
een aanrijding plaatsgevonden. 
Omstreeks 14.00 uur kwamen een 
auto en een bestelbus met elkaar in 
botsing. Hierbij is de auto te water 
geraakt. De politie, ambulances en 
brandweer waren snel ter plaatse. De 
bestuurder van de auto kon zelf-
standig het voertuig verlaten en is 

vervolgens per ambulance naar een 
ziekenhuis vervoerd. De bestuurder 
van de bestelbus kwam met de schrik 
vrij. De politie doet onderzoek naar 
de toedracht van het ongeval. Brand-
weerduikers en de collega’s van het 
hulpverleningsvoertuig zijn geassis-
teerd door de brandweer van Aals-
meer bij takelen van het voertuig uit 
het water. Beide auto’s zijn vervol-
gens afgesleept.

Auto te water na aanrijding op 
kruising Machineweg

Foto: Marco Carels





 Het Aalsmeerse raadhuis zal in het nieuwe jaar weer onderdak gaan geven aan een fl ink 
aantal medewerkers. Althans zo snel als de Covid-maatregelen dat toestaan. De afgelopen 
negen jaar waren het vooral bestuurders en raadsleden die in het Aalsmeerse raadhuis 
verbleven, en een enkele ambtelĳ k ondersteuner. Om als bestuur slagvaardig aan belangrĳ ke 
Aalsmeerse en Kudelstaartse onderwerpen te kunnen werken en problemen passend te 
kunnen oplossen, is het noodzakelĳ k om adviseurs dichtbĳ  te hebben. Door hun aanwezigheid 
in Aalsmeer en werkzaam te zĳ n bĳ  de gemeente Aalsmeer hebben de strategisch adviseurs en 
de bestuursondersteuners meer voeling met de behoeften in de Aalsmeerse samenleving. Met 
een strategisch team van adviseurs dichtbĳ  het bestuur is er meer invloed, grip en regie op de 
Aalsmeerse opgaven en op de gemeente fi nanciën. Wĳ  hebben natuurlĳ k zorg vuldig gekeken 
naar de gevolgen die de vernieuwde samenwerking heeft voor medewerkers van de AA 
organisatie. Samen met Amstelveen hebben wĳ  dat opgepakt. 

Alle dienstverlening vanuit 
Aalsmeers raadhuis en een 
eigen kernorganisatie 

Gemeenteraad
Als tĳ delĳ ke raadscommissie voor de toekomstige 
dienstverlening binnen de gemeenteraad van Aalsmeer 
hebben wĳ  in nauw contact gestaan met het college 
van B&W tĳ dens de intensieve overleg periode die 
het college had met Amstelveen. In een dergelĳ k 
gevoelig traject was het belangrĳ k om als raadsvertegen-
woordiging en college steeds bĳ  elkaar te toetsen of we 
op de goede weg waren. Het proces was intensief maar 
het resultaat is er dan ook naar. Wĳ  spreken namens de 
hele gemeenteraad als we zeggen dat we blĳ  zĳ n met de 
uitkomst. Aalsmeer wordt met een eigen kernorganisatie 
weer meer van Aalsmeer. En dat is goed. Steviger zelf 
aan het stuur zitten en koers bepalen.

Dienstverlening dichtbĳ  vanuit het eigen raadhuis en meer invloed, grip en 
sturing op belangrĳ ke Aalsmeerse thema’s. Dat is de wens van inwoners, 
bedrĳ ven, organisaties én het Aalsmeerse gemeentebestuur. Met deze inzet 
is Aalsmeer in gesprek met Amstelveen tot een aanpassing van de ambtelĳ ke 
samenwerking gekomen. Vanaf 2022 zal alle publieke dienstverlening vanuit 
het Aalsmeerse raadhuis worden geboden én gaat een eigen ambtelĳ ke 
kernorganisatie werken aan belangrĳ ke Aalsmeerse thema’s.

 We zĳ n er uitgekomen met Amstelveen! Sinds 2019 waren Aalsmeer en 
Amstelveen stevig met elkaar in overleg om tot nieuwe samenwerkings afspraken 
te komen. Ik spreek mede namens de gemeenteraad dat wĳ  blĳ  zĳ n dat dat is 
gelukt. Beide gemeenteraden hebben deze maand de vernieuwde samen werking 
bekrachtigd met afspraken die de komende vĳ f jaar zullen gelden. De nieuwe 
afspraken geven meer ruimte aan de eigenheid van Aalsmeer en waarbĳ  de 
schaalvoordelen van de samenwerking voor beide gemeenten blĳ ven behouden. 
Dat is een prachtig resultaat en een unieke manier waarop wĳ  de samenwerking 
voorzetten. Voor onze inwoners, instellingen en bedrĳ ven is het heel mooi dat na 
negen jaar alle publieke dienstverlening weer beschikbaar is vanuit het raadhuis 
in Aalsmeer. Sinds de start van de samenwerking met Amstelveen in 2013 groeide 
gaandeweg de onvrede over de dienstverlening op ‘afstand’ en de behoefte om 
de dienst verlening weer dichterbĳ  te hebben in de eigen gemeente. Uw verzoek 
of aanvraag kan weer in Aalsmeer in behandeling worden genomen. Fysiek in het 
raadhuis op afspraak, of digitaal, want we gaan natuurlĳ k wel met onze tĳ d mee. 

Burgemeester 
Gido Oude Kotte

Wethouder 
Robert van Rĳ n

 Naast de medewerkers van onze eigen 
kern organisatie zĳ n er zodra dat weer kan, 
ook medewerkers van de AA organisatie 
in ons raadhuis als zĳ  werken aan taken 
voor Aalsmeer. De samenwerking met 
Amstelveen krĳ gt voor Aalsmeer hiermee 
een nieuwe impuls. Bekendheid van 
medewerkers met de lokale situatie is 
heel belangrĳ k om vraagstukken op de 
Aalsmeerse maat aan te kunnen pakken. 
Dichtbĳ  en vooral ook zichtbaar voor 
inwoners. De nabĳ heid van verschillende 
adviseurs zal hoe dan ook meer comfort 
geven aan het college, gemeenteraad, 
bedrĳ ven en inwoners.  

Wethouder 

Wilma Alink

 Alle publieke dienstverlening is vanaf 2022 weer beschikbaar in het raadhuis 
van Aalsmeer. Dat is één van de mooie afspraken binnen de vernieuwde 
samenwerking. Voor burgerzaken zoals paspoorten, rĳ bewĳ zen, geboorte- en 
overlĳ densaangifte en dergelĳ ken kon dat al in Aalsmeer. Ook voor hulp of zorg 
konden inwoners al terecht in het raadhuis van Aalsmeer. Maar voor inkomens-
ondersteuning of een bouwaanvraag kon dat bĳ voorbeeld niet. Nu komen alle 
loketfuncties weer terug in Aalsmeer. Dichtbĳ  en vertrouwd voor onze inwoners 
en bedrĳ ven die daar op afspraak gebruik van kunnen maken.  

Wethouder 
Bart Kabout
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Aalsmeer - Gezellig druk was het 
afgelopen zaterdag 18 december in 
het Centrum. Velen zagen wellicht de 
bui al hangen en besloten nog snel 
te gaan shoppen en inkopen te doen. 
In de winkelstraten in het Centrum 
werden de bezoekers welkom 
geheten door een vrolijke Charles 
Dickens band en kerstmeisjes die 
cadeautjes uitdeelden. 
Verder hadden diverse ondernemers 
speciale acties tijdens het Kerstshop-
pingweekend. Helaas moesten 
zondag de deuren van niet-essen-
tiële winkels gesloten blijven 
vanwege de corona-lockdown. 

Click & collect
Geen goed bericht natuurlijk voor 
alle (horeca)ondernemers die 
hoopten op leuke verkopen voor de 
feestdagen. Click & collect mag wel 
en dus zitten ondernemers klaar bij 

de telefoon en voor de computer om 
bestellingen op te nemen en een 
afspraak te maken voor het afhalen 
van goederen. Blijf de ondernemers 
steunen en bestel en koop ook 
online lokaal. Veel winkels bieden 
online producten aan en kunnen 
zelfs bezorgen. Kijk voor een over-
zicht van alle winkels op www.aals-
meercentrum.nl. 

Spaaractie
De stickerspaaractie gaat ondanks de 
lockdown wel door tot Kerst, dus 
vraag een stickertje bij de aankoop 
en wie weet wordt u/jij in januari 
getrakteerd op een shoptegoedbon 
of een andere mooie prijs! Voor 
iedere bestede 10 euro wordt een 
stickertje gegeven en bij tien sticker-
tjes is de kaart vol en kan deze inge-
leverd worden bij de deelnemende 
ondernemers.

Slechts één dagje kerstshoppen 
in Centrum door lockdown

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De sierteeltsector heeft 
een groot personeelstekort. Royal 
FloraHolland pakt deze ‘bemensings-
uitdaging’ op diverse manieren op. 
Zo worden rondleidingen aan scho-
lieren en mbo-studenten gegeven 
om hun interesse te wekken voor een 
(bij)baan of stageplek in de logistiek.
De bloemenveiling moet je ervaren! 
Wie was er de allereerste keer niet 
overdonderd van de grootsheid van 
de hallen en het hele logistieke 
proces? Precies daarom worden 
scholen uitgenodigd om eens een 
kijkje te nemen op de veiling in Aals-
meer. “Om te zien of zij een functie in 
de toekomst bij Royal FloraHolland 
voor zich zien of voor de korte 
termijn: een stageplek of bijbaan”, 
vertelt Kwasi Boadu. De teamma-
nager Logistiek bij LO bloemen in 
Aalsmeer heeft al diverse mbo 
groepen over de balustrade geleid 
en alle ins en outs verteld. Zo’n 
anderhalf uur lang voorziet Kwasi de 

jongeren van 16 tot 18 jaar puntsge-
wijs van informatie. Hier gebeurt dit, 
daar gebeurt dat en hierom gebeurt 
dat zo. “Ik geef uitleg over de achter-
liggende gedachte van onze 
processen, een stukje historie met 
uitzicht op de verdeelhal waar ze 
veel beweging en rondrijdende 
karren zien. Ondertussen kunnen ze 
vragen stellen en na mijn uitleg 
krijgen ze een kijkwijzer. Aan het 
eind van de tour hebben we een 
werkplek ingericht, zodat ze dat 
fysiek van dichtbij kunnen zien en 
ervaren. Vaak maken ze daar een 
paar foto’s en sel�es.” 
De meest gehoorde opmerking is 
wel dat het vroeg is, merkt hij op. 
“Maar verder hebben ze echt wel 
interesse en stellen goede vragen. 
Door dit soort bezoeken kunnen we 
ons mooi in de kijker zetten en is de 
kans groter dat ze bij ons willen 
werken. En daar doen we het graag 
voor.”

Personeelstekort bij Royal Flora 
Holland: ‘bemensingsuitdaging’

CDA-fractie bezoekt Vinkaplant
Aalsmeer - Begin december bracht 
een delegatie van de CDA-fractie een 
bezoek aan Vinkaplant aan de Rietwij-
keroordweg in Aalsmeer. Vinkaplant is 
een import- en exportbedrijf in de 
bijzondere wereld van tropische 
planten en de fractie kreeg van eige-
naar Tino Hottinga een uitgebreide 
uitleg over wat het bedrijf allemaal 
doet. Tino Hottinga werkte eerst bij 
diverse Aalsmeerse teelt- en handels-
bedrijven voordat hij in 1978 voor 
zichzelf begon. Later kwam Vinkaplant 
naar de Rietwijkeroordweg waar het 

zich bezighoudt met teelt, import en 
export van tropische planten. Dit doet 
het bedrijf niet alleen in Aalsmeer, 
maar ook in Kudelstaart en Midden-
Amerika waar men kwekerijen en 
plantages beheert, met een hoofdves-
tiging en eigen kantoor in Costa Rica. 
Het basismateriaal voor de tropische 
bladplanten van Vinkaplant komt veel 
uit Zuid-Amerika als stek, stam, toef of 
zaad. Negentig procent hiervan gaat 
als uitgangsmateriaal naar collegate-
lers in binnen- en buitenland die het 
materiaal verder kweken tot kamer-

plant. De resterende tien procent 
kweekt Vinkaplant zelf af in haar 
kassen in Aalsmeer en De Kwakel. 

Gasprijzen en Schinkelpolder
Er zijn ook zorgen bij Vinkaplant. Tino 
Hottinga is verontrust over de buiten-
proportionele stijging van de 
gasprijzen. Op het moment van 
bezoek was de gasprijs voor tuinders 
93 cent/m3 terwijl dit in februari nog 
12 cent/m3 was. Zorgen zijn er ook 
over de leegloop van de Schinkel-
polder als tuinbouwgebied, waardoor 
aardwarmte als alternatief voor 
kasverwarming niet meer haalbaar is. 
Ook vroeg Hottinga aandacht voor de 
slechte staat van de wegen in het 
gebied en het vele en steeds maar 
toenemende vrachtverkeer op de 
polderwegen. Het CDA neemt zijn 
zorgen mee. Al met al een leerzame 
middag voor de CDA-fractie. Het is 
goed om te zien dat er in de 
gemeente nog steeds teeltbedrijven 
zijn, al is het niet meer op de schaal 
van jaren geleden. Het CDA dankt Tino 
en Vinkaplant voor de geboden gast-
vrijheid en voor de rondleiding en 
wenst het bedrijf, ondanks de grote 
(energie)zorgen, een goede toekomst.

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – In 1999 namen John 
en Jeanet Molenaar de viskraam-plek 
over van Wim Jonk (“Niet de voet-
baller hoor”) die toen in Kudelstaart 
vis verkocht. Nu, 22 jaar later, staan 
John en zijn vrouw nog steeds op de 
stek achter het winkelcentrum. 
Kudelstaart bevalt zeker goed? 

“Jazeker. Het is woensdagmorgen 
altijd druk. We hebben wel even 
moeten wennen aan de verplaatsing 
van de scholen, een tijdje geleden, 
maar inmiddels weten de ook ouders 
die de kinderen naar school brengen 
ons weer prima te vinden”, vertelt 
John. Elke woensdagmorgen vanaf 
8.00 uur is de kraam open en tot half 
een wordt heel wat heerlijke 

Vishandel J. Molenaar: “We zijn 
hier helemaal ingeburgerd”

gebakken vis verkocht. “Kibbeling, 
lekkerbekjes maar ook haring, Kudel-
staarters zijn er gek op”, zegt Jeanet. 
“En je ziet dat er ook steeds meer 
verse vis wordt gevraagd, we leven 
bewuster.” Zij en haar man hebben 
zich in de 30 jaar dat ze met hun 
viswagen Volendamse specialiteiten 
aan de man brengen nog geen dag 
verveeld. Als de mensen ook nog een 
beetje aardig zijn, dan is het echt met 
plezier werken, geven beiden aan. 
“Het is hier heel dorps, heel gezellig, 
we zijn helemaal ingeburgerd”, aldus 
Jeanet. 
Zij staan overigens op donderdag-
ochtend bij het winkelcentrum in 
Oosteinde, tot half twee. Daar weet 
nog niet iedereen de mobiele 
viswinkel te vinden en dat mag best 
iets meer, geeft John aan. Dochter 
Shanna en Esmé, een scholiere die 
met de verkoop helpt, heten de Aals-
meer-Oosters natuurlijk van harte 
welkom! 
Volendammer Vishandel J. Molenaar 
heeft naast gebakken vis ook heer-
lijke vissalades, met vis belegde 
broodjes en kant-en-klaarmaaltijden 
met vis. Telefoon: 06-53658243.

Bloemenzegelwinkeliers geven 
weer (kerst)cadeautjes weg
Aalsmeer - De Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers 
heeft weer een tas vol cadeautjes aan 
een trouwe spaarder uitgedeeld. Uit 
de vele ingeleverde spaarkaarten zijn 
de heer en mevrouw Buis uit de 
Wilhelminastraat als de gelukkigen 

tevoorschijn gekomen.
Bij het echtpaar is weer een volle tas 
van de Bloemenzegels uitgereikt met 
daarin van ieder lid van de vereni-
ging een leuk cadeautje. Mevrouw 
Buis was blij verrast dat haar spaar-
kaart getrokken is uit de grote stapel 

ingeleverde kaarten. De ontvangst in 
huize Buis was allerhartelijkst. De 
heer Buis deelde ook mee in de feest-
vreugde met voor hem onder andere 
een spuitbus met leerprotectie van 
Henrita. Mevrouw houdt van 
puzzelen en dat kwam goed uit met 
de puzzel van het Boekhuis. Alles was 
zeer de moeite waard, van vissalade 
tot leuke hebbedingetjes van de 
‘bloemenleden’ en alles daar 
tussenin.

Prijzenfestival
U ziet: het loont de moeite om bloe-
menzegels te sparen. Vraag erom, u 
heeft er recht op. Lever nu uw volle 
spaarkaarten in en wie weet behoort 
u bij de gelukkigen in het prijzenfes-
tival, dat de Vereniging van Bloemen-
zegelwinkeliers organiseert in 
januari, met bonnen ter waarde van 
200 euro van iedere bloemenzegel-
winkelier. Alle in 2020 en 2021 inge-
leverde spaarkaarten loten mee bij 
dit festival.
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Door Gerard Zelen

Aalsmeer - Schuifelend komt de 
oude winkelbaas Pegel vanuit zijn 
magazijn het winkeltje binnen en zet 
uitgeput de stapel dozen op de toon-
bank. In dit kleinste winkeltje van de 
stad, of misschien wel van hele wijde 
omtrek, vind je allerlei curiosa en 
snuisterijen. Met liefde vindt alles hier 
een plek. Voor de echte snu�elaar is 
het al sinds mensenheugenis een 
paradijs van verrassingen en span-
nende vondsten. Al ver voor de kerst-
dagen maakt de oude Pegel altijd 
speciaal ruimte voor de grootste 
schat die hij bezit: de enorme 
collectie authentieke glazen kerst-
ballen. Nog onwetend wat voor 
speciale kerst dit jaar voor hem zou 
gaan worden, zet Pegel in alle 
vroegte zijn houten krijtstoepbord 
buiten voor de winkeldeur. Met een 
ondeugende glimlach kijkt de oude 
Pegel naar zijn ooit zelfverzonnen 
tekst op de ‘klantenstopper’: Met de 
glimmende ballen van Pegel haal je 
de warmte van kerst in huis. Moei-
zaam sjokt hij zijn winkeltje weer 
binnen en begint zorgvuldig zijn 
door oude kranten omwikkelde kerst-
ballen ‘uit te pellen’. Normaal was er in 
zijn winkeltje rond kerst piekverkoop 
van zijn speciale kerstballen. Maar de 
laatste jaren willen zijn klanten geen 
breekbare glazen kerstballen meer. 
Tot ergernis van Pegel hangen ze 
liever van die lelijke plastic stuiter-
ballen in hun kunstbomen. Eigenlijk 
had Pegel dit jaar zijn winkeltje dicht 
willen houden, maar nu zo vlak voor 
Kerst begint het toch weer te krie-
belen. Misschien tegen beter weten 
in wil hij nog één keer met de kerst 
de deur open zetten voor zijn ‘wegge-
lopen’ clientèle. Alle soorten en 
maten kerstballen, de ene nog 
mooier dan de andere, hangen straks 
weer net zoals weleer ouderwets te 
pronken in zijn etalage. Nadat Pegel 
zijn laatste kerstballen heeft uitge-
pakt, kijkt hij weemoedig en 
dromerig naar de lege dozen: “Kerst, 
er is eigenlijk geen bal meer aan.” 
Terwijl een dik pak sneeuw in de stad 
voor een Anton Pieck-achtige sfeer 
zorgt, komt bijna geruisloos een 

arrenslee vlakbij het winkeltje van de 
oude winkelbaas Pegel glijdend tot 
stilstand. De klinkende belletjes aan 
het tuig van het rendier dat voorge-
spannen is aan de arrenslee, verraden 
in de vroege ochtendstilte dat er iets 
speciaals op komst is: “Ho-ho- ho lief 
beestje, we zijn er.” Uitgeput streelt de 
Kerstman zijn vermoeide rendier. Het 
dier snuift. Zijn warme, rode vochtige 
neus raakt liefdevol het oor van de 
Kerstman. Voordat de Kerstman naar 
het winkeltje van Pegel loopt, legt hij 
een deken over de rug van zijn 
trouwe rendier Rudolf: “De baas is zo 
terug.” Niet vermoedend wat zich 
voor zijn winkeltje afspeelt, is Pegel 
druk bezig zijn winkeltje nog één 
keer tot in de puntjes om te toveren 
in een kerstsprookje. Plots laat het 
winkelbelletje zich boven de voor-
deur horen. Een gordijn van verse 
sneeuw waait als een mini-storm naar 
binnen. De Kerstman staat stil in de 
deuropening: “Ben ik hier bij de oude 
Pegel?”, klinkt zijn zware stem. De 
winkelbaas kijkt verbaasd schuin 
vanachter zijn stapel dozen naar zijn 
onverwachte gast: “Zo vroeg heb ik 
nog nooit iemand verkleed als 
Kerstman in mijn winkeltje gehad!” 
Breed lachend komt een oude man, 
gehuld in rood pak met een lange 
witte baard, dichterbij: “Ho- ho- ho- 
goede baas Pegel, u vergist zich, ik 
ben niet zomaar iemand, ik ben de 
echte Kerstman!” Even lijkt Pegel uit 
het lood geslagen, maar al snel komt 
hij schuifelend tussen zijn spulletjes 
naar voren: “Ik voel me bijzonder 
vereerd met uw komst in mijn 
winkeltje. Welkom Kerstman!” “Goede 
baas Pegel, het genoegen is geheel 
aan mijn kant. Maar ik zie, wellicht 
kom ik te vroeg. U bent nog druk 
bezig met het uitpakken van de kerst-
spulletjes.” “Nee, nee lieve Kerstman 
ga niet weg. Dat komt zo. Ik ben wat 
laat begonnen. Eigenlijk wou ik hele-
maal niet meer open gaan dit jaar. De 
klandizie voor mijn kerstspulletjes uit 
het winkeltje liep zo terug dat het 
niet meer de moeite waard was om 
mijn kerstspul uit te pakken.” 
Geschrokken kijkt de Kerstman naar 
buiten: “Niet meer de moeite waard! 
Dus niemand viert meer kerst in deze 

Een Kerstsprookje

het magazijn verdwijnt. De stapel 
krantensnippers wordt alsmaar groter 
en groter bij het ‘uitpellen’ van de 
kerstballen. De ene bal is nog kleur-
rijker dan de andere. Met een dik 
boek onder zijn arm geklemd komt 
Pegel schuifelend weer zijn winkeltje 
ingelopen. Als hij achter zijn toon-
bank staat, legt hij voorzichtig het 
boek neer. Om boven de toonbank 
uit te komen, komt Sneeuwvlokje op 
haar teentjes bij Pegel staan: “Wat is 
dat voor boek?” “Hierin staan de 
mooiste kerstballen van de hele 
wereld.” “Deze is heel mooi!” Sneeuw-
vlokje wijst opgetogen naar een 
zilveren kerstbal. Baas Pegel knipoogt 
naar de Kerstman en lacht het meisje 
toe: “Zo werden ze al heel lang 
geleden, in 1831, gemaakt: spiege-
lend en van glas, met aan de binnen-
zijde voorzien van een laagje metaal 
of zilver.” “Ho-ho-ho- Sneeuwvlokje”, 
zegt de Kerstman.”Naar deze speciale 
kerstballen zijn we op zoek hier in het 
winkeltje bij baas Pegel. Maar kom, 
de tijd tikt door, het is zo kerstavond!” 
Buiten is het opgehouden met hard 
sneeuwen, terwijl binnen Pegel het 
druk heeft met het versjouwen van 
de lege dozen naar het magazijn. 
Sneeuwvlokje staat op en loopt voor-
zichtig tussen de uitgestalde glim-
mende kerstballen op de grond naar 
de Kerstman: “Kerstman-meneer, 
wanneer brengt u ze weg?” “Ho-ho-
ho-, ik ga niet alleen! Jij Sneeuw-
vlokje, gaat met me mee.” Verbaasd 
kijk ze naar de Kerstman: “Over de 
hele Wereld? Zo ver kan ik helemaal 
niet lopen!” “Alles komt goed 
Sneeuwvlokje. Doe de glazen kerst-
ballen maar voorzichtig in deze zak 
en de rest is voor de verkoop van 
baas Pegel.” Terwijl sneeuwvlokje 
druk bezig is met inpakken, merkt ze 
niet dat de Kerstman naar buiten is 
gelopen. “Ho-ho-ho- trouwe vriend, 
we gaan weer een stukje ‘rijden’ en 
nog wel met een heel speciale gast 
aan boord.” Het rendier snuift en 
stoot met zijn rode vochtige neus 
goedkeurend tegen de Kerstman aan. 
“Gaan we daarmee, met een echte 
slee”, gilt Sneeuwvlokje het enthou-
siast uit als Rudolph het rendier met 
de arrenslee voor het winkeltje 
verschijnt. Baas Pegel en de Kerstman 
lachen het kleine meisje vriendelijk 

toe. “We hebben een mooie tijd 
samen gehad in je winkeltje Baas 
Pegel. Zo behoort Kerst gevierd te 
worden, met elkaar op zoek te gaan 
naar die glimmende kerstbal. 
Bedankt ouwe vriend!” Met tranen in 
zijn ogen neemt de oude winkelbaas 
Pegel in de deuropening afscheid 
van Sneeuwvlokje en zijn goede 
vriend de Kerstman: “Doe de groeten 
aan de wereld!” “Gaan we nu”, roept 
Sneeuwvlokje, die al half onder een 
deken verscholen op de slee zit, 
ongeduldig. “Ho-Ho-ho- ik kom er 
aan. Je hebt gelijk Sneeuwvlokje, het 
is bijna kerstavond. De stockings aan 
de haard moeten overal in de wereld 
op tijd gevuld zijn. Rudolph mijn 
trouwe rendier, vlieg ons zo snel als 
je poten je kunnen dragen over de 
hele wereld heen.” Terwijl de verse 
sneeuw opstuift, komt de DHL-
bestelauto met piepende remmen 
tot stilstand vlak voor het winkeltje 
van baas Pegel. Behendig springt de 
koerier uit de cabine en schuift 
haastig de zijdeur van zijn laadbak 
open. In alle vroegte laat het winkel-
belletje van zich horen. De oude 
winkelbaas Pegel schrikt op en zet de 
lege doos naast zich neer. Sjokkend 
gaat hij naar de voordeur. “Een 
pakketje voor dit adres”, lacht de 
goed kerst-gemutste jongeman. “Als 
u hier wilt tekenen voor ontvangst, 
ben ik weer weg!” Terwijl hij nog net 
de remlichten op de hoek rood ziet 
worden, kijkt Pegel weemoedig naar 
de lucht: Niks te zien van een vlie-
gend rendier met de Kerstman en 
Sneeuwvlokje op een arrenslee. Op 
de vensterbank voor zijn winkelruit 
dalen miljoenen sneeuwvlokjes 
zachtjes neer. Als hij zijn winkeldeur 
dicht heeft gedaan, bekijkt winkel-
baas Pegel nieuwsgierig het rode 
kerstpakketje van alle kanten: 
Christmas Gift-Bringers of the World. 
Aan de zijkant van het pakketje 
steekt een klein brie�e uit. Zittend in 
een oude fauteuil voor de half-afge-
maakte kerstetalage, leest Pegel vol 
ontroering de tekst: “Voor mijn 
vriend baas Pegel: Bedenk dat de 
mooiste kerst soms diep in een doos 
zit verborgen. Vrolijke kerstdagen. 
Father Christmas.” Even later 
verwarmt de oude Pegel zich in de 
glinstering van zijn kerstcadeau.

stad?” “Jawel, maar op een andere 
manier. Verderop bij het tuincentrum 
verkopen ze kerstballen bijna twee 
keer zo goedkoop en nog onbreek-
baar ook.” Buiten dwarrelt de sneeuw 
als vlokken uit een dekbed gestaag 
door. “Kerstman, u zult het wel koud 
hebben na zo’n barre tocht vanaf de 
Noordpool hiernaartoe. Mag ik wat 
voor u inschenken?” “Als u mij 
toestaat baas Pegel, eerst een kleine 
correctie: ik kom uit Finland!” “Ook 
goed”, zegt de oude winkelbaas en hij 
schenkt even later twee glaasjes 
glühwein tot aan de rand toe vol. 
“Ho- ho- ho baas Pegel niet te veel, 
anders ga ik straks nog ‘glijdend’ naar 
huis!” Pegel kijkt naar de Kerstman en 
barst in lachen uit: “Hebt u dan geen 
winterbanden om?” De Kerstman 
fronst zijn wenkbrauwen en strijkt 
door zijn lange sneeuwwitte baard: 
“Echte Snowboots, die zouden 
geschikt zijn voor mijn trouwe 
Rudolph!” Net op het moment dat de 
oude Pegel en de Kerstman staan te 
genieten van een overheerlijk warm 
glaasje glühwein, gluurt een klein 
meisje nieuwsgierig door de dichtbe-
vroren raampjes van het winkeltje 
naar binnen. Als de Kerstman en 
Pegel haar in de gaten krijgen, duikt 
ze vliegensvlug weg en houdt zich 
schuil onder de met sneeuw bedekte 
vensterbank. Terwijl de Kerstman en 
de oude Pegel nog verbaasd naar 
buiten staren, komt het meisje, nu 
met haar haren helemaal bedekt met 
sneeuwvlokken, voor de tweede keer 
boven de vensterbank uit. Opnieuw 
tuurt ze verbaasd naar binnen: “De 
Kerstman!” Op hetzelfde moment 
krijgt de Kerstman het kleine meisje 
in de gaten en met een vriendelijke 
gebaar nodigt hij haar uit om binnen 
te komen. De Kerstman glimlacht 
vriendelijk als ze even later schoor-
voetend het winkeltje van baas Pegel 
binnenkomt: “Daar heb je ons 
Sneeuwvlokje!” Haastig veegt het 
meisje de sneeuw van haar blonde 
haar. Een plasje water vormt zich op 
de grond. “Dat komt goed uit, ik kan 
als Kerstman wel hulp gebruiken.” 
“Hulp”, stamelt de oude Pegel verrast. 
“Waarmee dan?” Sneeuwvlokje en 
winkelbaas Pegel kijken de Kerstman 
gespannen aan. De Kerstman glim-
lacht en aait het meisje geruststel-
lend over haar blonde haren. “Dit jaar 
ben ik op zoek naar de mooiste kerst-
ballen, om straks weer weg te kunnen 
geven op kerstavond.” “Ja maar, waar 
vind je die?”, stamelt winkelbaas 
Pegel. “Hier, bij jou in je winkeltje!” 
“Weet je dat wel heel zeker, 
Kerstman?” “Ja baas Pegel, heel zeker 
en Sneeuwvlokje gaat mij daarmee 
helpen. En nu opzij, er is nog veel te 
doen.” Voordat winkelbaas Pegel alle-
maal goed door heeft wat er gaande 
is in zijn winkeltje, zijn de Kerstman 
en zijn hulpje Sneeuwvlokje al druk 
bezig de stapel dozen met de glazen 
kerstballen één voor één aan het 
uitpakken. Alsof het tennisballen zijn 
gaat het kleine meisje met de glazen 
kerstballen om. Ineens houdt ze een 
goudgele kerstbal gevaarlijk hoog de 
lucht in: “Is deze niet mooi?!” Met een 
benauwd gezicht kijkt Pegel vanaf 
een afstand toe: “Pas op Sneeuw-
vlokje, voorzichtig, ze zijn breekbaar!” 
“Ho- ho- ho- baas Pegel, wij op onze 
leeftijd zijn breekbaar, de Kerst gaat 
nooit stuk”, lacht de Kerstman vrien-
delijk. Enthousiast gaat Sneeuwvlokje 
verder met het zoeken in de laatste 
dozen, terwijl winkelbaas Pegel naar 

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Kudelstaart - Na de zomervakantie is 
het RKDES team Jo10-2 bestaande uit 
Owen, Mason, Nick, Tom, Gijs, Revi, 
Tijn, Storm en Bentley bij elkaar 
gekomen. De eerste trainingen waren 
nog wat onwennig, maar gedurende 
het seizoen ging dat steeds beter en 
beter. Inmiddels kan wel gezegd 
worden dat er een heel hecht team 
staat, zowel op het veld als naast het 
veld. Tijdens de wedstrijden gaan de 
boys voor elkaar door het vuur om 
iedere wedstrijd tot een goed einde 
te brengen. Tot aan de herfstvakantie 
was er geen enkele wedstrijd 
verloren. Een fantastische prestatie! 
Na de herfstvakantie hebben de boys 
de draad weer opgepakt en  werden 
de resultaten nog beter. Ze hebben 
zelfs een wedstrijd met 23-4 

gewonnen. Tijdens deze wedstrijd 
werd er van begin tot eind druk 
gezet. Zelfs in een 8 tegen 6 opstel-
ling was de tegenstander geen partij 
voor RKDES. Afgelopen zaterdag 18 
december heeft de Jo10-2 de laatste 
periodewedstrijd gespeeld, thuis 
tegen SCW Jo10-1 uit Rijsenhout. Ook 
deze heeft RKDES weer triomfantelijk 
gewonnen met 12 tegen 5. Hiermee 
zijn de boys de ongeslagen periode-
kampioenen. Aan de KNVB is 
gevraagd of de boys een divisie 
hoger kunnen gaan spelen. De 
komende periode hopen zij dit te 
kunnen gaan doen. Natuurlijk gaan 
de boys dan ook weer knallen. Het is 
een superteam waar iedereen bij 
RKDES, maar vooral trainers John, 
Jasper en Frank, heel trots op is.

Voetbal jeugd: RKDES Jo10-2 
ongeslagen kampioen

Aalsmeer - Aan de ene kant blij dat er 
toch nog gesjoeld kon worden door 
Sjoelclub Aalsmeer, aan de andere kant 
de persconferentie van de naderende 
algehele lockdown. Het was raar om 
overdag te sjoelen, maar de opkomst 
afgelopen zaterdagmiddag in Dorps-
huis ’t Podium was toch bijzonder 
hoog. De scores waren ook goed te 
noemen, met persoonlijke records voor 
Iko van Elburg (1339 punten) en Diny 
Bosman (1100 punten). Ook de 148-ers 
vlogen de sjoelers om de oren. Drie 
keer 148 door Petra Houweling en 
Albert Geleijn. Tim van Tiem gooide 
twee maal een 148 en Iko van Elburg, 
Karin Dijkstra en Cock Tukker elk één 
keer. Daarnaast waren het Albert 
Geleijn (2 x) en Hans van Leeuwen die 
147 punten scoorden. Cock Tukker 
stelde daar twee maal 146 tegenover. 
Opvallend is verder dat in de algehele 
tussenstand op gemiddelden de stand 
aangevoerd wordt door een dame, 
namelijk Petra Houweling (135,53), al 

scheelt het weinig met het gemiddelde 
van Albert Geleijn (135,33). Cock 
Tukker is derde met 135,15. De meeste 
punten werden deze middag gescoord 
door de sjoelers uit Purmerend. Iko van 
Elburg (A-Klasse) en Anouschka 
Ploeger (B-Klasse) haalden beiden 25 
punten. Albert Geleijn won in de 
Hoofdklasse met 24 punten. De 
komende sjoeldatum is nog onbekend. 
De eerste voorronde voor het NK Indi-
vidueel van afdeling West op zaterdag 
8 januari in Heemskerk gaat in ieder 
geval niet door.

Uitslagen per Klasse
Hoofdklasse: 1. Albert Geleijn, 2. Tim 
van Tiem en 3. Tiny Amsing.
A-Klasse: 1. Iko van Elburg, 2. Pim van 
der Meer en 3. Pia Mulder.
B-Klasse: 1. Anouschka Ploeger, 2. Klaas 
de Vries en 3. Diny Bosman.
Kijk voor meer uitslagen en informatie 
op de website van Sjoelclub: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Persoonlijke records voor Iko 
en Diny tijdens sjoelmiddag

Aalsmeer - Team Sportservice Aals-
meer blijft ook actief in de kerstva-
kantie! Op dinsdag 28 december 
wordt weer de zwerfafvalbingo geor-
ganiseerd. Deze keer is de locatie het 
schoolplein van OBS Samen Een in 
het Centrum. Van 11.00 tot 12.00 uur 
kan iedereen mee doen om zoveel 
mogelijk afval op te ruimen in het 
dorp. Team Sportservice regelt grij-
pers en de afvalzakken en vervolgens 
kunnen kinderen op zoek gaan naar 
zoveel mogelijk afval! Onder de deel-
nemers wordt een leuke sportieve 

prijs verloot. Neem al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee om mee te doen 
aan de zwerfafvalbingo. Inschrijven 
kan via www.noordhollandactief.nl. 

Team Sportservice organiseert 
zwerfafvalbingo voor jeugd

Aalsmeer - Absoluut Aalsmeer is 
benaderd door deelnemers (50 jaar 
en ouder) aan aquavitaal vanwege 
zorgen om het verdwijnen van het 
sociale contact dat ontstaat tijdens 
het ko�emoment na a�oop van het 
uurtje sporten in de Waterlelie. De 
fractie heeft tijdens de laatste raads-
vergadering van 2021 hier een motie 
over ingediend. “Met onze motie 
wilden we het college oproepen om 
in overleg te treden met de ESA om 
het gratis kopje ko�e na de weke-
lijkse zwemactiviteit voor 50-plussers 
terug te laten keren en te verkennen 
hoe de jaarlijkse kosten van dit sociale 
aspect van ongeveer 1.500 euro 
binnen de huidige subsidieafspraken 
blijven passen. Het is immers 
bewezen dat een relatief kleinschalig 

georganiseerd initiatief juist bijdraagt 
aan de strijd tegen eenzaamheid.” 

Precedentwerking
Wethouder zorg Wilma Alink stond 
positief tegenover de motie van 
Absoluut Aalsmeer om het gratis 
kopje ko�e ook na 1 januari te 
kunnen blijven aanbieden, maar de 
andere fracties stemden tegen de 
motie. Reden was de mogelijke prece-
dentwerking. Als de deelnemers aan 
aquavitaal een gratis kopje ko�e 
krijgen aangeboden, dan willen de 
heren van bijvoorbeeld walking foot-
ball bij FCA dit misschien ook wel.
Inwoner Gerard Zelen is behoorlijk 
boos over het verdwijnen van het 
gratis kopje ko�e. “Mijn vrouw heeft 
bijna 15 jaar in het oude en nieuwe 

ctie De koffie pot moet vol 
blijven’ voor ouderen

café gewerkt in de Waterlelie. Ik kan je 
zeggen het was voor haar meer dan 
een ontspanning. Zo ook de 
ochtenden met de ouderen die er 
kwamen, zag iedereen er naar uit.
Af en toe gaat ze van heimwee nog 
ko�e drinken met deze zwemgroep. 
Soms wordt onderschat wat een vaste 
dierbare plek inhoud voor de mens. 
Voor de ouderen zeker!”

Actie ko�e pot vol
Daarom start Gerard Zelen de actie: 
‘De ko�e pot moet vol blijven’. Niet 
bedrijven laten zeggen: Aangeboden 
door, maar de mensen zelf moeten 
schreeuwen: Graag aangeboden door 
uw medemens! Met de actie hoopt hij 
de politiek alsnog over te halen zodat 
de oudere bezoekers in de Waterlelie 
hun gratis kopje ko�e kunnen blijven 
drinken. Meer weten? Bel Gerard 
Zelen via 06-55701684  of mail naar 
info@gerardzelen.nl

Aalsmeer - Het werkgebied rond Cebu-
City, waar de Aalsmeerse Tabitha 
Dekkers-Cavan van Stichting GA haar 
activiteiten heeft, werd afgelopen week 
geteisterd door een uitzonderlijk zware 
tyfoon. De Filippijnen en de Filippino’s 
zijn gewend aan zo’n honderd tyfoons 
per jaar, maar deze had een windkracht 
van rond de 200 tot 230 kilometer per 
uur. Grote gebouwen en van steen 
gebouwde huizen liepen veel schade 
op, maar veel houten en zwakke bouw-
sels waren niet opgewassen tegen deze 
storm en lagen na de nacht van 16 
december in puin als geknakt riet. 
Bomen en palen waaiden om en namen 
in hun val van alles mee: telefoon- en 
elektriciteitslijnen, daken van 
woningen, schuttingen, enz. Elektrici-
teit werd daardoor afgebroken: geen 
licht meer waardoor het tussen zes uur 
’s avonds en zes uur in de ochtend 
aardedonker is. Verwacht wordt dat het 
een maand neemt voordat de schade 

hiervan hersteld is en de levering van 
stroom weer op gang zal komen. Dit 
betekent dat ook de communicatie 
vrijwel volledig stil komt te liggen, 
tenzij mobieltjes bij een aggregaat 
kunnen worden opgeladen. Ook de 
koeling is uitgevallen, zoals koelkasten, 
vriezers, airco’s en ventilatoren. De 
waterleiding is voor onbepaalde tijd 
afgesloten. Lange rijen mensen staan 
voor de winkels om rijst en drinkwater 
te kopen (als ze daar het geld voor 
hebben). Bij twee medewerkers en 
gezinnen van de stichting zijn de 
huizen volledig verwoest. Zij moeten 
acuut geholpen worden. Hetzelfde 
geldt voor tientallen mensen, waarvoor 
GA vaak het eerste aanspreekpunt is 
voor hulp. De hulpverlening door de 
overheid komt nog nauwelijks op gang. 
Tabitha en haar team zijn in Cebu-City 
om juist de mensen die het slechtst 
behandeld worden in de maatschappij 
te helpen om uit hun ellende te komen. 

Stichting GA vraagt noodhulp 
na zware tyfoon op Filippijnen

Mensen, zoals tienermeisjes, die uit de 
prostitutie bevrijd zijn, kinderen, die 
misbruikt zijn voor cyberseks (internet) 
en jongens en mannen die drugsver-
slaafd zijn/waren. De meesten van hen 
worden in hun tehuizen opgevangen. 
Een honderdtal kinderen kunnen 
dankzij Tabitha en haar team naar 
school. Ook in die huizen heerst ‘s 
nachts duisternis en het is er bloedheet. 
Over een paar dagen zijn de verwoes-
tingen geen ‘nieuws’ meer, maar de 
rauwe werkelijkheid duurt nog 
maandenlang.

Allerlei voorzieningen
Stichting GA Aalsmeer, die de �nanciën 
van Tabitha faciliteert, wil haar graag 
helpen om noodhulp voor het werk in 
Cebu-City op gang te brengen. De stich-
ting hoopt enkele duizenden euro’s bij 
elkaar te krijgen om allerlei voorzie-
ningen te kunnen tre�en. Aankopen 
van dekzeilen en palen om onderdak 
mee te creëren, eerste levensbehoeften 
uit te delen, kleding te kopen en uit te 
delen, enz. De stichting heeft inmiddels 
een subsidie aangevraagd bij Stichting 
O.S.A (Ontwikkelings Samenwerking 
Aalsmeer), die bereid is om de 
opbrengst van de inzamelingsacties te 
verdubbelen tot een maximum van 
2.500 euro. Alles wat binnenkomt helpt 
dus mee om de getro�en Filippino’s te 
helpen. Elke bijdrage is welkom bij 
Stichting GA, Aalsmeer Bankrekening 
NL29RABO0300180195 onder vermel-
ding van Noodhulp Filippijnen. 
Bijdragen zijn belasting aftrekbaar, want 
Stichting Ga is een erkende liefdadig-
heidsinstelling (ANBI). Elk ontvangen 
bedrag gaat voor 100% maar het 
beoogde doel.

Aalsmeer - Het aantal besmettingen 
in Nederland is van 8 tot en met 21 
december �ink gedaald, eindelijk weer 
onder de 10.000 positief getesten. 
Ook de bezetting in ziekenhuizen 
neemt gestaag af, maar is nog vrij 
hoog. Zeker met het oog op de 
omnikrongolf, die er volgens het RIVM 
aankomt. Voor afgelopen twee weken 
kan gelukkig wel goed nieuws 
gebracht worden. In Aalsmeer is bij 
389 inwoners corona geconstateerd, 
128 minder dan de vorige periode. Er 
zijn net als eind november geen inwo-
ners overleden aan het virus, maar wel 
2 inwoners ter behandeling tegen 

corona opgenomen in het ziekenhuis. 
In de buurgemeenten eveneens 
dalende cijfers. In Uithoorn 269 (-141) 
besmettingen, in Haarlemmermeer 
1.799 (-237) positief geteste inwoners 
en in Amstelveen  822 (-187) inwoners 
met corona. Er zijn vanuit Uithoorn 5 
inwoners opgenomen in het zieken-
huis, 2 meer dan de vorige periode. 
Vanuit Haarlemmermeer en Amstel-
veen juist minder opnames, respectie-
velijk 16 (-3) en 5 (-1). Er zijn in 
Uithoorn 2, in Haarlemmermeer 5 en 
in Amstelveen 5 inwoners overleden 
aan het virus. Qua percentages per 
100.000 qua besmettingen liggen de 

Aantal corona-besmettingen in 
Aalsmeer weer gedaald!

cijfers vrij dicht bij elkaar, maar Aals-
meer blijft koploper met 1.216,0. Haar-
lemmermeer op twee met 1.140,1, 
gevolgd door Amstelveen met 905,0 
en Uithoorn met 890,6 per 100.000. 
Tot met 14 januari is Nederland weer 
in lockdown. De winkels en horeca-
zaken zijn gesloten, click & collect 
mag wel, dus steun elkaar in Aalsmeer: 
koop en bestel lokaal, haal af of laat 
het bezorgen, gegarandeerd op tijd 
voor de feestdagen in huis. De corona-
maatregelen in acht nemen blijft ook 
tijdens de feestdagen belangrijk, dus 
was regelmatig de handen, houd 1,5 
meter afstand, blijf bij een verkoud-
heid thuis, ga testen bij klachten en 
draag een mondkapje in openbare 
gebouwen en winkels. Samen tegen 
corona, ook met de kerstdagen!









36 inderegio.nl • 23 december 2021JEUGD

Aalsmeer - Een week eerder dan 
verwacht was het op De Brug in Aals-
meer-Oost al kerstweek. Vanaf 
dinsdag schalde er in de ochtend 
gezellige kerstmuziek over het 
schoolplein. Op donderdag en vrijdag 
stonden daar mooi verlichte kerst-
bomen bij. In elke groep is er in deze 
week een kerstknutsel gemaakt. Een 
puzzel in groep 1 en 2, een leuke 
houten kerstbal in groep 3 tot en met 
6 en de groepen 7 en 8 hebben met 
een �guurzaag houten kerstbomen 
gemaakt. Als je op woensdag in de 
school keek zag je allemaal gezellige 
en gekke kersttruien. Donderdag ging 
groep 8 naar de Dorpskerk om daar 
een mini-kerst�lm op te nemen. Op 
de laatste dag voor het vervoegen 

van de kerstvakantie was er een 
gezellig en heerlijk kerstontbijt. In de 
klassen brandde kaarslicht en de 
tafels waren prachtig gedekt. Dankzij 
het harde werk van de Oudervereni-
ging en dankzij sponsoring was er een 
mooi ontbijtpakket voor elk kind. Elke 
leerling kreeg zijn eigen kerst-ontbijt-
tasje, rijkelijk gevuld met onder 
andere verse croissants, mu�ns, fruit 
en een toetje. Ook dit jaar was er geen 
gezamenlijk kerstviering met alle leer-
lingen in de kerk, maar een digitale 
kerstviering op het scherm in de klas. 
Elke klas had hierin zijn eigen aandeel 
met prachtige verhalen, liedjes en de 
�lm van groep 8. Er is door iedereen 
hard gewerkt om deze �jne kerstweek 
tot een succes te maken.

Kerstweek met knutselen en 
film op basisschool De Brug

Aalsmeer - Het was de laatste 
schoolweek van het jaar een enorm 
bijzondere week voor de leerlingen 
en leerkrachten van IKC Triade.
Op donderdag 16 december was er 
de kerstviering. In deze viering is stil-
gestaan bij het kerstverhaal, 
gesproken over lichtpuntjes en er 

zijn liedjes gezongen onder leiding 
van de kerstband en meester Lars. 
Ook hebben de kinderen feestelijk 
met elkaar geluncht en gesproken 
over hun kerstplannen. 
Maar, de Kerst op IKC Triade was nog 
niet helemaal klaar. Online is een 
kerstballenbingo en kerstquiz 

Bijzondere kerst op IKC Triade

gehouden met alle leerlingen, 
ouders en het team op woensdag-
avond 22 december gespeeld. Er 
werd naar hartelust meegedaan. Het 
was een mooie avond in deze bijzon-
dere tijd! De kinderen hebben kerst-
kaarten naar diverse verpleeghuizen 
in het land gestuurd om de bewo-
ners en verpleging een hart onder de 
riem te steken. Zelf had het team van 
Triade van de Koning al een hart 
onder de riem gekregen door zijn 
bezoek op vrijdag 17 december. Voor 
alle kinderen was dit bezoek enorm 
bijzonder: “Het is echt de Koning”, 
riep een aantal leerlingen toen hij 
door het gebouw aan de Dreef liep!

Aalsmeer - Om inwoners blij te 
maken en �jne kerstdagen toe te 
wensen, is groep 7 van openbare 
basisschool Samen Een op woensdag 
15 december het centrum in gegaan. 

Daar hebben zij op meerdere 
plekken het winkelend publiek 
toegezongen. In verschillende talen 
nog wel: Feliz Navidad, Merry 
Christmas en Joyeux a Noël.

Leerlingen Samen Een zingen 
kerstliedjes in Centrum

Aalsmeer - Elk jaar op de tweede 
vrijdag van december is het Paarse 
Vrijdag. Op die dag vieren sinds 2010 
scholieren, studenten en docenten 
op honderden scholen en universi-
teiten dat de school een veilige plek 
is waar iedereen zichzelf mag zijn. De 
scholen kleuren paars uit solidariteit 
met de LHBTI+ gemeenschap. Dit 
jaar heeft de Zuidooster ook 
aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. 
De hele school kleurde paars, veel 
kinderen en leerkrachten droegen 
paarse kleding of paarse nagellak en 
de gangen waren versierd met 
paarse vlaggetjes. Als openbare 
school vindt de Zuidooster het 
belangrijk om kinderen mee te geven 

dat je mag zijn wie je wilt en dat 
school een veilige plek moet zijn 
voor iedereen. In alle groepen is op 
een passende manier aandacht aan 
het onderwerp geschonken. In de 
groepen 1 en 2 is het prentenboek 
‘Julian is een zeemeermin’ voorge-
lezen. Het gaat over Julian, die 
tijdens een busrit met zijn oma drie 
zeemeerminnen ziet. Vanaf dat 
moment heeft hij maar een grote 
wens: een zeemeermin worden. Maar 
wat vindt zijn oma daarvan? In de 
groepen 3, 4 en 5 is de animatie�lm 
‘Astra op avontuur’ gekeken. Het ging 
over een astronautje dat vertelde 
over zelf keuzes mogen maken, over 
dat je niet aan iemand kunt zien hoe 

Paarse vrijdag op de Zuidooster iemand zich voelt en dat je mag 
houden van wie je wilt. Bij ‘Huisje 
Boompje Beestje’ was het onderwerp 
een kind dat twee vaders heeft. Deze 
�lmpjes waren een mooie aanleiding 
om met de kinderen in gesprek te 
gaan. In de groepen 6, 7 en 8 zijn er 
animaties gekeken over een jongen 
die verliefd wordt op een jongen en 
over een meisje dat zich niet 
gelukkig voelt als meisje. Ook hier 
waren de �lmpjes aanleiding tot inte-
ressante gesprekken met de hele 
klas. Aan het eind van de middag 
hebben de kinderen een ‘ik- gedicht’ 
geschreven. Wie zijn ze? Wat vinden 
ze belangrijk en hoe voelen ze zich?
Het was een heel waardevolle dag 
die de Zuidooster volgend jaar zeker 
weer gaan vieren. 

Aalsmeer - Nederland in lockdown. 
Als je de o�ciële berichten van de 
overheid leest staat daarin dat 
kinderboerderijen open mogen 
blijven voor publiek. Toch is kinder-
boerderij Boerenvreugd gesloten. 
Het bestuur van de kinderboerderij 
geeft graag een toelichting op de 
sluiting. 
Boerenvreugd werkt nauw samen 
met stichting Ons Tweede Thuis 
(OTT). Een grote groep cliënten van 
OTT is werkzaam op de kinderboer-
derij. Samen met de vrijwilligers, 
waarvan een groot deel 70+ is, 
houden zij de boerderij draaiende. 
Veel mensen die werkzaam zijn op 
de boerderij zijn kwetsbaar. Het 
bestuur wil en moet er zorg voor 
dragen dat zowel de OTT-ers als de 

vrijwilligers hun werk in een veilige 
omgeving kunnen doen. Daarom is 
in overleg met het management van 
OTT besloten de boerderij te sluiten 
voor publiek tot en met 14 januari. 
Overigens is kinderboerderij Boeren-
vreugd niet de enige boerderij die 
dicht blijft. Alle kinderboerderijen 
waar cliënten van OTT werkzaam zijn 
sluiten de deuren. Het bestuur van 
de kinderboerderij hoopt op begrip 
voor dit besluit.
Het bestuur wil ook solidair zijn met 
andere gelegenheden die verplicht 
hun deuren moeten sluiten. Het voelt 
niet goed om als boerderij open te 
blijven en publiek te ontvangen 
terwijl anderen geen keuze hebben. 
Omdat de kinderboerderij nagenoeg 
als enige dagrecreatie in Aalsmeer 

Boerenvreugd ook in lockdown open zou mogen blijven bestaat de 
kans op een grote toeloop naar de 
boerderij waarbij publiek gaat recre-
eren en afspreken op het boerderij-
terrein. Het bestuur wil dat 
voorkomen.

Wel lichtjeswandeling
Toch is er een klein lichtpuntje voor 
het publiek. De lichtjeswandeling is 
wel te bezoeken. Wandelen is toege-
staan en omdat de lichtjeswandeling 
een echte doorloopactiviteit is voor-
ziet het bestuur daar geen 
problemen mee. De lichtjeswande-
ling kan gelopen worden tot en met 
26 december. Tijdens de wandeling 
kunnen de kinderen op zoek naar 
verlichte items en letters welke ze 
mogen noteren op de wandelkaart. 
De wandelkaart is te vinden op www.
boerenvreugd.nl of de facebookpa-
gina van de boerderij en kan door de 
bezoekers thuis worden uitgeprint. 
Kinderen die de oplossing inleveren 
in de brievenbus van de kinderboer-
derij maken kans op een leuke prijs. 
Tijdens de wandeling zijn de lande-
lijke coronamaatregelen van kracht. 
Dus loop met het eigen gezin of met 
maximaal 2 personen (van 13+) uit 
verschillende gezinnen. Houd 1,5 
meter afstand en blijf thuis bij 
klachten. Het bestuur van Boeren-
vreugd hoopt bezoekers met de 
lichtjeswandeling een klein vrolijk 
kerstmoment te bezorgen in deze 
tijden waarin zo weinig kan en mag. 

Jeugd UWTC sluit het seizoen af
Zaterdag 11 december hebben de 
jeugdleden van de UWTC wielrenaf-
deling met elkaar het seizoen afge-
sloten.  Alle jeugd tot 14 jaar was 
uitgenodigd om mee te gaan. Het was 
een bijzonder seizoen, maar wat is de 
groep toch gezellig en gedreven. Voor 
de trainers een goede stimulans om 
op deze weg door te gaan. Eén van de 
ouders had georganiseerd dat de 
jeugdleden bij Funmania terecht 
konden voor indoor klimmen, klau-
teren en gezelligheid. Na een goede 
video-instructie was het tijd voor het 
aantrekken van een klimtuig en 
opzetten van de helm, daarna moest 

er natuurlijk de groepsfoto gemaakt 
worden, waarna de jongens en 
meiden los konden gaan. Al snel hing 
iedereen in de touwen en gingen ze 
steeds hoger en hoger in de hal om af 
en toe wat grenzen te verleggen. 
Uiteindelijk was het na ongeveer twee 
uur actief bezig zijn tijd voor wat 
patat en snacks. Als uitsmijter had de 
UWTC voor iedereen een set wielren-
sokken geregeld. Helaas kunnen de 
laatste wedstrijden van de Amster-
damse Cross Competitie door de 
aangescherpte coronamaatregelen 
niet meer doorgaan. Jammer, want 2 
januari zou de �nale bij UWTC worden 
verreden. 

Jeugd UWTC sluit klimmend en 
klauterend het seizoen af
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Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 18 
december werd met een 3D wedstrijd 
de eerste cursus instinctief schieten 
bij handboogvereniging Target afge-
sloten.  De cursus, die oorspronkelijk 
in de avonduren werd gegeven, is de 
laatste twee lessen op zaterdag-
middag afgemaakt in verband met de 
corona regels. Onder leiding van de 
twee gediplomeerde trainers Willem 
Eveleens en Pim Bras is de eerste 
groep traditionele boogschutters 
getraind. Zeven cursisten hebben in 
zes lessen de basis van het instinctief 
schieten geleerd. Instinctief schieten 
is zoals het in de middeleeuwen ging: 
een boogschutter, een boog en een 
pijl en uiteraard een doel. Kijken naar 
je doel, focussen en de pijl loslaten. 
De Target trainers hebben begin 2021 
met succes een driedaagse clinic 

volbracht waardoor ze zijn opgeleid 
om anderen te onderrichten in deze 
tak van het handboogschieten. Het 
handboogschieten kent verschillende 
disciplines waaronder het recurve 
schieten (dat wat je ziet op de Olym-
pische Spelen), het traditioneel 
schieten zonder vizier waaronder het 
instinctief schieten valt en de 
compound discipline waarbij er met 
katrollen krachtiger en sneller 
geschoten kan worden. Al deze disci-
plines kunnen bij HBV Target worden 
beoefend op de clubavonden in de 
accommodatie op sportpark 
Calslagen te Kudelstaart waar de 
schutters in de zomermaanden 
kunnen beschikken over een prach-
tige buitenbaan. Meer weten over 
deze sport of over Target? Kijk dan 
even op www.hbvtarget.nl

Handboogchieten in de basis 
bij HBV Targest in Kudelstaart

Amstelland - Het Open Nederlands 
Kampioenschap Poker organiseert op 
maandag 27 december een online 
Kersttoernooi. Verspreid over het land 
worden er in totaal 200 online en 100 
live voorrondes gespeeld met als 
ultiem doel het bereiken van de lande-
lijke �nale. De winnaar van het online 
toernooi krijgt de titel ‘Online kerst 
kampioen 21/22’ die gepaard gaat met 
een mooie trofee. Daarnaast kwali�-
ceert diegene zich voor de �nale van 
het ONK Poker. Niet alleen de winnaar 
maakt kans op een plek in de volgende 
ronde. Aan de hand van het deelne-
mersaantal wordt bepaald hoeveel 
deelnemers zich kwali�ceren voor de 
halve �nales en zal er ook nog een 
bepaald percentage de kans krijgen 
door te breken via de kwart�nales. 
Zowel de halve �nales als de �nale van 

het ONK Poker zullen in de zomer van 
2022 live gespeeld worden aan echte 
pokertafels. De winnaar van de �nale 
zal worden gekroond tot ‘Pokerkam-
pioen van Nederland 21/22’. 

Laagdrempelig 
Iedereen die mee wil doen kan zich 
inschrijven via de website www.
onkpoker.nl. Het kost iedere deelnemer 
slechts 7,50 euro aan inschrijfgeld om 
mee te doen. “Door mee te doen 
krijgen zij niet alleen de kans om een 
gooi te doen naar de titel”, zegt Mathijs 
Jonkers, organisator van het ONK 
Poker. “Met name voor beginnende 
spelers zijn de online voorrondes de 
meest laagdrempelige manier om 
kennis te maken met het spel en met 
andere pokerspelers.” Het online kerst-
toernooi begint om 19.30 uur.

Online kersttoernooi NK Poker

Aalsmeer – Voor de laatste wedstrijd 
voor de winterstop in de BeNe 
League hadden de handballers van 
Greenpark Aalsmeer afgelopen 
zaterdag 18 december Sporting Pelt 
uit België op bezoek in de Bloemhof. 
Er werd voortvarend gestart door 
beide teams en er werd over en weer 
gescoord. Toch was het Sporting Pelt 
dat op voorsprong kwam. De heren 
van Greenpark bleven geconcen-
treerd spelen en zaten de Belgen 
�ink op de hielen, maar wisten niet 
langszij te komen. Ruststand: 17-20 
voor Sporting Pelt. In de tweede helft 
vocht Greenpark terug en wist een 
verschil van twee punten (24-26) te 
bereiken. In het laatste kwartier 
echter nam Sporting Pelt de leiding 
en bouwde een voorsprong op waar 
Aalsmeer geen antwoord meer op 
had. Eindstand: 29-34. Topscorer voor 
Aalsmeer was Tim Bottinga met 
zeven goals. Door dit verlies is Green-
park Aalsmeer een plaatsje gezakt in 
de BeNe League stand en staat nu 
(weer) op drie. Er is ‘stuivertje gewiss-
seld’ met Kembit Lions, want deze 
ploeg is door winst op Visé (31-30) 
weer terug op plek twee. Koploper 

Achilles Bocholt speelde gelijk 
(27-27) tegen Bevo Panningen, maar 
behoudt de nummer één positie.
Stand: 1. Achilles Bocholt met 25 
punten, 2. Kembit Lions met 23 
punten, 3. Greenpark Aalsmeer met 
22 punten, 4. Sporting Pelt met 19 
punten en 5. Kras Volendam met 19 
punten. Volendam is de eerste tegen-
stander van Greenpark na de winter-
stop. Op 29 januari neemt Aalsmeer 
het in Volendam op tegen Kras.

Overwinning Heren 2
Ook Heren 2 van Greenpark Aalsmeer 
wachtte een thuiswedstrijd. Zondag 
19 december was in de Bloemhof de 
Beekse Fusie Club de tegenstander in 
de eredivisie competitie. Aalsmeer 
nam direct het heft in handen en 
bleef druk zetten. Heren 1 van BFC 
liet zich niet geheel overrompelen en 
bleef qua punten in de buurt van 
Greenpark. Rust: 15-11. In de tweede 
helft opnieuw een wervelend Aals-
meer dat duidelijk de winst rook. BFC 
gaf zich echter niet gewonnen, maar 
moest uiteindelijk toch in Greenpark 
haar meerdere erkennen. Eindstand: 
25-19.

BeNe League handbal: Geen 
winst voor Greenpark Heren 1

Voluit bij AVA Waterdrinker Baanloop
Vanwege de corona-regels werd de 
AVA Waterdrinker Baanloop verplaatst 
van de vaste tweede woensdagavond 
van de maand naar zaterdagmiddag 
18 december. Deze mogelijkheid 
werd door de deelnemers gebruikt 
om voor het einde van het jaar - en 
naar later bleek voor de onverwachtte 
harde lockdown - nog één keer voluit 
te gaan. Het hoofdnummer, de 5 kilo-
meter, werd gewonnen door de 
27-jarige David Trampert uit 
Amsterdam, die voor het eerst onder 
de 16 minuten liep en met de scherpe 
tijd van 15 minuten en 49 seconden 
een nieuw persoonlijk record liep. 
Walter Roza uit Amersfoort en Patrick 
Stastra uit Amsterdam, streden om de 
tweede plaats en hielpen elkaar daar-
door naar tijden net onder de 17 
minuten (respectievelijk 16:58 en 
16:59). AVA-er Erwin Metselaar werd 

met 17:51 knap vierde, maar was toch 
niet helemaal tevreden omdat hij 10 
seconden boven zijn eigen onlangs 
gelopen clubrecord masters 50 plus 
bleef steken. Eerste vrouw werd AVA-
ster Erica Belandi (2e van links) die tot 
haar eigen verrassing met 18:40 een 
persoonlijk record en tevens clubre-
cord vrouwen 45 plus liep. 

Tweede heat
De tweede heat van de 5 kilometer 
werd gewonnen door Aalsmeerder 
Frank Bruine de Bruin, die met 19:31 
precies dezelfde tijd liep als twee 
maanden geleden. Dorpsgenoot en 
AVA trainer Winfried Falk plukte de 
vruchten van zijn eigen trainingsche-
ma’s door met 21:27 weer een stuk 
harder te lopen dan in voorgaande 
jaren. De volledige uitslag, alle ronde-
tijden en foto’s van deze baanloop 
zijn te vinden op www.avaalsmeer.nl.

Nog één keer voluit bij AVA 
Baanloop op zaterdag

V.l.n.r.: Patrick Stastra, Erica Belandi, winnaar David Trampert en Walter Roza.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

KORT
WINST ANNIE EN LYCKE BIJ 
OUDERENSOOS 55+

Aalsmeer - De laatste ouderen-
soos van het jaar voor 55-plussers 
is afgelopen 16 december 
gehouden in het Middelpunt. Bij 
het klaverjassen behaalde Annie 
Verkerk de eerste plaats met 4717 
punten, op twee Riet Hoekman 
met 4417 punten en de poedel-
prijs was weer een gedeelde plaats 
voor Joke Bakker en Martha Bax 
met elk 3477 punten. Bij de 
rummicub was Lycke Valentijn met 
32 punten de beste, Joke Harte 
volgde met 37 punten en de 
poedelprijs was voor Dora van 
Beek met 131 punten. Wanneer in 
januari weer gestart wordt met de 
soosmiddagen is nog niet bekend, 
dit hangt af van de (nog) geldende 
coronaregels.

HOOGSTE SCORE VOOR 
HUUB BIJ SOOS

Kudelstaart - Op donderdag 16 
december is de laatste ouderen-
soos in Kudelstaart gehouden in 
het Dorpshuis. Het klaverjassen is 
gewonnen door Huub Bouw-
meester met 5909 punten en 1 
mars, op twee Coby Weerdenburg 
met 5722 punten en 5 marsen en 
op drie is Hans van Schuilenburg 
geëindigd met 5242 punten en 1 
mars. Bij het Jokeren was Jopie de 
Grauw de beste met 368 punten, 
gevolgd door Trudy Knol met 533 
punten. Als het weer mag staat 
elke donderdag van 13.30 tot 
16.30 uur klaverjassen en jokeren 
op het programma voor ouderen 
in het Dorpshuis. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met penningmeester 
Hans van Schuilenburg via 
06-12699009.

KERSTSFEER TIJDENS LAATSTE 
KAARTMIDDAG BV HORNMEER

Aalsmeer - Zaterdag 18 
december werd de laatste kaar-
tontmoeting van dit jaar gevierd 
bij buurtvereniging Hornmeer. 
Het buurthuis was geheel omge-
toverd in kerstsfeer door Pieter 
Baars en Jan Meijer. Mede door 
hun inzet wordt teruggekeken 
op een heel geslaagd kerstfeest. 
En op een goed bezochte 
middag met maar liefst tien 
tafels bezet. Er waren tijdens 
diverse rondes mooie prijzen te 
winnen. Het kerst-koppelkaarten 
is uiteindelijk gewonnen door 
Paolo Moloia en Frits Zeldent-
huis met 5068 punten. Op twee 
Wil Jak en Tonny Faviers met 
5048 punten en de derde plaats 
was voor Jan Visser en George 
Lemmerzaal met 4987 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan 
het dameskoppel Corrie Noord-
hoek en Rita Blaauwboer met 
3786 punten. Voor dit jaar was 
dit de laatste kaart-ontmoeting. 
Volgend jaar wordt weer met 
frisse moed gestart. De exacte 
datum wordt later bekend 
gemaakt. 

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.








