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Op woensdag 14 december in het 
Oude Raadhuis in Hoofddorp en 
donderdag 15 december in Neder-
zandt in Noordwijk. Om zo, tijdens 
het jubileumjaar van Meerlanden, 
meer vrijwilligers te kunnen horen 
vertellen over de bestemming van 
het geldbedrag. “Onze samenleving 
kan niet zonder vrijwilligers. Met hun 
tomeloze inzet dragen ze bij aan een 
mooie en duurzame regio, vandaag 
en morgen. Ik ben blij dat we ook in 
het jaar van het 25-jarig jubileum 
van Meerlanden weer veel clubs en 
goede doelen kunnen steunen met 
ons fonds,” zegt Angeline Kierkels, 
algemeen directeur van Meerlanden. 
“Deze editie keken we extra naar 

initiatieven die zich inzetten om 
mensen die door de gestegen 
prijzen de eindjes lastig aan elkaar 
kunnen knopen. Ik wens alle vrijwil-
ligers veel succes met de realisatie 
van hun initiatief. Van harte 
gefeliciteerd!”

Overhandigen cheques
Alle goede doelen en (sport)vereni-
gingen die een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds ontvingen, zijn 
actief in het verzorgingsgebied van 
Meerlanden. Namens de gemeenten 
waren er wethouders aanwezig op 
de uitreiking om de cheques te over-
handigen en hun waardering uit te 
spreken voor het goede werk dat de 

vrijwilligers doen en hen te felici-
teren. Voor Aalsmeer was wethouder 
Dick Kuin aanwezig.

Totaal 55.000 euro
In Aalsmeer zijn zeventien vereni-
gingen en stichtingen getrakteerd 
op een mooi bedrag uit het Meerlan-
denfonds. De gelukkigen zijn: Aals-
meer Bloementour, vrouwenkoor 
Vivace, Atletiekvereniging Aalsmeer, 
de Binding, interkerkelijk koor 
Caritas, KBO Bovenkerk-Aalsmeer, 
korenmolen De Leeuw, Midgetgolf-
club Aalsmeer, muziekvereniging 
Flora, RKDES, Scouting Ti�o, Buurt-
huis Hornmeer, cultureel café 
Bacchus, Stichting Living Memories, 
Stichting Vrienden van Oceanus, All 
Out Tennis en Het Oosterbad. In 
totaal was 55.000 euro te verdelen. 
Kijk voor alle bijdragen op 
www.meerlanden.nl/fonds.

Meerlanden trakteert zeventien 
verenigingen in Aalsmeer

plus foto
Directeur Angeline Kierkers en wethouder Dick Kuin met alle getrakteerden uit Aalsmeer. Foto: Meerlanden

Aalsmeer – Niet één, maar twee feestelijke bijeenkomsten voor het Meer-
landenfonds dit jaar. Tijdens de vijftiende o�ciële editie maakten 
wethouders van twaalf gemeenten uit de regio vrijwilligers van maar 
liefst 130 verenigingen en goede doelen blij met een mooie cheque. 

Kerstkrant met mooie verhalen
Aalsmeer - Deze week de Kerstkrant met mooie 
verhalen over inwoners en hun inzet voor derden, 
uitnodigingen van kerken om de kerstnachtdiensten 
en de kerstdiensten, waar veel aandacht aan besteed 
is want het mag na twee coronajaren weer, te komen 
bijwonen, diverse activiteiten voor kinderen tijdens 
de vakantie, sportprestaties om trots op te zijn en 
onder andere vele mooie kerst- en nieuwjaars-
wensen van verenigingen en bedrijven. Tips om de 
kerstsfeer te vergroten: De lichtjestocht rond kinder-
boerderij Boerenvreugd in de Hornmeer, de kerst-
wandeling in het Centrum (start op Raadhuisplein) 
of wandel in de eigen wijk en ‘spot’ de diverse 
verlichte kerstversieringen in tuinen en op 
gebouwen. Het team van de Nieuwe Meerbode 
wenst iedereen gezellige en �jne Kerstdagen! Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - “Er is geen ruimte voor 
een tweede supermarkt in Kudel-
staart.” Zo luidt de eindconclusie uit 
het onderzoek dat Onderzoeksbureau 
Ginder in opdracht van de gemeente 
heeft uitgevoerd. Pas in de periode 
2035-2040, na afronding van alle nu 
bekende woningbouwplannen, 
ontstaat mogelijk ruimte voor een 
tweede supermarkt. Volgens het 
onderzoek is de enige geschikte 
locatie hiervoor de plek waar Kind-
centrum De Ruimte, in de Schweitzer-
straat nabij het bestaande winkelcen-
trum, is gevestigd. Deze locatie is 
echter vooralsnog niet beschikbaar. 

Woningbouw
De gemeenteraad heeft begin 2022 
een startnotitie vastgesteld voor de 
bouw van 279 woningen zonder 
supermarkt bij Hoofdweg Zuid. 
Gezien de grote behoefte aan 
woningen, is dit later aangepast naar 
300 woningen. Wel is bij de vaststel-
ling een motie aangenomen om 
nogmaals te onderzoeken of er 
ruimte is voor een tweede supermarkt 
in Kudelstaart en wat daarvoor de 
beste locatie zou zijn. Uit het onder-
zoek blijkt dat alleen een supermarkt 
in het centrum van Kudelstaart een 

toegevoegde waarde kan hebben. Bij 
de keuze voor de locatie zijn de 
ondernemersvereniging en de Dorps-
raad van Kudelstaart betrokken. De 
eindconclusie is gisteren, woensdag 
21 december, met een presentatie 
aan de Dorpsraad en de winkeliers-
verenigingen Kudelstaart toegelicht.

Huisvestingsplan
De schoolbesturen voor het basison-
derwijs in Kudelstaart werken samen 
met de gemeente aan een integraal 
huisvestingsplan voor alle drie de 
basisscholen. Mogelijk verplaatsing 
en nieuwbouw voor KC De Ruimte 
wordt als optie in het plan opge-
nomen. Voorlopig dus de komende 
jaren geen tweede supermarkt in 
Kudelstaart. 

Vooralsnog geen ruimte voor 
2e supermarkt in Kudelstaart

36
KiKa-strijders in korte broek: 
‘Best koud, maar kanker is 
veel erger’

40
Weekend vol 
schaatsplezier!

8
Wintermarkt in het Centrum: 
Koud, maar gezellig
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

134e jaargang

Oplage: 17.750

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

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 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
24, 25 EN 26 DECEMBER

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

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

dienst om 10u. met ds. D. Quant 
uit Houten. Om 16.30u. geen 
dienst. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. 
Zaterdag kerstavond, dienst om 
21u. met ds. J. Trommel uit Ter 
Aar m.m.v. koor Caritas. Zondag 
dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman uit Aalsmeer.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zaterdag om 

16.30u. en 20.30u. Binding Kerst-
spel. Zondag 10u dienst met ds. 
Paul F. Thimm m.m.v. DG 
kerkkoor. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Maandag dienst om 10u.

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

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

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zaterdag 21.30u. Kerstnacht-
dienst met dhr. P.J. Verhagen uit 
Harderwijk. Organist: Cornelis 
Schaap. Zondag 10u. Kerstfeest 
met prop. dhr. Theo Maarsen, 
Aalsmeer. Organist: Joshua Prins. 
Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zaterdag 18.30u. Kinderkerst-
feest. Zondag 10u. dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Rob van Dijk. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zaterdag 21u. Kerstnachtdienst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Zondag 10u. Generatiedienst. 
Info: www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zaterdag 19u. 
Woordcommunieviering o.l.v. 
parochianen m.m.v. kinderkoor 
en 22u. Eucharistieviering m.m.v. 
Karmelkoor. Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. klein 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Kerstmorgenvie-
ring met ds. Gonja van ‘t Kruis. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

Zaterdag 17u. Kindje wiegen, 
19u. Eucharistieviering m.m.v. 
kinderkoor en 22u. Kerstnacht-
dienst m.m.v. gelegenheidskoor. 
Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor 
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Gespreksgroep over 
dementie in Irene
Aalsmeer - Ook in 2023 organiseert 
Mantelzorg & Meer in Aalsmeer ieder 
kwartaal een gespreksgroep voor 
mantelzorgers van iemand met 
dementie. De eerste bijeenkomst is 
op dinsdag 17 januari van 19.30 tot 
20.00 uur in Gebouw Irene aan de 
Kanaalstraat 12. Inwoners van Aals-
meer die zorgen voor iemand met 
dementie vinden in deze gespreks-

Kerstmis in Oud 
Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 25 december 
wordt Kerstmis gevierd in de Oud 
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 
394. De dienst begint om 16.00 uur en 
voorganger is pastoor Martina Liebler. 
Koordirigent is Gertjan Arentsen en hij 
verzoekt koorzangers/essen om 15.15 
uur aanwezig te zijn ter voorbereiding. 
Het orgel wordt bespeeld door Eveline 
Jansen. Zij is decennia lang de orga-
niste geweest van de kathedrale kerk 
in Utrecht en heeft in binnen- en 
buitenland met orgelconcerten haar 
sporen verdiend. De eerste schriftle-
zing wordt verzorgd door Lisette 
Visser-Moleman, de tweede door Iny 
Waaning. Er is slechts één collecte voor 
de kosten van deze dienst en het 
behoud van dit unieke complex. Na de 
hoogmis staan ko�e met appeltaart 
klaar en is er de mogelijkheid nog 
even met elkaar, feestelijk, van een 
glaasje met een hapje te genieten in 
kerstsfeer.

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 14 
december werd de Kerstman in de 
vier ho�es in de Hornmeer meer dan 
gastvrij ontvangen. Zijn trouwe 
rendier Rudolf kon niet overal tege-
lijk komen voor glijden met zijn mooi 
versierde ‘arrenslee’, maar bij deze 
mensen mocht hij zeker niet 
ontbreken. Deuren vlogen spontaan 
open en iedereen kwam op het 
geluid van kerstliedjes en de fel 
verlichte kerstboom af.
Wat een lieve kinderen en bewoners 
heeft de Kerstman ontmoet. Onder 
het genot van warme chocolademelk 
met slagroom en een zuurstok trak-
tatie was de verbinding tussen 

menselijke warmte en geluk snel 
gelegd. De Kerstman en zijn kerst-
vrouwen zijn trots dat zij deel 
mochten uitmaken van deze hartver-
warmende kersthappening in de 
Hornmeer. Maar lieve bewoners en 
lieve mensen waar dan ook, laat deze 
kersttijd speciaal in het teken staan 
van ‘verbinding’ , niet alleen in de 
Hornmeer, maar ook voor al die 
vluchtende mensen in de wereld, die 
op zoek zijn naar warmte en vrede in 
hun hart. 
Het bezoek van de Kerstman is met 
medewerking van Participe Amstel-
land georganiseerd door Hornmeer 
bewoners.

Bezoek Kerstman aan Hornmeer

Kerstattentie voor 
kaarters Oostend
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
avond 15 december heeft Oostend de 
laatste kaartavond van dit jaar 
gehouden. De opkomst was niet veel, 
maar dat kon ook niet met de ijzel op 
de wegen, het was erg glad. De 
winnaars deze avond waren Annie 

Aalsmeer - Op zaterdag 24 december 
start om 21.30 uur de Kerstnacht-
dienst in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat. Voorganger is de heer P. 
Verhagen en het thema van zijn 
preek is: ‘ Welkom, binnen brandt het 
vuur’. Het wordt een dienst met tradi-
tionele kerstliederen begeleidt door 
het prachtige kerkorgel en een trom-
pettist. Na a�oop is er buiten choco-
lademelk en glühwein. De volgende 
morgen, zondag 25 december, om 

10.00 uur is er familiekerstfeest. Een 
dienst voor jong en oud. Er is oppas 
voor de allerkleinsten-en een kinder-
nevendienst voor de jongste 
kinderen. Voorganger is de heer Theo 
Maarsen en zijn thema is: ‘Het Kind in 
onze wereld geboren’. Het kerkorgel 
en de band verlenen ook nu weer 
hun medewerking. Na a�oop is er in 
het naastgelegen gebouw Irene 
ko�e, thee en limonade met wat 
lekkers. Iedereen is van harte welkom. 

Met Kerst naar de Dorpskerk

Aalsmeerderbrug - In de Levend 
Evangelie Gemeente zijn komend 
weekend twee kerstdiensten. Op 
zaterdag 24 december om 21.00 uur 
is de kerstnachtdienst. Op zondag 25 
december is er om 10.00 een heel 
bijzonder kerstfeest voor jong en 
oud. Iedereen is welkom. Tijdens de 
kerstnachtdienst kan genoten 
worden van eigentijdse kerstlie-
deren, dans van Hearts Aligned en 
een inspirerende kerstboodschap. Na 
a�oop is er een kerstreceptie in de 
gezellig aangeklede ruimte van het 
gebouw. Op eerste kerstdag kan het 
kerstverhaal als nooit tevoren 

beleefd worden. Met een verhalen-
verteller en live scenes wordt het een 
spannende kerstochtend. Het thema 
van beide kerstdiensten is: Come to 
the table. De Levend Evangelie 
Gemeente is te vinden aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Kijk 
voor meer informatie op www.leg.nl.

Kerstdiensten ‘Come to the table’ 
in Levend Evangelie Gemeente

Kudelstaart - In de RK kerk Sint Jan 
Geboorte zijn op zaterdagavond 24 
december twee vieringen voor 
kinderen en gezinnen. Om 17.00 uur 
is het Kindje wiegen. In deze viering 
wordt het kerstverhaal nagespeeld 
door kinderen en worden bekende 
kerstliedjes gezongen. Dit jaar mag 
ster Twinkel de weg wijzen naar de 
stal. Ook dit jaar is er een echt baby-
tje als kindje Jezus. De viering duurt 
ongeveer 30 minuten. Om 19.00 uur 
is de Kerstnacht Gezinsviering. In 
deze kindvriendelijke viering wordt 
ook het kersttoneelstuk gespeeld. 

Verder is in deze viering wel liturgie. 
Het kinderkoor de Kudelkwetters 
zingt in deze viering, die ongeveer 60 
minuten duurt. Iedereen is van harte 
welkom in de vieringen in de Sint Jan 
aan de Kudelstaartseweg.

Kerstvieringen in Sint Jan kerk

Geen Oost-Inn tijdens 
de kerstvakantie
Aalsmeer - Vanwege de kerstva-
kantie is er de komende twee woens-
dagen geen ko�e drinken vij de 

groep herkenning, erkenning, steun, 
tips en adviezen. Zij kunnen in de 
gespreksgroep hun ervaringen delen 
met anderen in een soortgelijke situ-
atie. De gespreksgroepen worden 
georganiseerd in samenwerking met 
Ontmoetingscentrum Aelsmeer. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@mantelzorgenmeer.
nl of bel naar: 020-5127250. 
Aanmelden kan ook via het formulier 
in de agenda op de website van 
Mantelzorg & Meer.

Oost-Inn in school de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66. Op 
woensdag 11 januari zijn belangstel-
lenden vanaf 9.30 uur weer welkom 
voor ko�e, thee, een praatje en 
gezelligheid.

Verkerk met 5411, Bep van Bemmelen 
met 5260 en Jan Treur met 5256 
punten. De poedelprijs ging naar Hein 
van Bemmelen met 3212 punten. 
Iedereen kreeg een leuke Kerstattentie. 
De volgende speelavond is donderdag 
5 januari in buurthuis het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Aanvang 20.00 
uur, zaal open voor ko�e, thee en 
inschrijving vanaf 19.30 uur. 









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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
22 december 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op 
meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevings-
vergunningen 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 beschikbaar 
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 Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen 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 worden. 
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. In-
dien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres 
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, be-
sluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. 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 bij-
voorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum voornemen

Groot E.M. 06-11-2004 13-12-2022

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

KLANT CONTACT CENTRUM VANAF 6 JANUARI OP 
VRIJDAGMIDDAG NA 12.30 UUR GESLOTEN

Met ingang van vrijdag 6 januari 2023 is het Klant Contact Cen-
trum op vrijdagmiddag na 12.30 uur gesloten. Voor het ant-
woord op uw vraag verwijzen wij u buiten onze openingstijden 
graag naar onze website aalsmeer.nl. Hier kunt u ook veel ge-
meentelijke zaken online regelen of een afspraak maken.
Meldingen over situaties in de buitenruimte kunt u het doorge-
ven op �xi.nl of in de �xi-app. Voor een spoedmelding in de bui-
tenruimte kunt bellen naar ons hoofdnummer. (keuze 1)
Op maandag is het Klant Contact Centrum u vanaf 8.30 uur 
graag weer van dienst.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
OOSTEINDEDRIEHOEK, -EXPLOITATIEPLAN, -BESLUIT 
WET GELUIDHINDER, M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT 
EN CONCEPT BEELDKWALITEITPLAN (Z22-011581)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de volgende stukken met betrekking tot de gebiedsontwikke-
ling ‘Oosteindedriehoek’ ter inzage liggen met ingang van 23 
december 2022 tot en met 2 februari 2023:
- ontwerpbestemmingsplan; 
- ontwerpexploitatieplan;
- ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden 

op grond van de Wet geluidhinder;
- concept beeldkwaliteitplan.

Plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door:

- aan de zuidoostzijde: de Legmeerdijk en de eigendoms-
grenzen van de bestaande bebouwing langs de Legmeer-
dijk tussen de huisnummers 140-168;

- aan de zuidwestzijde: de woonwijk Nieuw Oosteinde;
- aan de noordwestzijde: de eigendomsgrenzen van de be-

staande bebouwing langs de Aalsmeerderweg tussen de 
huisnummers 340-388;

- aan de noordoostzijde: de eigendomsgrenzen van de be-
staande bebouwing van de aldaar gevestigde (agrarische) 
bedrijven.

Ontwerpbestemmingsplan
Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een ac-
tueel juridisch-planologisch kader voor de transformatie van 
(voormalig) agrarisch gebied tot een nieuwe woonwijk met 
maximaal 853 woningen en een Integraal Kindcentrum. Met 
deze ontwikkeling wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de invulling van de lokale behoefte aan woningen. De bouw van 
de woningen zal gefaseerd plaatsvinden gedurende een peri-
ode van ca. 10 jaar.

Crisis- en herstelwet
Het ontwerpbestemmingsplan valt onder categorie 3.1 van 
bijlage I van de Crisis- en herstelwet (Chw). Als gevolg daarvan 
is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw van toepassing. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep 
alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden op-
genomen en deze na a�oop van de beroepstermijn niet meer 
kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van 
het beroep versneld.

Ontwerpexploitatieplan
De gemeente is op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening verplicht een exploitatieplan vast te stellen ten behoe-
ve van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten 
van de grondexploitatie, indien het kostenverhaal niet anders-
zins verzekerd is. Aangezien de ontwikkelende partij noch de 
gemeente Aalsmeer alle gronden, die zijn gelegen binnen het 
bestemmingsplangebied, in eigendom hebben en niet met alle 
eigenaren een koopovereenkomst of een anterieure overeen-
komst is gesloten, dient ter zekerstelling van het gemeentelijke 
kostenverhaal een exploitatieplan te worden vastgesteld.

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een 
m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-
beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van 
deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en 
wethouders besloten dat geen milieue�ectrapport (MER) hoeft 
te worden opgesteld voor het bestemmingsplan, omdat er geen 
signi�cant negatieve milieue�ecten optreden als gevolg van 
de realisatie van dit plan. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een 
voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene 
wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of be-
roep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het 
voor te bereiden besluit (het bestemmingsplan) rechtstreeks in 
hun belang worden getro�en. Een ieder kan zijn/haar opvatting 
over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar 
maken in het kader van de terinzagelegging van het ontwerp-
bestemmingsplan. Het besluit is opgenomen als bijlage 19 in de 
toelichting van het bestemmingsplan.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden 
op grond van de Wet geluidhinder
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van het industrieter-
rein SchipholOost. De geluidbelasting vanwege dit industrieter-
rein wordt bepaald door het proefdraaien van vliegtuigmotoren 
op verschillende locaties op het terrein. Het plangebied ligt 
buiten de 55 dB(A) contouren, zoals die zijn vastgelegd in de 
verschillende vergunningen voor het proefdraaien van vliegtui-
gen. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A). De geluid-
belasting binnen het plan bedraagt, afhankelijk van de locatie, 
minimaal 51 dB(A) en maximaal 53 dB(A). Via een hogere waarde 
procedure kan onder voorwaarden onthe�ng worden verleend 
tot een maximum van 55 dB(A). Voor het gehele plangebied 
wordt een hogere grenswaarde vastgesteld van 53 dB(A). De 
woningen en het schoolgebouw moeten voldoen aan het bin-
nenniveau van 35 dB(A). 
Ten gevolge van wegverkeer, met name op de Aalsmeer-
derweg en de Legmeerdijk, wordt op een aantal locaties de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De maximale 
onthe�ngswaarde van 63 dB wordt niet overschreden, zodat 
onthe�ng kan worden verleend. In de regels van het bestem-
mingsplan is geborgd dat bij de aanvraag om de afgifte van 
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt 
getoetst of aan de norm voor het binnenniveau wordt voldaan. 
Het ontwerpbesluit is opgenomen als bijlage 15 in de toelich-
ting van het bestemmingsplan.

Concept beeldkwaliteitplan 
In het beeldkwaliteitplan is de beoogde beeldkwaliteit voor 
de verschillende buurten van het stedenbouwkundig plan be-
schreven en vertaald in welstandscriteria. Deze criteria zijn ener-
zijds een inspiratiebron voor de architecten van de woningen 
en de ontwerpers van de openbare ruimte en anderzijds het 
toetsingskader voor de aan te vragen omgevingsvergunningen 
voor de concrete bouwplannen. Het beeldkwaliteitplan bevat 
spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de 
gemeente in het plangebied nastreeft. Dit plan doet onder an-
dere uitspraken over de verschijningsvorm, kleurstellingen en 
materialisering van de nieuwe bebouwing binnen het bestem-
mingsplan. Beoogd wordt om de gewenste uitstraling in sfeer 
en karakter van het gebied veilig te stellen door het geven van 
richtlijnen voor de typologie van de nieuwe bebouwing en voor 
de inrichting van de buitenruimte. Het beeldkwaliteitplan vormt 
na vaststelling door de gemeenteraad het toetsingskader voor 
welstand. Het concept beeldkwaliteitplan is opgenomen als bij-
lage 3 in de toelichting van het bestemmingsplan.

Ter inzage
Met ingang van 23 december 2022 liggen de stukken geduren-
de 6 weken, met de daarbij behorende bijlagen, op de volgende 
wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode NL.IMRO.0358.02X-OW01 voor 
het ontwerp bestemmingsplan en NL.IMRO.0358.02XEX-
OW01 voor het ontwerpexploitatieplan;

- bij de balie van de receptie in het raadhuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak tel. 0297-
387575);

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op af-
spraak via tel. 020-5404911).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan:
- een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan en het ontwerpexploitatieplan naar voren brengen;
- een belanghebbende een zienswijze naar voren brengen 

over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grens-
waarden op grond van de Wet geluidhinder;

- een ieder een inspraakreactie naar voren brengen over het 
concept beeldkwaliteitsplan. 

Zienswijzen die betrekking hebben op het bestemmingsplan 
en/of exploitatieplan en inspraakreacties die betrekking heb-
ben op het beeldkwaliteitplan kunnen naar keuze schriftelijk 
naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer of digitaal via zienswijzen-ro@amstelveen.nl. 
Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van hogere waarden kunnen naar keuze schriftelijk 
naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of digitaal via 
zienswijzen-ro@amstelveen.nl.
Zienswijzen of inspraakreacties kunnen desgewenst ook mon-
deling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van 
een mondelinge reactie dient u via het centrale nummer 0297-
387575 een afspraak te maken.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING MIDDENWEG 
AALSMEER (Z22-031175)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aals-
meer Middenweg (deelgebied 5, Ecuadorlaan 1) te verlenen. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer Z22-031175. Omdat 
de ontwikkeling (logistiek bedrijfspand) niet past binnen de 
voor het plangebied geldende bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 en de beheers-
verordening Green Park Aalsmeer 2017, wordt door middel van 
een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning af-
geweken.

Ter inzage
Met ingang van 23 december 2022 ligt de ontwerp omgevings-
vergunning gedurende 6 weken met de daarbij behorende 
stukken, op de volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: 
NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAH-OW01, en

- via gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
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HET RAADHUIS IS 
2E KERSTDAG GESLOTEN



Aalsmeer - Afgelopen donderdag 15 
december was de laatste gemeente-
raadsvergadering van dit jaar. Vooraf-
gaand aan de vergadering sprak de 
burgemeester een In Memoriam uit 
voor oudraadslid Jan Helsloot. De 
heer Helsloot was van 1974 tot en 
met 1986 raadslid voor de KVP en 
later het CDA. 
Vervolgens zijn Henk van Leeuwen 
en Mike van der Laarse benoemd tot 
ereburger van Aalsmeer, vanwege 
hun grote verdiensten voor de Aals-
meerse samenleving. Na felicitaties 
werd de vergadering hervat en 
startte met de wijziging in de begro-
ting van Amstelland-Meerlanden. 
Het voorstel om geen zienswijze in te 
dienen omtrent het verhogen van de 
gemeentelijke inwonerbijdrage van 
0,73 naar 1,37 euro is aangenomen, 

waarbij de fracties van Groen Links 
en de PvdA tegenstemden. Absoluut 
Aalsmeer, de VVD, D66 en het CDA 
stemden voor.

Procesnotitie Sociaal Domein
Het voorstel procesnotitie Sociaal 
Domein is unaniem aangenomen. 
Hiermee wordt de gemeenteraad 
niet alleen tijdens het proces maar 
ook al vooraf betrokken bij het 
ontwikkelen van nieuw beleid.

Huishoudelijk restafval
De gemeenteraad heeft unaniem 
besloten de nascheiding en verwer-
king van �jn huishoudelijk restafval 
in te besteden bij Omrin N.V. De 
gemeente gaat over tot koop van
45 aandelen tegen een uitgifteprijs 
van 4.718 euro per aandeel.

In memoriam, ereburgers en 
subsidie RBV in laatste raad

Aalsmeer - Tijdens de eerste vergade-
ring van de kinderraad 2022-2023 
kwam de organisatie Gro-up langs om 
te vertellen over hun project ‘City-
trainer Junior’. Hierna is een aantal 

leden van de kinderraad aan de slag 
gegaan in Place2Bieb in Kudelstaart. 
De kinderen hebben tijdens de trai-
ningen geleerd hoe ze activiteiten 
kunnen organiseren en begeleiden. 

it trainer nior ertifi aat 
voor kinderraadsleden

Leden van de kinderraad met Citytrainer Junior certi�caat. Foto: Gemeente

Aalsmeer - De kinderraad van Aals-
meer vindt het belangrijk dat niemand 
zich buitengesloten voelt. Elk kind 
moet met plezier naar school kunnen 
gaan, ook kinderen die anders zijn dan 
andere kinderen. De kinderraad is 
daarom aan de slag met het thema 
‘Wees jezelf’. Bij de laatste kinder-
raadsvergadering van dit jaar was de 
22-jarige Rick Zethof uit Kudelstaart te 
gast. Rick heeft het Downsyndroom. 
Hij legde uit dat hij vaker ziek is dan 
veel andere kinderen, dat hij moeite 
heeft met praten, veel moet oefenen 
om iets te kunnen, maar dat hij het 
over het algemeen niet erg vindt om 
Downsyndroom te hebben. “Iedereen 
is anders, ook bij jou in de klas. De één 
is lang, de ander kort. De één is vaak 
boos, de ander altijd vrolijk. Ik heb 
Down en jullie niet”, zei Rick. “Maar ik 
zat gewoon op OBS Kudelstaart en ik 
heb veel vrienden. Ik werk op een 
kinderboerderij en in een 
tuincentrum.” 

Veel geleerd
Rick vertelde verder dat hij veel 
dingen kan die zijn leeftijdgenoten 
ook kunnen, zoals zwemmen, voet-

ballen, tennissen, lezen, schrijven en 
meer. En dat hij erg gelukkig is, liet hij 
duidelijk merken. Rick zat 8 jaar op 
OBS Kudelstaart. Oud-schooldirecteur 
Jan van Veen was ook te gast bij de 
kinderraad. “Het ging goed. Soms 
stonden leerkrachten voor wat uitda-
gingen als Rick wat meer uitleg nodig 
had”, zei Van Veen. “Het was voor alle 
partijen een �jne tijd en de andere 
kinderen hebben op hun beurt van 
Rick geleerd.” De kinderraadsleden 
kregen tot slot van Rick nog een les 
gebarentaal. 

Wedstrijd
De kinderraad geeft het thema ‘Wees 
jezelf’ een vervolg met een wedstrijd 
voor alle groepen 7 en 8 van de basis-
scholen. De wedstrijd heeft als titel 
‘Wees jezelf, scoor een elf’. Een el�e is 
een versje met één woord op de 
eerste regel, twee op de tweede, drie 
op de derde, vier op de vierde en dan 
weer één woord op de vijfde regel. 
Zoals bijvoorbeeld: “Ik. Ben anders. 
Dan jij bent. Gelukkig is het anders. 
Saai.” De mooiste el�es verdienen een 
prijs. Meer informatie over deze 
wedstrijd volgt later. 

Kinderraad van Aalsmeer: 
‘Wees jezelf, scoor een elf’

Kinderraad: Wees jezelf! Foto: Gemeente Aalsmeer

De activiteiten verzonnen de kinderen 
zelf. Na het afronden van de cursus 
ontvingen de kinderen een certi�caat 
en zijn zij nu o�cieel ‘Citytrainer 
Junior’. De kinderen kunnen hun 
nieuwe vaardigheden inzetten voor 
hun buurt, hun school, hun sportclub 
of voor hun taken bij de kinderraad.
De kinderraad houdt zich dit jaar 
bezig met de thema’s Minder Plastic, 
Wees Jezelf en Speeltuinen. De 
kinderen zijn zelf aan de slag gegaan 
om hier activiteiten voor te bedenken.

Nieuwe training
De talentgerichte training ‘Citytrainer 
Junior’ wordt eens per half jaar 
gegeven. Kinderen kunnen de trai-
ning ook volgen als ze niet in de 
kinderraad zitten. De volgende groep 
trainingen start in het voorjaar. Heb jij 
ook interesse of wil je meer infor-
matie? Stuur dan een mail naar khalid.
afakir@gro-up.nl.

Motie Vliegtuighinder
De motie ‘Financiële steun Stichting 
recht op Bescherming tegen Vlieg-
tuighinder’, ingediend door Groen-
Links en de PvdA, werd ingetrokken 
nadat de gemeenteraad zich 
unaniem uitsprak voor een subsidie 
aan de stichting RBV. De wethouder 
gaat de stichting uitnodigen voor 
een verkennend gesprek en zal de 
raad informeren over de uitkomsten 
daarvan. De gehele raadsvergade-
ring is terug te kijken op de website 
van de gemeente (www.aalsmeer.nl) 
via de volgende link: raadsvergade-
ring 15 december 2022. Op de 
website staan ook de agenda’s voor 
de komende vergaderingen van de 
commissies en de gemeenteraad.
Voor vragen over één van de onder-
werpen of over de gemeenteraad in 
het algemeen kan contact opge-
nomen worden met de gri�e via 
gri�e@aalsmeer.nl of bel
06-34559828.

O�ciële Mededelingen
22 december 2022

- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1. Er dient hiervoor eerst een afspraak te wor-
den gemaakt via tel. 0297-387575;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Er dient hiervoor eerst een 
afspraak te worden gemaakt via tel. 020-5404911.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswij-
ze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsver-
gunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemees-
ter en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar 
maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding 
van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Middenweg, 
Z22 - 031175”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling 
naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 
een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op 
de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend.
- Jac. P. Thijsselaan nabij nr. 15 (Sectie C, nr. 5368), (Z22-

098352), het plaatsen van drie bouwketen en twee opslag-
containers t.b.v. tijdelijke huisvesting van toezichthouders 

- Oosteinderweg 509 (Sectie A, nr. 3264), 1432 BK, (Z22-
098236), het plaatsen van een damwand met leuning (lega-
lisatie) 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

- Oosteinderweg 468 (Sectie B, nr. 10608), 1432 BP, (Z22-
098063), het bouwen van een woning, het kappen van drie 
bomen en het aanleggen van een in- en uitrit 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/
zijn ingetrokken:
- Jac. P. Thijsselaan nabij nr. 15 (Sectie C, nr. 5368), (Z22-

092793), het plaatsen van drie bouwketen t.b.v. tijdelijke 
huisvesting van toezichthouders voor een periode van 9 
jaar. Verzonden: 16 december 2022

-  Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z22-076424), het plaatsen 
van aanvullende handelsreclame. Verzonden: 19 december 
2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVER-
GUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op de 
volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van 
de Wabo verlengd:
- Hornweg 170, 1432 GS, (Z22-088881), het maken van een 

opbouw op de bestaande berging. Verzonden: 19 december 
2022

- Aalsmeerderweg 459, 1432 ED, (Z22-086400), het bouwen 
van een garage/berging, het bestaand metselwerk voorzien 
van stucwerk, het vervangen/vergroten van de dakkapel en 
het plaatsen van een hekwerk met poort aan de voorzijde. 
Verzonden: 19 december 2022

- Rietwijkeroordweg naast 67 (sectie A, nrs. 3445 en 3655), 
(Z22-082897), het aanleggen van een in- en uitrit ten be-
hoeve van de bereikbaarheid van een parkeerterrein. Ver-
zonden: 12 december 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 

op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 276, 1431 AW, (Z22-077141), het gedeeltelijk ver-

wijderen van een constructieve wand ter plaatse van de 
keuken. Verzonden: 19 december 2022

- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG, (Z22-047509), het uitbreiden 
van de woning op de verdieping aan de achterzijde. Verzon-
den: 15 december 2022

- Maarse & Kroon Hof 22, 1431 PB, (Z22-068343), het dichtma-
ken van het dakterras. Verzonden: 14 december 2022

- Ophelialaan 161, 1431 HD, (Z22-083667), het plaatsen van 
een rookkanaal voor een open haard aan de buitenmuur 
van de woning. Verzonden: 12 december 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Dreef 7A , 1431 WC, (Z22-066343), brandveilig gebruik KDV 

Kindkoers. Verzonden: 15 december 2022
- Machineweg 12, 1432 ET, (Z22-066111), brandveilig gebruik 

kinderopvang Solidoe voor de duur van 5 jaar. Verzonden: 
15 december 2022

WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK- 
EN HORECA EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Kudelstaartseweg 239 Start optocht (Z22-098174) Grote 

Carnavalsoptocht Kudelstaart op 19 februari 2023, ontvan-
gen 15 december 2022

- Kudelstaartseweg 239 Start Kinderoptocht (Z22-098182) 
Kleine kindercarnavalsoptocht op 18 februari 2023, ontvan-
gen 15 december 2022

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Van Clee�kade 15 (Z22-098727) Event city Aalsmeer, ont-

vangen 19 december 2022

TER INZAGE

t/m 02-02-23 ontwerp omgevingsvergunning Middenweg 
Aalsmeer (z22-031175) met bijbehorende 
stukken

t/m 02-02-23 ontwerpbestemmingsplan Oosteindedriek-
hoek, -exploitatieplan, -besluit Wet geluidhin-
der, M.E.R.-beoordelingsbesluit en concept 
beeldkwaliteitsplan (Z22-011581)
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AGENDA

DONDERDAG 22 DECEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

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

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

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

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

* Lichtjeswandeling rond kinder-
boerderij Boerenvreugd in Horn-
meer. T/m 26 december.

VRIJDAG 23 DECEMBER:
* Kerstsfeer bij Keramiek Atelier 

op Stokkeland van 13 tot 15u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in 

buurthuis, Dreef v/a 19.30u.
* Schaaklessen en schaken bij AAS 

in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

* Bandbrouwerij en optredens in 
N201, Zwarteweg. Open: 20u.

* Darten bij Poel’s Eye in Proos-
dijhal, Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

* Christmas Party met dj Eric in 
café Op de Hoek, Kudelstaart 
vanaf 21u.

ZATERDAG 24 DECEMBER:
* Crash Museum open in fort bij 

Aalsmeer, 10.30 tot 16.30u.
* Kerstwandeling in Centrum. 

Start bij Bloemenkiosk, Raad-
huisplein. T/m 27 december.

DINSDAG 27 DECEMBER:
* Kinderboerderij Hornmeer open 

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

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

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

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

* Eindejaarsquiz in café Joppe, 
Weteringstraat van 20.30 tot 
23.30u. Vooraf inschrijven 
verplicht.

WOENSDAG 28 DECEMBER:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

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

* Speurtocht met telefoon door 
Oost voor jeugd. Van 13.30 tot 
16u. Start bij De Bloemhof, 
Hornweg. 

* Diverse activiteiten voor jeugd 
in Aalsmeer tijdens vakantie. 
Info: www.jonginaalsmeer.nl.

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

* Oudejaars pubkwis in café Op de 
Hoek, Kudelstaart v/a 20.30u. 
Vooraf inschrijven verplicht.

VRIJDAG 30 DECEMBER:
* Laatste werkdag in Aalsmeer , 

café’s en centra open voor 
drankjes en muziek. 

Rijsenhout - Op kerstavond, 
zaterdag 24 december, zingt het 
Interkerkelijk Koor Caritas in de 
Nederlands Gereformeerde Kerk het 
Lichtbaken. Op deze avond hoopt 
het koor een aantal mooie kerstlie-

deren te zingen over de geboorte 
van Jezus. De liederen gaan op 
gepaste wijze gebracht worden, 
zodat deze avond een bijzondere 
sfeer van hoop en verwachting zal 
geven.

Caritas zingt op kerstavond in 
het Lichtbaken

Aalsmeer - Een guur windje en koud 
vriesweer, prima weer voor een gezel-
lige wintermarkt in het Centrum afge-
lopen zaterdag 17 december. Her en 
der stonden in de Zijdstraat kramen 
met allerlei spulletjes gericht op de 
komende Kerstdagen en de winter-
periode, zoals warme slo�en, sjaals 
en mutsen, warme (kerst)truien en 

broeken, maar ook sieraden, tassen, 
voerpakketten voor vogels, puzzels 
en veel leuke woon- en kerstdecora-
ties. Ook broodjes worst werden te 
koop aangeboden en graag stonden 
de bezoekers in de rij voor een 
warme stroopwafel. Op ‘smulplein’ 
Molenplein was nog meer lekkers te 
koop, waaronder po�ertjes en 

Wintermarkt in het Centrum: 
Koud, maar gezellig

Aalsmeer - Vrijdag 16 december is er 
een uitzending van Radio/TV Aalsmeer 
geweest vanuit het Flower Art Museum 
met het programma That’s life. De 
uitzending stond in teken van de 
huidige expositie ‘Human Naturen’. 
Samen met gastpresentator Constan-
tijn Ho�scholte van het museum heeft 
presentatrice en programmamaakster 
Jenny Piet drie kunstenaars geïnter-
viewd. Marcel Witte, Bethany de Forest 
en Alfred Marseille vertelden in de 

uitzending over hun werk. Van deze 
expositie is ook een magazine uitge-
geven. Tessa Valk die deze uitgave 
kwam ook haar verhaal vertellen. Philip 
Paar (zanger entertainer) heeft de 
mooiste liedjes live gezongen en bege-
leidde zichzelf op de vleugel. Het 
optreden werd afgesloten met een 
kerstmedley. De techniek werd 
verzorgd door Lennart Bader en Dennis 
Wijnhout. De uitzending is terug te 
zien op www.radioaalsmeer.nl. 

Programma ‘That’s Life’ vanuit 
het Flower Art Museum

Aalsmeer – In het laatste weekend van 
januari is het al tientallen jaren een 
vast gegeven dat er op het podium 
van cultureel café Bacchus zo’n tien 
(gelegenheids)bands acte de présence 
geven en trakteren op een leuk en 
gevarieerd optreden. De laatste jaren 
is het concept enigzins gewijzigd en is 
het woord ‘voorheen’ toegevoegd aan 
de Akoestische Avonden. Voor de 

Voorheen Akoestische Avonden in 
2023 is Bacchus op zoek naar muzikale 
inbreng. De avonden, vrijdag en 
zaterdag, kunnen enkel een succes 
worden wanneer muzikanten een 
creatieve inbreng komen geven. Dit 
kan met de eigen band, een gelegen-
heidsformatie, een duo of eenmans/
vrouw-act. Er zijn twee restricties aan 
het optreden gebonden: Er moeten 

Bacchus zoekt bands en acts 
voor Akoestische Avonden

Het Charles Dickens koor van Caritas 
zal deze avond bij de entree van de 
kerk enkele Christmas Carols zingen. 
Een aantal koorleden zingt al weer 
een aantal jaren in de kersttijd in het 
Charles Dickens koor. Dit jaar trad het 
koor op tijdens kerstmarkten in De 
Rijp en Haarlem. De leden doen dat 
in de kledij in de stijl die hoort bij de 
tijd dat Charles Dickens leefde. Dit 
jaar studeerde het koor een aantal 
nieuwe kerststukken in. De moeite 
waard om wat eerder te komen en er 
even bij te blijven staan! Het koor 
staat onder leiding van dirigent Arie 
van Ooijen en Peter van Dongen 
zorgt voor de begeleiding op piano. 
Kom ook genieten van de prachtige 
zang en �jn samen zingen! De dienst 
begint om 21.00 uur, dominee 
Trommel uit Ter Aar hoopt voor te 
gaan. Het orgel wordt bespeeld door 
Gerard van Unen. Vanaf 20.15 uur 
staan ko�e, thee en chocolademelk 
klaar. Het Lichtbaken is te vinden aan 
de Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. 

Foto: www.kicksfotos.nl

nummers binnen één thema ten 
gehore gebracht worden en het 
optreden mag niet langer duren dan 
25 minuten. Denk bij een thema aan 
een ‘guilty pleasure’, een artiest of 
band waar stiekem al jaren bewonde-
ring voor is of een muziekstijl waar 
bands en duo’s normaal niet om 
bekend staan. Wanneer het publiek op 
een passende, muzikale wijze verrast 
wordt, is de act geslaagd! Interesse? 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar: voorheenakoestische-
avonden2023@cafebachus.info

Foto’s: www.kicksfotos.nl

handen warmen kon met warme 
chocolademelk en glühwein. Ook op 
het Molenplein was een kraam inge-
richt voor kinderen waar zij kerst-
stukjes mochten maken en menig 
creatieveling ging trots met een zelf-
gemaakte kerst-knutsel naar huis. 
Voor vrolijke (kerst)muziek en gezel-
ligheid droeg Herriemonie Crescendo 
zorg. Er kwamen opmerkingen dat de 
wintermarkt qua aantal kramen 
ietwat tegen viel, maar, zo lieten de 
ondernemers in het Centrum weten, 
deze markt is niet te vergelijken met 
de braderieën in mei en september. 
En dit vonden diverse bezoekers ook: 
“Het was klein, maar toch goed 
gescoord en veel bekenden gezien.” 
Het doel van de wintermarkt: Extra 
artikelen in kramen op het al 
bestaande en gevarieerde winkel-
aanbod. Geslaagd dus en zeker voor 
herhaling vatbaar. Wie weet met 
volgend jaar meer kraamhouders die 
graag op de wintermarkt willen staan. 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Veel 
cadeau’s

voor bij de 
kerstboom!
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Door Constantijn Ho�scholte

Aalsmeer - Het afgelopen jaar stond 
voor museum Historische Tuin Aals-
meer niet alleen in het teken van de 
heropening na corona, maar ook van 
een wisseling van de wacht. Dick 
Maarsen nam na ruim dertig jaar 
afscheid als hét gezicht van het tuin-
bouwmuseum. Zijn rol is overge-
nomen door Gerben de Vries, die al bij 
de Tuin werkte, en de nieuwe mede-
werker Adriënne den Hertog. Tijd voor 
een nadere kennismaking met twee 
vakmensen op een van de meest 
bijzondere plekjes van Aalsmeer.

Tuinbouwgeschiedenis
Voor wie het museum nog niet kent, 
allereerst een stoomcursus. De Histo-
rische Tuin is de bakermat van de 
Aalsmeerse bloemen- en plantenteelt. 
Op een langgerekte akker in Aals-
meer-Centrum, direct naast het 
Praamplein, is het museum gesitu-
eerd op het terrein van de voormalige 
kwekerij Dahlia Maarse. Loop de 
markante ophaalbrug over en je 
begint aan een reis die je terugvoert 
naar de oorsprong van de Aalsmeerse 
tuinbouwgeschiedenis. Van de snij-
bloemen en vaste planten die het 
dorp wereldfaam bezorgden tot aan 
vergeten groenten en boomkwekerij-
producten, die vroeger volop in deze 
streek werden geteeld.

Hoogtepunten
De Historische Tuin is een combinatie 
van museum en botanische tuin. De 
tentoonstellingen en �lms in de 
entreekas, de stal en de veilingzaal 
brengen de geschiedenis in beeld. In 
de kassen en ‘op de Tuin’ zijn vervol-
gens heel veel oude soorten te 
ontdekken. Het cyclamenkasje, de 
verzameling clematissen, de rozenkas 
met ouderwets geurende rozen, de 
sublieme dahliacollectie, de typisch 
Aalsmeerse seringen en de kunstig 
geknipte vormbomen behoren tot de 
hoogtepunten. Tuinmedewerker Dick 
Maarsen nam dit seizoen afscheid na 
maar liefst 33 dienstjaren. Zo’n 
ervaren kracht vervangen is een 
uitdaging, maar daar is bij de Tuin 
goed over nagedacht. Gerben de Vries 
is al sinds 2017 bij het museum actief 
en heeft zo een aantal jaar kunnen 
warmdraaien voor hij in de positie 
van ‘senior’ tuinmedewerker terecht-
kwam. Het nieuwe gezicht sinds dit 
voorjaar is Adriënne den Hertog, de 
eerste vrouwelijke tuinmedewerker in 
de 40-jarige geschiedenis van het 
museum. Samen sturen zij dertig tot 
veertig vrijwilligers aan die veelal op 

vaste dagen komen helpen bij het 
onderhoud van de duizenden 
gewassen. Met de kassamedewerkers, 
rondleiders, veilingmeesters, 
bestuursleden en andere hulp-
krachten erbij beschikt het museum 
zelfs over meer dan honderd vrijwil-
ligers. Om alles in goede banen te 
leiden hebben de tuinmedewerkers 
op kantoor ondersteuning van coördi-
nator Renate Lucke.

Dynamiek
Eerst maar eens kennismaken met 
Adriënne, de nieuwste aanwinst. Zij 
groeide op in een kwekersgezin in 
Hazerswoude-Dorp. Na de middel-
bare tuinbouwschool in Huis te Lande 
(Rijswijk) ging ze werken in het fami-
liebedrijf. Later begon zij met haar 
echtgenoot een kwekerij in salix, 
seringen en Hebe. “In 2021 zijn wij 
naar Friesland verhuisd om iets 
anders te gaan doen. Wij wilden een 
theetuin met B&B beginnen, niet 
alleen met groen werken maar ook 
met mensen. Door heimwee kwam 
het er niet van. Toen ik de vacature bij 
de Historische Tuin zag, heb ik direct 
gereageerd. Hier vind ik de combi-
natie waar ik naar op zoek was.” Adri-
enne heeft er inmiddels een half jaar 
op zitten, waarin zij heel veel nieuwe 
mensen leerde kennen. “De dynamiek 
is anders dan ik gewend was in het 
bedrijf. Daar was het altijd hard door-
werken om alles af te krijgen. Hier is 
het sociale aspect ook een groot 
onderdeel van het werk. Een praatje 
maken met de vrijwilligers en hen op 
weg helpen is net zo belangrijk als het 
groenonderhoud.”

Bewaren
Gerben de Vries kan dat beamen. Hij 
ontwikkelde zich de voorbije jaren tot 
een vaste waarde op de Tuin. Gerben 
is een geboren en getogen Aals-
meerder, zijn opa en vader bezaten 
een rozenkwekerij aan de Hornweg. 
Gerben koos voor een andere rich-
ting: hij studeerde voor hovenier en 
deed een opleiding tuin- en land-
schapsinrichting. Deze brede achter-
grond komt goed van pas in het 
museum, waar hij zich als een vis in 
het water voelt. “Ik vind het ook echt 
belangrijk om de Aalsmeerse historie 
te bewaren voor het nageslacht. Als je 
dat niet doet, gaat het voor altijd 
verloren.” Het voorbije jaar is zijn rol 
op de Tuin veranderd, voor velen is 
Gerben nu het eerste aanspreekpunt. 
“Ik word iets vaker van mijn werk 
gehouden”, zegt hij lachend, om er 
snel aan toe te voegen: “Maar dat 
heeft ook zijn charme. Omgaan met 

Gerben en Adriënne van Historische 
Tuin: “Vrijwilligers zijn hard nodig” 

Gerben de Vries en Adriënne den Hertog. Foto: Historische Tuin

mensen is een groot deel van ons 
werk. Adriënne en ik kunnen daar 
gelukkig goed mee uit de voeten.” Het 
op peil houden van het aanzienlijke 
vrijwilligersbestand is een van de 
belangrijkste uitdagingen, stelt hij. 
“Met zijn tweeën redden wij het niet, 
daar is het complex te groot voor. We 
hebben de vrijwilligers hard nodig 
om alles netjes te houden. Onder hen 
zijn diverse oud-kwekers met speci-
�eke kennis. Wij moeten ervoor 
zorgen dat hun kennis behouden 
blijft en wordt doorgegeven.”

Klimaatverandering
Een ander punt van aandacht voor de 
tuinmedewerkers is het inspelen op 
de weersomstandigheden. Mede 
onder invloed van de klimaatverande-
ring is geen jaar hetzelfde. Extreem 
warme zomers en onvoorspelbare 
winters vragen �exibiliteit in het 
omgaan met de gewassen. “We 
moeten meegaan met de verande-
ringen in de natuur”, zegt Adriënne. 
“Je kunt niet zeggen: ‘Dertig jaar 
geleden deden we het zo en dat 
blijven we doen.’ Planten bloeien nu 
eerder of sterven later af.” 
Gerben vult aan: “De groeiperiodes 
lopen niet meer gelijk met de sche-
ma’s zoals wij die van oudsher 
kennen. En er zijn wel meer 
verschillen. Een jonge sering haalt 
bijvoorbeeld niet de taklengte van 
vroeger, omdat de bodem sneller 
droog is. Je houdt de plant wel in 
leven, maar het is anders. Een 
beroepskweker zou zeggen: lengte is 
geld. Voor ons is dat laatste gelukkig 
minder van belang.” Adriënne heeft 
haar eerste seizoen achter de rug, met 
alle bijzonderheden die erbij horen. 
Groepsbezoeken, evenementen als 
het Flower Festival en de Kunstroute, 
de status als o�ciële botanische tuin 
die inhoudt dat soorten goed 
gescheiden moeten blijven. Als hoog-
tepunt noemt zij de enorme collectie 
dahliasoorten, een pronkstuk van 
augustus tot en met oktober. “De 
kleine kasjes op de Tuin vind ik ook 
bijzonder. Ze zijn misschien niet spec-
taculair, maar de knusse sfeer en 
ouderwetse teeltwijze die je er ziet is 
wel speciaal. Ook waren er een paar 
bruiloften in het museum, heel leuk 
om mee te maken.”

Erkenning
Na twee moeizame coronajaren was 
de Historische Tuin dit jaar weer 
gewoon open. “Daar doen we het 
voor. Als mensen hier met plezier 
rondlopen, is dat voor ons de erken-
ning van ons werk”, zegt Gerben. Hij 
hoopt dat het museum in de nabije 
toekomst het educatieve aanbod 
voor jonge bezoekers kan uitbreiden. 
“Het is zo belangrijk dat kinderen op 
een leuke manier iets meekrijgen 
van de geschiedenis en van wat er 
groeit en bloeit. Ik zou daar graag 
nog meer willen uithalen.” Misschien 
kan hier komend jaar al een begin 
mee worden gemaakt, als op de Tuin 
onder andere een seringenproject 
gaat starten. “Nieuwe vrijwilligers 
blijven welkom”, benadrukken de 
twee tuinmedewerkers tot slot. Een 
bijdrage leveren kan op regelmatige 
basis maar ook als oproepkracht voor 
bepaalde werkzaamheden. Wie meer 
wil weten, kan gerust aanlopen bij 
Gerben en Adriënne. Meer informatie 
is ook te vinden op 
www.historischetuinaalsmeer.nl. 

Aalsmeer – Gedurende nu ruim 20 
jaar is rondom Tabitha Dekkers (oud 
plaatsgenote) en haar echtgenoot 
Abner Cavan een groot werk 
gegroeid in en rondom de miljoe-
nenstad Cebu-City in de Filippijnen. 
Het werk is met name gericht om de 
allerarmsten uit de ellende te 
trekken. Dit heeft geresulteerd in de 
opening van een babyhuis voor 
wezen, twee jongenshuizen voor 
verslaafde tieners, een huis voor 
tienermeisjes uit de prostitutie en er 
zijn onder andere meerder kerken 
gesticht. En de hulp-activiteiten 
breiden zich nog steeds uit. Het zal 
duidelijk zijn, dat met het groeien 
van het werk ook de �nanciële lasten 
steeds groter worden. De Filippijnse 
overheid valt nog steeds onder de 
categorie ‘ontwikkelingslanden’ dus 
geeft geen enkele �nanciële hulp, 
maar stelt wel hoge eisen aan de 
hulpverlening. 
De organisatie van Tabitha Dekkers in 
Cebu-City wordt gesuppoort door 
Stichting GA, onderdeel van de 
Levend Evangelie Gemeente Aals-
meerderbrug. Bij de stichting is een 
hulpverzoek binnen gekomen voor 
de aanschaf van een transporter, cq 
personenbusje, waarmee zowel 
mensen als materiaal vervoerd 
kunnen worden. De activiteiten van 
het team breidden zich uit tot over 
het hele eiland Cebu, want wekelijks 
en maandelijks trekken nog steeds 
bouwploegen erop uit om de 
gevolgen van de enorme tyfoon, die 
verleden jaar duizenden mensen 
dakloos maakte, te helpen met het 
bouwen en repareren van huisjes 

voor de allerarmsten. Gereed-
schappen en materialen moeten dan 
meegenomen worden. In de miljoe-
nenstad Cebu-City is het vrijwel 
ondoenlijk om alles met openbaar 
vervoer te regelen en in de sloppen-
wijken rijden geen bussen. De 
aankoopkosten van het voertuig 
bedragen 6.300 euro. Een aantal 
particulieren heeft al �nanciële hulp 
toegezegd.

Subsidie en giften
Onder bepaalde voorwaarden kan 
subsidie aangevraagd worden bij de 
Stichting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer, die reeds ontvangen 
gelden wil verdubbelen met een 
maximum van 2.500 euro. Het zou 
heel �jn zijn om daarvoor in aanmer-
king te komen. Het is natuurlijk 
geweldig als Aalsmeerders ook een 
steentje willen bijdragen. Mensen, 
die een bedrag voor dit doel willen 
overmaken, kunnen dat doen door 
een overschrijving naar St. GA, Aals-
meerderbrug, bankrekening 
NL29RABO 0300180195 met vermel-
ding: Filippijnen. De gift valt onder 
de ANBI regeling. Wie meer infor-
matie wenst, kan een mailtje sturen 
naar cg-dekkers@outlook.com

Hulp gevraagd voor aanschaf 
transportbusje in Filippijnen

Regio - De bunker pal over de grens 
in Duitsland ligt vol met siervuur-
werk in vele creaties. Het uit China 
afkomstige vuurwerk is bestemd 
voor Hollandivani, Ambachtstraat 12 
in Beverwijk. Pal voordat de verkoop 
van start gaat, wordt de loods van 
Hollandivani gevuld met artikelen uit 
de bunker. Met dank aan gemeente 
Beverwijk start de verkoop in de 
nacht van woensdag/donderdag om 
precies één minuut over twaalf. Die 
donderdag kunnen de vuurwerklief-
hebbers tot 22.00 uur terecht om 
hun siervuurwerk aan te scha�en. 
Vrijdag 30 december zijn de verkoop-
tijden van 6.00 tot 22.00 uur en 
Oudejaarsdag van 6.00 tot 18.00 uur. 

Nederlandse primeur
“De Compoundbox met 1000 shots is 
een Nederlandse primeur”, laat Kees 
Kerkhof, samen met schoonzoon 

Bram van Wanrooij eigenaar van de 
vuurwerkgroothandel, weten. Kees 
heeft het ontwerp gecreëerd. “Ik 
betrek al het vuurwerk uit China en 
ga ook naar de fabriek. Daar is mijn 
idee ontwikkeld. Het resultaat is 
schitterend.” 

Nieuwjaarsbeleving
Knalvuurwerk en vuurpijlen mogen 
niet meer verkocht worden. Bram: 
“Wij vinden dat prima. Het veroor-
zaakt een boel ellende. Siervuurwerk 
zorgt daarentegen voor een prach-
tige Nieuwjaarsbeleving.” De �rma is 
al jaren gespecialiseerd in de 
verkoop van kwaliteitsvuurwerk. “We 
zijn de grootste en goedkoopste 
leverancier in Nederland dankzij 
onze unieke relaties met Chinese 
topfabrikanten van vuurwerk”, laat 
het duo weten. Kijk voor meer infor-
matie op: www.hollandivani.nl

Met Hollandivani sierlijk het 
nieuwe jaar in

Kees Kerkhof en Bram van Wanrooij zijn blij dat er na alle coronaperikelen weer 
vuurwerk verkocht mag worden. Foto: Bert Westendorp
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COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - In de donkere dagen voor Kerstmis word ik nog wel eens 
lastiggevallen door momenten van bezinning. Als ik al die troep zie die 
ons wordt aangeboden, vraag ik mij soms af: wat vieren we nou eigenlijk? 
Sommigen mensen noemen Kerstmis het feest van het licht, voor 
anderen is het een midwinter festival. Bij mij overheerst nog altijd de 
christelijke gedachte, met Kerstmis vier ik de geboorte van Jezus. Ik kom 
niet meer in de kerk, maar mijn katholieke jeugd en opvoeding zijn niet 
zomaar verdwenen. En het geloof ook niet. Natuurlijk staat er weer een lel 
van een (echte) boom in huis, maar twijfel ik of ik alle andere kerstattri-
buten wel neer zal zetten. Dat gedoe. Over twee weken moet het allemaal 
weer terug de dozen in, waarom bespaar ik me de moeite niet en laat het 
er gewoon in zitten?  Ik neem me altijd heilig voor om niet aan kerststress 
te doen. Ik ga niet op het allerlaatste moment in overvolle winkels culi-
naire happen bij elkaar zoeken. Natuurlijk gaan we gezellig eten met z’n 
allen en zitten kinderen en kleinkinderen bij kaarslicht aan een feestelijk 
gedekte tafel. Maar we houden het redelijk simpel en iedereen neemt wat 
mee. Voor mijn gevoel had ik het aardig onder controle. Maar toen kwam 
de stress toch uit een onverwachte hoek. Aangezichtspijn, het klinkt 
simpel maar is het bepaald niet. Manlief heeft er last van. Wekenlang is 
het op de achtergrond gebleven, maar vrijdagnacht sloeg het plotsklaps 
toe. Heftige, onbeheersbare pijnen, die op de dag latent aanwezig zijn, 
maar in de nacht in alle hevigheid op komen zetten. Een telefoontje naar 
de SHE maakte duidelijk dat ze acuut niets voor hem konden betekenen. 
Maandagochtend pas, als de neuroloog weer aanwezig was. Hij ontdekte 
al snel dat in beweging blijven hielp. Met als gevolg dat we zondagoch-
tend de zon op zagen komen boven het polderlandschap en in alle 
vroegte samen langs de Westeinderboulevard �aneerden. Zondagavond 
keken we tot middernacht naar een muziekprogramma op tv, allemaal 
om het moment naar bed gaan maar uit stellen. Om 01.00 uur deden we 
toch maar een poging, anderhalf uur later brak de hel weer los in zijn 
hoofd. “Ik moet naar buiten”, zei hij. “Ik ga mee.” Ik ben al 50 jaar solidair 
met die jongen, dus nu ook. Om 3.00 uur ’s nachts liepen we in de 
gietende regen hand in hand op straat, op laarzen en in regenpak, 
lampjes om de arm. “Kom op, we gaan kerstbomen kijken”, stelde ik voor. 
We schuifelden midden over de weg, want de stoepen waren spekglad 
door de ijzel. Waar ik eerst moest lachen om de bont verlichte tuinen met 
opblaas Kerstmannen in de Hornmeer, vond ik ze nu helemaal gezellig, 
want verder viel er op dit uur weinig te zien. Ik voelde ons net dat stel uit 
‘het Zoutpad’ dat berooid en dakloos door weer en wind langs de Engelse 
zuidkust trekt om de ziekte van die man te bestrijden. Ook manlief knapte 
op van de barre weersomstandigheden die nacht. Kou en nattigheid 
deden de pijn slinken. Om 5 uur schoven we ons huis weer binnen. Wach-
tend op het moment dat we konden gaan bellen. Dankzij de huisarts is er 
snel medicatie gekomen.  En ik? Ik ga toch die kerststal maar neerzetten. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Kerstgevoel

Aalsmeer – Na de opening, een 
minuut stilte voor het overlijden van 
oud-raadslid Jan Helsloot en het 
indienen van een motie over 
Schiphol was het tijd voor een 
bijzonder moment tijdens de raads-
vergadering van donderdag 15 
december. De o�ciële benoeming 
van Henk van Leeuwen en Mike van 
der Laarse tot Ereburgers van de 
gemeente Aalsmeer.

Groots en meeslepend
Burgemeester Gido Oude Kotte 
roemde de grote en ruime inzet van 
beide heren voor de gemeenschap 
van Aalsmeer. Naast dat beide van 
het Sinterklaasfeest een grootse 

happening maken voor jong en oud, 
zijn zowel Henk als Mike actief voor 
diverse activiteiten en stichtingen. Bij 
Henk noemde de eerste burger de 
Pramenrace en Plaspop, die door 
Henk en zijn collega-Dippers bedacht 
zijn, en bij Mike de Multi Foundation 
en Meer Armslag voor minder-
validen en het jaarlijkse vuur-
werkspektakel. Volgens burge-
meester Oude Kotte hebben zowel 
Henk als Mike de vaardigheden om 
evenementen groots en meesle-
pends te maken. “Wij zijn dankbaar 
voor jullie doorzettingsvermogen en 
willen jullie aanmoedigen je te 
blijven inzetten voor Aalsmeer.” 
Hierna spelde hij eerst bij Henk en 

enk en ike o fi ieel enoe d 
tot ere r ers an als eer

Mike van der Laarse, burgemeester Gido Oude Kotte en Henk van Leeuwen. Foto’s: www.kicksfotos.nl

daarna bij Mike de erepenning op en 
reikte de bijbehorende versierselen 
uit. 

Titel Lord
Henk ging in zijn bedankspeech in op 
de verkregen eretitel. “In het Engels is 
een Ereburger een Lord en ik stel voor 
dat wij deze titel ook gaan invoeren.” 
En met zijn bekende humor: “Ik hoop 
op vrijstelling als ik illegaal ga peuren. 
En de 50.000 euro wordt zeker snel 
overgemaakt?”
Henk bedankte tot slot de achterban, 
want zonder enthousiaste collega’s 
komen alle activiteiten niet van de 
grond. 

Samenwerking
Mike beaamde dit: “Ik doe het niet 
alleen. We zijn met veel en zijn blij 
met de goede samenwerking met de 
gemeente.” Mike had informatie inge-
wonnen over het ereburgerschap en 
was via een notaris op een bijzondere 
wet gestuit: “Vroeger hoefden erebur-
gers voortaan geen gemeentebelas-
tingen meer te betalen. Jammer dat 
dit afgeschaft is.” De o�ciële uitrei-
king eindigde met een luid applaus 
én met een traktatie voor het college, 
raadsleden en gemeente-medewer-
kers. Van de beide Sinterklazen 
kregen allen een luxe chocoladeletter.

Aalsmeer – In de campagne #Mijn-
Normaal motiveren Laura en Remco 
anderen hun eigen keuzes te maken 
op het gebied van studie, werk, taken 

in het huishouden en zorg voor 
kinderen. Samen met nog zeven 
andere geportretteerden vertelt het 
stel hoe hun minder voor de hand 

a ra en e o it als eer te 
ien in a a ne ijn or aal

Laura en Remco met hun drie kinderen. Foto: Andy Onderstal

liggende keuzes rondom werk-zorg-
verdeling hen gelukkig maakt. 
Daarom delen Laura en Remco hoe zij 
hun drukke banen op de ambulance 
combineren met het eerlijk verdelen 
van de zorg voor hun kinderen. 
Nederlandse jongvolwassenen laten 
zich bij het maken van belangrijke 
keuzes namelijk nog vaak leiden door 
traditionele ideeën van wat mannen 
en vrouwen horen te doen. De #Mijn-
Normaal campagne moet deze traditi-
onele, ook wel genderstereotiepe 
ideeën, doorbreken. 

Onverwachte keuzes 
In de #MijnNormaal campagne maakt 
men kennis met jongvolwassenen die 
een keuze hebben gemaakt die 
buiten de gebaande paden valt. 
Keuzes rondom studie, werk, taken in 
het huishouden en de zorg voor 
kinderen die opvallen, omdat ze voor 
sommige mensen niet passen bij het 
beeld van wat mannen en vrouwen 
(horen te) doen. De onlangs 

getrouwde Laura (36) en Remco (43) 
uit Aalsmeer doen ook mee aan de 
campagne. Met twee zonen van 12 
en 7 jaar, een baby en werk op de 
ambulance zijn er veel (zorg)taken 
om te verdelen. Laura en Remco: “We 
werken allebei evenveel en we zijn 
dus ook evenveel thuis. De taken 
worden bij ons dus evenredig 
verdeeld. Dat vinden we niet meer 
dan normaal.”

Online tool
Vanaf vandaag kan iedereen gebruik 
maken van de online ‘levenslooplijn’. 
Aan de hand van vier persoonlijke 
vragen over studie, werk, de taakver-
deling in het huishouden of zorg voor 
de kinderen krijgen de deelnemers 
tips om te luisteren naar hun hart bij 
het maken van keuzes, in plaats van 
te kiezen voor wat anderen van hen 
verwachten. De verhalen uit de 
campagne van #MijnNormaal en de 
bijbehorende levenslooplijn-tool zijn 
beschikbaar via www.mijnnormaal.nl.

Kerstviering 
Cama en Alpha op 
Surfeiland
Aalsmeer - Op kerstavond 24 
december organiseert de Aals-
meerse Cama Gemeente samen 
met de Alphakerk uit Kudelstaart 
kerstfeest op het Surfeiland. In 
een intieme setting worden 
traditionele kerstliederen 
gezongen en wordt het aloude 
kerstverhaal over de geboorte 
van Jezus verteld. Na a�oop is er 
warme chocolademelk rondom 
de vuurkorf. Iedereen is welkom 
vanaf 19.15 uur. Uiterlijk 20.30 
uur is de viering afgelopen. 
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Aalsmeer – Wil jij tijdens de zomer-
vakantie een week op kamp? Schrijf 
je dan nu in voor een Bindingkamp. 
Een Bindingkamp is vooral een heel 
gezellige week vakantie met een 
groep leeftijdgenoten. De week 
wordt begeleid door een leidingteam 
van vrijwilligers die van alles voor je 
verzorgen. Eigenlijk een ‘all inclusive’ 
vakantie, maar dan zonder ouders. Je 
staat gezamenlijk op, je eet met 
elkaar en gaat met z’n allen op 
hetzelfde moment naar bed. Je 
brengt de dag door met afwisse-
lende en verrassende activiteiten. 
Een kamp heeft onder andere een 
bonte dag waarbij er een bijzonder 
en actief programma wordt gedaan. 
Daarbij zal de leiding en/of jijzelf zich 
opdo�en of verkleden in een out�t 
passend bij de dag. Deze dag eindigt 
natuurlijk met een feestavond. 

Bosspel en nachtwandeling
Ben je creatief, sportief of juist rustig, 
tijdens een Bindingkamp is er voor 
iedereen een activiteit om te kunnen 
‘shinen’. Er zijn momenten dat je met 
de groep op pad gaat om een 
bosspel, een speurtocht, een wande-

ling of een �etstocht te maken. Bij 
goed weer wordt altijd een moment 
gepland dat je lekker gaat zwemmen 
of met water kunt kliederen. Je 
maakt een spannende nachtwande-
ling of je schrijft verhalen voor de 
kampkrant. Ook zing je met elkaar en 
op de laatste avond zit je met je 
(nieuwe) vrienden rond het 
kampvuur.

Verschillende leeftijdsgroepen
De kampen worden georganiseerd 
voor verschillende leeftijdsgroepen 
vanaf groep 7 van de basisschool. De 
groepsgrootte is meestal tussen de 
30 en 40 deelnemers. Dat de kampen 
heel geslaagd zijn, blijkt wel uit het 
feit dat de kamptraditie intussen al 
meer dan 75 jaar bestaat! Een 
bindingkamp kun je eigenlijk niet 
beschrijven, dat moet je meemaken! 
Interesse? Kijk op de website van de 
Binding voor informatie en zoek het 
kamp van jouw leeftijdsgroep. Wacht 
niet en schrijf meteen in, dan ben jij 
verzekerd van een gezellige vakan-
tieweek. Ga naar: www.debinding.nl. 
Vragen? Stuur een email naar 
kampen@debinding.nl

Bindingkamp: ‘All inclusive’ 
vakantie zonder ouders

Aalsmeer - Allemaal in 1967/68 het 
levenslicht gezien. Bij elkaar in de klas 
gekomen op de Eltheto in de School-
straat. Tussendoor wel eens bijeen 
gekomen, maar voor corona werd er 
weer een nieuwe reünie gepland. Dit 

kon echter pas dit jaar plaats vinden 
en gebeurde op 1 oktober. Dit werd 
zo enthousiast beleefd en toen 
ontstond er via een geintje het idee 
om naar Luttelgeest te gaan. In de 
klas zat namelijk ook Thomas 

Bijzonder schoolreisje met 
‘oudjes’ naar Luttelgeest

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Yvette Koehler is zo 
iemand waarop je kunt rekenen. En 
dan gaat het helemaal niet om de 
grote gebaren, het zit ‘m juist om die 
kleine onverwachte dingen waar je 
als mens zo blij van kan worden. Een 
geweldige gangmaker en buurtver-
binder dus. “Mensen denken er niet 
altijd over na, maar zingeving aan 
het leven geven komt voort vanuit 
anderen te helpen zonder daar iets 
voor terug te verlangen. Het gaat om 
de voldoening die je zelf ervaart en 
dat vertaalt zich in zingeving. Ik las 
dat laatst in een boek en zo voelt dat 
ook voor mij.” Yvette is in Aalsmeer 
onder andere bekend van Garby - 
opruimen van zwerfvuil. Zij liet de 
burgemeester en kinderburge-
meester een ‘Zwer�e- opvanghuis’ 
openen. Om de reacties kan zij nog 
steeds lachen. “Er kwam ook pers op 
af die was wel nieuwsgierig naar dat 
opvanghuis.” Het bleek om een 
gewone afvalbak te gaan, die moest 
voorkomen dat het afval zou gaan 
zwerven in de natuur. Mooi dat zij 
door deze ludieke actie alle aandacht 
wist te krijgen. 

De gangmakers 
Yvette is degene die samen met Inge 
van Dam en Mirjam Stokman de Lief 
en Leedstraat (Ketelhuis) als gang-
maker onder haar hoede heeft 

genomen. Zij ondersteunt Lenie 
Rondema  met Lief en Leedstraat 
Schoorsteen. “Zo worden gezamen-
lijke acties mogelijk.” In totaal gaat 
het om honderd en tien woningen. 
Best pittig en ondanks het kleine 
budget dat zij van initiatiefnemer 
Participe krijgen weten zij toch altijd 
weer de bewoners te verrassen met 
een origineel kleinood. Eerder was 
dat een sleutelhanger die zij - voor-
zien van een kaartje met een 
passende tekst - aan de bewoners 
overhandigden.  Zo maak je natuur-
lijk ook weer contact. 

Lichtpuntjes 
Deze maand krijgen de bewoners 
een kaarsje met daarbij de tekst: 
‘Lichtpuntjes soms zijn ze groot, 
soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te 
zoeken. Je kunt ze ook zijn’. 
Is het kaarsje opgebrand dan weet je 
wie de schenker is. Als Yvette ergens 
van overtuigd is, dan is het wel dat 
de mensen veel meer voor elkaar 
kunnen betekenen. “Je hoeft hele-
maal niet de ‘vuile was’ buiten te 
hangen, maar om hulp vragen is 
geen schande.” Zij voegt er aan toe: 
“Maar wanneer wij van niets weten 
kunnen wij ook geen bijdrage 
leveren. Daarom werken wij ook hard 
aan meer bekendheid. Maar als wij 
het afgelopen jaar - de start van de 
Lief en Leedstraat in deze wijk - 
achter één ding zijn gekomen, dan is 

het dat je voor dit soort werk een 
lange adem nodig hebt. Gelukkig 
hebben wij een leuke kerngroep met 
voldoende ideeën en idealen.” Ook 
het brein van Yvette staat nooit stil, 
soms ligt zij lekker op de bank. Voor 
de buitenwereld lijkt dat op slaap 
maar niets is minder waar, dan laadt 
zij zich op voor nog meer ideeën. 
Hiermee bevestigt zij het gezegde: 
‘Niets doen is ook iets doen!’ 

Veel behulpzame mensen
Yvette ziet Aalsmeer als een sociale 
gemeente. “Er wonen hier veel 
behulpzame mensen.” Wat zij van 
Participe mooi vindt is de aanvulling: 
Buren die meer aandacht aan elkaar 
gaan schenken. “Dan weet je dat er 
aan je gedacht wordt. Ik zie het als 
een belangrijke toevoeging van de 
reguliere hulp.” Ergens vond zij nog 
een mooie quote die zij recent op 
Facebook plaatste: ‘Eén iemand 
helpen zal misschien niet de wereld 
veranderen, maar het verandert wel 
de wereld van degene die je helpt.’  
Het zorgde voor veel positieve reac-
ties. Yvette ziet dat als zeer hoopge-
vend. “Het komt wel goed!” Aan haar 
zal het zeker niet liggen. Natuurlijk is 
zij benieuwd naar reacties van bewo-
ners. “Wie weet kunnen wij die dan 
samen met de gangmakers 
uitvoeren.” Kijk voor meer informatie 
op: www.participe-amstelland.nu/
aalsmeer. 

Yvette Koehler: “Mensen kunnen 
veel voor elkaar betekenen”

Maarssen en die kwam deze avond 
helemaal uit Spanga om zijn oude 
klasgenoten weer te zien. Aangezien 
Thomas eigenaar is (met zijn broer) 
van de Orchideeënhoeve in Luttel-
geest werd het idee geopperd om 
volgende keer naar hem toe te 
komen. En zo geschiedde. Op 
zaterdag 17 december werd er om 9 
uur verzameld in de kantine van 
Verhoef aan de Aalsmeerderdijk. Om 
half 10 vertrok er een busje met 14 
oud-leerlingen en om 11 uur waren 
ze op de plek van bestemming. Eerst 
even een groepsfoto en toen op zoek 
naar Thomas. Die had drie tafels gere-
serveerd zodat de groep rustig ko�e 
kon drinken. En zoals het hoort bij 
een seniorenreisje was er ook gebak! 
Na de ko�e begon de rondleiding en 
vertelde Thomas vertelde hele 
geschiedenis van het bedrijf. De 
naam is een beetje achterhaald, want 
er is zoveel meer! Zo zijn er stok-
staartjes, schildpadden, leguanen, 

Aalsmeer - ‘Echt Esther’  staat 
donderdag 22 december om 19.00 
uur in het teken van muziek. Wim 
Kerkhof van de Amazing Stroopwafels 
is deze avond gast bij Esther Spar-
naaij. Deze band staat al meer dan 
veertig jaar op podia. Hoe is dat voor 
Wim? Wat zijn de mooiste herinne-
ringen uit al die jaren. De oldtimer 
‘Oude Maasweg’ komt al jaren terug in 
de Top 2000. Een knappe prestatie. 
Muziek is passie voor veel mensen. Zo 
ook voor Rein van der Zee en zijn zus 
Joke. Reden voor hen hiervoor 
speciaal een Facebook- pagina op te 
zetten. ‘Music in the Air’ vormt een 
platform voor interviews over hoe 
muziek mensen raakt. Daarnaast voor 
memorabele anekdotes uit het muzi-
kale verleden van Rein zelf. Joke en 
Rein komen vertellen wat zij met deze 
pagina willen brengen. 

‘Door de Mangel’ op kerstreces
Afgelopen maandag ontving het 
team van ‘Door de Mangel’  fysio- en 

manueeltherapeut Istvan Cornelissen. 
De geboren Vinkevener noemde zich-
zelf een gedreven, sportieve vader. Hij 
heeft op veel verschillende plekken 
gewoond, maar heeft nu zijn plekje 
gevonden in De Kwakel. “Zeg nooit 
nooit, maar ik heb geen plannen om 
naar Kudelstaart terug te verhuizen”, 
antwoordde hij op de vraag van zijn 
voorganger Pieter Eggermont. Op 
maandag 2 januari neemt Edwin Piet 
plaats achter de microfoon. Maar 
volgende week genieten de program-
mamakers van een heerlijk kerstdiner. 
Dat betekent maandag 26 december 
om 19.00 uur een herhaling van de 
uitzending van 23 mei met Jack 
Muller als gast. De Rijsenhouter is 
muzikant en schrijver. Van zijn hand 
verschenen diverse boeken en dicht-
bundels. Uiteraard vertelt hij daar 
over. 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. 

Music in the Air bij ‘Echt Esther’

�amingo’s, een vlindertuin en nog 
veel meer. Ook staat er een hele oude 
vrachtwagen met het oude adres er 
nog op en een heuse stekkas met 
foto’s uit de oude doos. Om 1 uur was 
de groep weer in het restaurant voor 
soep met broodjes en natuurlijk 
lekker bijpraten. Toen nog een rondje 
achter de schermen gekregen om als 

afsluiting een drankje te nemen. De 
bus was iets verlaat want die kon de 
hoeve niet vinden. Hoe is dat moge-
lijk anno 2022? Maar dat mocht de 
pret niet drukken, de oud-leerlingen 
hebben een hele leuke dag gehad en 
kunnen iedereen aanraden om ook 
eens de Orchideeënhoeve in Luttel-
geest te bezoeken. 

Foto’s en tekst: Erik de Rijk fotogra�e
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - “Het is de moeite waard 
om onze overzichtelijke website te 
bekijken. Daar vind je een aantal 
verhalen en voorbeelden waar je blij 
en gelukkig van wordt.” Het is een 
welgemeende raad van Koen 
Persoon, projectleider van Stichting 
Anders Amstelland. Wie zijn raad 
opvolgt, leest een prachtig verhaal 
hoe maatschappelijk betrokken 
ondernemers - waaronder de mede-
werkers van Parfum Flower Company 
-  helpen bij het bouwen van een hek 
waardoor de bewoonster weer rustig 
kan slapen en zelfs door dit gene-
reuze gebaar zoveel energie krijgt, 
dat zij op haar beurt in staat is een 
goede daad door te geven aan een 
ander. De meest opvallende zin is 
wel: “Wij mogen altijd vragen, maar 
jij mag ook altijd ‘nee’ zeggen.”

Kloof in de samenleving
Acht jaar geleden is dit landelijke 
concept ontstaan en opgericht door 
Robert de Heer uit Ridderkerk. Hij 
zag de kloof in de samenleving, twee 
werelden die schrijnend veel van 
elkaar verschillen. De wereld van 
armoede en eenzaamheid  en een 
wereld waar mensen hun zaken goed 
op orde hebben en in weelde 
kunnen leven en een netwerk 
hebben. Dat in schrille tegenstelling 
tot mensen die niet over een 
vrienden- en kennissenkring 
beschikken. Mensen die om wat voor 
reden dan ook zijn komen vast te 
zitten en een duwtje nodig hebben. 
Het werd een passie en een missie 
deze twee werelden te verbinden, 
een brug te slaan waardoor mensen 
meer voor elkaar gaan betekenen. 
“Het geven om anderen is zo dank-
baar om te doen Voor jezelf en nog 
meer voor de ander, maakt rijk en 
verrijkt de mens.”

Maatschappelijk ondernemen
Koen Persoon studeerde onderne-
merschap, werkte vier jaar als consul-
tant voor de Rijksoverheid. Maakte 
twee jaar geleden - na een diep droe-
vige periode - een pelgrimstocht 
door Zweden. “Een prachtig land, 

waar ik heerlijk kon wandelen, kon 
nadenken en genieten van de natuur 
zonder ook maar iemand tegen te 
komen.” Weer thuis in Aalsmeer las 
Koen in de krant een advertentie van 
Stichting Anders Amstelland waarin 
gezocht werd naar een projectleider. 
De functie leek hem op het lijf 
geschreven. Hij solliciteerde en kreeg 
het vertrouwen om aan de slag te 
gaan. Zijn taak bestond uit; de stich-
ting te laten groeien en bedrijven te 
vinden die zich herkenden in het 
maatschappelijk ondernemen. Bij 
zijn start stond alles nog in de kinder-
schoenen, maar wat is er veel 
gebeurd in het afgelopen jaar. Koen 
had zijn eigen netwerk, maakte 
afspraken, ging langs bij bedrijven, 
dronk er ko�e en vertelde over het 
principe van hulp bieden. Dat wist hij 
met zoveel verve en overtuiging te 
doen dat het aantal ondernemers dat 
nu hun diensten verleend meer dan 
verdrievoudigd is. In februari van het 
komend jaar wordt er in grote zaal 
van De Oude Veiling een voorlichting 
gehouden om de bekendheid nog 
meer te vergroten en waar hulpge-
venden over hun ervaring vertellen. 
Het mooie van dit initiatief is dat het 
in eerste instantie niet om geld gaat, 
maar om het verlenen van diensten 
en producten. Koen noemt een paar 
voorbeelden: “Wij vragen aan een 
elektricien om zijn expertise en zijn 
hulp bij het ophangen van een lamp 
of het aanleggen van een stopcon-
tact. Een schildersbedrijf voor het 
schilderen van een muurtje of een 
tuinbedrijf dat wil helpen bij het 
onderhoudsvrij maken van de tuin. 
Verder hebben loopbaan coaches 
zich aangemeld en ondernemingen 
die willen helpen bij juridische �nan-
ciële problemen. Veel ondernemers 
zijn niet gewend te denken in het 
verlenen van hulp. Wij als stichting 
geloven wanneer je lokaal de juiste 
verbinding weet te maken dat dit 
maatschappelijk veel oplevert. Voor 
bedrijven valt er zoveel te winnen. 
De oplossing voor een betere wereld 
is het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Gelukkig zijn er steeds 
meer bedrijven - van  ZZP’ers,  
MKB’ers tot Multinationals - die zich 

vrijwillig aanmelden. Ook weten wij 
de hulpvragers - gezinnen met 
kinderen, gescheiden ouders, 
ouderen, politieke vluchtelingen -  
via maatschappelijk werk en het 
sociale team van de gemeente of 
verder van hulpverleners  uit de regio 
Amstelland (Aalsmeer, Uithoorn en 
Amstelveen) beter te bereiken.” 

Meer dan alleen eigen kring
Koen vervolgt: “Ondernemers en/of 
hun medewerkers komen bij veel 
mensen over de vloer, soms is het 
letterlijk bij hen om de hoek en 
maken dan kennis met een ‘andere’ 
wereld waar zij vaak geen weet van 
hebben. ‘Ik leer bese�en dat het 
leven uit meer bestaat dan alleen 
mijn eigen vriendenkring’, bekent 
één van hen. ‘Ik zie en ervaar dat dát 
ene duwtje in de rug wonderen kan 
doen’. Ook de bedrijven zelf zetten 
zichzelf meer op de kaart. Zij worden 
gezien als een aantrekkelijke werk-
gever, omdat zij hun medewerkers 
de ruimte bieden zich in te zetten 
voor een goed doel.”  

Dankbaarheid
De hulpvragen zijn zeer uiteenlo-
pend en kunnen voor 80 tot 90 
procent worden opgelost. Mocht dat 
niet lukken dan wordt er doorver-
wezen. “Wij ervaren veel dankbaar-
heid en ook verbazing dat er zoveel 
hulpvaardige mensen zijn. Het geeft 
de hulpvragers zoveel rust dat zij zelf 
ook eerder in staat zijn om anderen 
te helpen. Dat schept een gevoel van 
gelijkwaardigheid. Het is heel 
bijzonder om te doen, zowel voor de 
mensen thuis die het moeilijk 
hebben als voor de bedrijven die hun 
hulp verlenen. De verbinding is 
prachtig. Ons werk is inmiddels zo 
uitgebreid dat wij als Stichting ook 
steeds meer vrijwilligers nodig 
hebben. Gelukkig komt deze groep 
weer voort uit Aalsmeer voor Elkaar.”
Koen is een blij mens geworden, hij 
ziet zoveel mooie dingen gebeuren. 
“Het is een olievlek aan het worden 
die zich steeds meer aan het 
verspreiden is.” Kijk voor meer infor-
matie op de website van Stichting 
Anders Amstelland.

Koen Persoon: “Doorgeven van geluk 
en energie is dankbaar om te doen”

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Toen de oorlog in 
Oekraïne uitbrak, nam Marius Dekker 
gelijk een besluit. Hij kende het land 
en kende de mensen. Vanuit zijn 
beroep in de sierteelt kwam hij er in 
1997 voor het eerst en vanaf die tijd 
bezocht hij het land twee of drie keer 
per jaar om klanten te bezoeken en 
bouwde in die tijd een groot netwerk 
op. “De inval verraste mij niet”, begint 
hij zijn verhaal. “Er waren genoeg 
signalen uit de regio. De vraag was 
meer: wanneer gebeurt het?” Ik ben 
gelijk een spontane actie gestart: 
stort maar geld op mijn rekening, ik 
zorg dat er hulp geboden wordt. 
Tegelijkertijd werd ik getipt door de 
Dutch Flower Group dat een Poolse 
verkoopster in Aalsmeer een inzame-
lingsactie was gestart en in de vesti-
ging in het Westland vond eenzelfde 
actie plaats. We zijn gaan samen-
werken en het werd een gigantisch 
succes. Er is zoveel gedoneerd en aan 
goederen ingezameld dat we een 
week nodig hadden om het allemaal 
te sorteren. Maar op die puur 
persoonlijke manier kon het natuur-
lijk niet doorgaan, om er meer struc-
tuur in te brengen hebben we een 
stichting opgericht: Help Oekraïne!” 

Kachels en generatoren
Het geld dat via de stichting binnen-
komt gaat naar lokale hulporganisa-
ties. Daarnaast worden ook nog 
steeds goederen ingezameld en dat 
varieert van medische hulpmiddelen 
tot body-bags om de dodelijke 
slachto�ers te kunnen bergen. “Dat 
laatste is wel het meest naargeestige 
dat je kunt sturen”, zegt Marius 
Dekker, “maar in de hete zomer-
maanden waren ze hard nodig.” De 
huidige kou vergt weer andere mate-
rialen. Er is dringend behoefte aan 
kachels. Van donaties worden 
geschikte kachels gekocht, lokaal 
ontworpen en geproduceerd, om 
gezinnen en humanitaire instel-
lingen de winter door te helpen. In 
Nederland worden momenteel gene-
ratoren ingezameld om de crisisge-
bieden van stroom te voorzien. 

Zieke kinderen
In de opslag in De Kwakel staat een 
aantal chemische toiletten klaar voor 
transport; bestemd voor zieke 
kinderen, waaronder kankerpatiën-
tjes, die in het ziekenhuis waar zij 
liggen naar de schuilkelder moeten 
en daar verstoken zijn van elke sani-
taire voorziening. “Moet je je voor-

stellen”, zegt Marius Dekker, “je bent 
kind, je bent ziek, je ligt in het 
ziekenhuis zonder je ouders en dan 
moet je de schuilkelder in waar niks 
is. Kinderen begrijpen daar niets van. 
Het is te schrijnend voor woorden.” 

Lifeline Ukraine
“Onze stichting heeft een aantal vrij-
willigers”, vervolgt hij. “En afgelopen 
zomer zijn we in contact gekomen 
met Jeroen Ketting, hij was business 
consultant voor ondernemers die 
zaken wilden doen in Rusland. Van 
het ene op het andere moment was 
hij zijn huis en bedrijf kwijt. Hij 
besloot een sabbatical te nemen en 
is op zoek gegaan naar plekken en 
situaties waar hulp het hardste nodig 
is. Het grote voordeel is dat hij 
Russisch spreekt. Zijn organisatie 
heet Lifeline Ukraine en wij werken 
nauw met hem samen en eind van 
het jaar fuseren we en gaan verder 
als ‘Stichting Lifeline Ukraine’. 

Lokale economie
Naast het inzamelen van geld en 
goederen en het organiseren van 
hulptransporten zetten wij ons ook 
in om de lokale economie weer op 
gang te helpen en mensen wat hoop 
voor de toekomst te geven. Kleine 
plaatselijke ondernemers, vaak 
vrouwen, maken mooie producten, 
zoals handgemaakte kaarsen, esote-
rische oliën, linnen servetten, mooi 
glaswerk, allemaal producten die een 
perfect cadeauartikel zijn. De stich-
ting ondersteunt zo’n zestien lokale 
bedrijven en van zes ondernemers 
hebben we spullen verwerkt in een 
kerstpakket. Exclusieve sauzen zijn 
aangeboden aan de betere restau-
rants in de regio, om te onderzoeken 
of er in Nederland een markt voor is. 
Het zijn allemaal initiatieven om 
humanitaire hulp te bieden, maar 
daarnaast ook de economie te 
ondersteunen, want ooit komt aan 
die oorlog ook weer een eind. De 
doelstelling is om nog meer 
bedrij�es onder onze hoede te 
nemen. Logistiek gezien is het een 
intensief project, dat niet altijd even 
makkelijk verloopt. We lezen een 
boek dat we nog aan het schrijven 
zijn”, besluit Marius Dekker. “Maar 
waar het om gaat is dat de mensen 
in Oekraïne weten dat we ze blijven 
steunen.”  
Meer informatie en mogelijkheid om 
donaties te doen is te vinden op de 
volgende sites. www.helpoekraine.
org, www.lifeline-ukraine.org, www.
gofundme.com/f/lifeline-urkaine

Marius Dekker: “We blijven de 
mensen in Oekraïne steunen”

Marius Dekker, voorzitter van Help Oekraïne, in een vrachtwagen met generatoren.

Aalsmeer - De actie Oma Coby’s Oliebollen is tot nu 
een groot succes. Er zijn in totaal al 3.670 oliebollen 
gebakken, waarvan er zondag maar liefst 1.600 
verkocht zijn bij On The Rock. Vanwege de vele enthou-
siaste berichten, is besloten de actie te verlengen! De 
allerlaatste kans om dit jaar Oma Coby’s Oliebollen te 
verkrijgen is door ze vooraf te bestellen en op 
woensdag 28 december tussen 17.00 en 19.00 uur op 

te halen bij On the Rock op het Surfeiland. En voor wie 
de dag erna bereid is om wat verder te rijden, haalt 
donderdag 29 december tussen 17.30 en 19.30 uur 
oliebollen van Oma Coby op bij café Nol in Amsterdam. 
Nog ruim 1.000 oliebollen te gaan om het doel van 
5.000 te halen! Daarmee kunnen 500 eenzame ouderen 
getrakteerd worden op een gezellig uitje. Oliebollen 
bestellen kan via: www.omacobysoliebollenbar.nl

Actie Oma Coby’s Oliebollen verlengd
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Jasper Schouten woont in Aalsmeer, maar reist ieder weekend 
naar het zuiden om daar drie avonden verzoeknummers te spelen in 
restaurant Mad Pianos aan de Parade in Venlo. “Ik heb de studie HR in 
2014 afgerond. Ik had een baan in het bedrijfsleven, werkte op het hoofd-
kantoor bij KFC en dacht: is dit het nou? Muziek maken werd mijn passie. 
Het bedrijfsleven vond ik leuk, maar het niet volgen van mijn passie zou 
me altijd blijven achtervolgen. Ik vind niks ergers dan ‘had ik maar.’ Ik ben 
drie maanden met mijn gitaar door Azië gereisd. Later met mijn vriendin 
Femke op wereldreis. Wij stimuleren elkaar om te doen waar je blij van 
wordt en hier goed in te worden. In 2020 heb ik auditie gedaan bij Crazy 
Piano’s in Scheveningen. Dit zonder ooit piano te hebben gespeeld. Vrij 
naïef natuurlijk, om met dit in je achterhoofd, bij de beste pianobar van 
Nederland te auditeren. Gek genoeg waren ze vrij positief. Mijn stem en 
overkomen waren goed. De rest moest aan gewerkt worden. Ik vroeg mij 
af waar ik moest beginnen, want elk nummer wordt op verzoek gespeeld. 
Je speelt tegelijkertijd piano, bas en de synthesizer. In dit concept volgt 
de drummer de pianist, dus je moet strak spelen. Daarnaast zing je, moet 
je de melodieën en teksten onthouden en heb je continue mensen aan je 
piano die van alles willen. Ik heb Djino Snijtsheuvel, voormalig pianist én 
bedrijfsleider van Crazy Piano’s, een berichtje gestuurd. In zijn reactie 
vertelde hij dat hij zijn eigen pianobar in Venlo ging beginnen. Ik ben in 
februari 2020 op auditie gegaan. Het klikte en ik ben nooit meer 
vertrokken. Corona kwam en de hele wereld, inclusief muziekindustrie, 
ging onderuit. Ik heb de tijd goed benut door Djino z’n 1 op 1 piano 
entertainment opleiding te volgen. Een intensief traject van een aantal 
weken. We zijn gestart met het leren van diverse muziekstijlen en welke 
liedjes op mij afgevuurd zouden kunnen worden.”

Zeg je nou dat je in een aantal weken piano hebt leren spelen? 
“Nee, ik ben nog steeds lerende, maar ik heb in die trainingsweken een 
sterke basis gelegd en de nodige handvatten en trucs meegekregen. 
Muziek is mentaal en fysiek keihard werken. Je moet elke dag nieuwe 
liedjes oefenen en je stem trainen. Onder druk spelen is anders. Ik speel 
nu 3 à 4 avonden per week. De overige dagen ben ik in Aalsmeer. Ik ben 
vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van Mad Piano’s. Het 
restaurant is gevestigd in een oud, karakteristiek pand. We hebben dit 
met het team opgeknapt. Zelf heb ik de bovenste drie verdieping 
verbouwd tot boetiekhotel met vijf themakamers. Ik ben samen met 
Djino eigenaar van het hotel. Daarnaast heeft Djino boekingsbureau 
Selected Agency. Dit brengt ons over de hele wereld. Ik zorg als boekings-
agent dat bruiloften, bedrijfsfeesten en festivals van A tot Z muzikaal 
worden verzorgd.’’ 

Hoe is je passie voor muziek ontstaan? 
Vanuit beide families is er altijd a�niteit met muziek geweest. Drummen, 
zang en piano is iets wat op jonge leeftijd voorbij kwam. Mijn moeder gaf 
mij op mijn veertiende een gitaar. Heel lang bleef ik hangen op basisak-
koorden. Het echte plezier kwam toen liedjes herkenbaar werden. Vervol-
gens ben ik zelf gitaarles aan huis gaan geven. ‘Gitaarles vanaf een jaar of 
zes’ was mijn slogan. Op mijn 21e kreeg ik mijn eerste zangles. Een paar 
weken later werd ik gescout door Talpa en heb ik meegedaan aan The 
Voice. Ik ben tot de laatste voorronde gekomen. Auditie doen zonder 
zangervaring was voor mij al een winst. De volgende uitdaging werd een 
zangcompetitie van negen weken in Beverwijk: ‘De stem van Notelle’. Die 
heb ik gewonnen. Daarna heb ik zo’n zelfde soort competitie opgezet in 
Aalsmeer: de stem van de Bok met als winnares Lynn van de Polder.”

Hoe ziet een avond in de pianobar eruit?
“Vanaf zes uur druppelen de gasten binnen en rond zeven uur beginnen 
we met spelen op verzoek. Tegen acht uur sluit de drummer aan. We 
spelen alles. Van Bruno Mars tot Elvis en van Don Mcclean naar André 
Hazes. Rond tien uur worden alle rekeningen afgerekend. Vanaf dat 
moment gaan alle stoelen en tafels aan de kant en wordt er gedanst. Dan 
zijn we een nachtclub. We vullen de avond met verschillende pianisten, 
acts, drummers en een DJ. Het is tot 02.00 volle bak en feest.”

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Mijn achternichtje Denise Kroes. Zij heeft de dansschool Lucia Martens 
gevolgd, is model, zangeres en een bekende in de vlogwereld.”

Jasper Schouten: ‘Drie maanden 
met gitaar door Azië gereisd’

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Mijn prachtige ontmoe-
tingen met taalmaatjes. Mijn eerste 
taalmaatje was Zeineb, zij kwam uit 
Eritrea. Zeineb heeft als alle andere 
opeenvolgende taalmaatjes 
Narander, Denise, Zahir, Semra en 
Ömer mijn leven verrijkt!
Hun levenswijsheid, dankbaarheid, 
behulpzaamheid, maken telkens 
weer een grote indruk op mij. En die 
ervaring gun ik alle Aalsmeerders. 

Zeineb uit Eritrea
De achtergrond van Zeineb is zo 
schrijnend dat deze nauwelijks te 
bevatten valt. En ‘ineens’ stond zij in 
Scheveningen met vier kinderen 
waarvan de jongste slechts een paar 
maanden oud. Alles was haar afge-
nomen, ook haar paspoort. Het 
eerste woord dat zij leerde was 
Police. Van een warm land naar een 
koud kikkerlandje waar zij niemand 
kon verstaan. Voor haar was het 
belangrijkste dat haar kinderen hier 
veilig waren! Konden opgroeien 
zonder geweld. Zeineb heeft het 
grote geluk gehad een familie te 
leren kennen die zorgde dat zij een 
huis in Aalsmeer kreeg, dat er 
bedden waren voor haar kinderen en 
haarzelf, er een bank kwam, een tafel 
en stoelen, gordijnen voor de ramen. 
En dat zij de Nederlandse taal leerde 
van een docente uit Kudelstaart. 
Voor mij was Zeineb het eerste taal-
maatje. Ik was wel een beetje zenuw-
achtig, maar toen Zeineb de deur 

open deed verdween dat gevoel 
meteen. Ik zag een kleine vrouw met 
een lieve uitstraling, ons contact 
verliep vanaf het eerste moment heel 
plezierig. Zeineb was leergierig en 
had een goed gevoel voor taal. Al 
snel hadden wij mooie gesprekken. 
En kreeg ik ook meer te horen over 
haar leven voor Aalsmeer. Over hulp 
van buren had zij niet te klagen. 
Zeineb hoorde bij de Aalsmeerse 
gemeenschap. Toen zij haar eigen 
Nederlandse paspoort kreeg hebben 
wij bij mij thuis een feestje voor haar 
en haar kinderen georganiseerd. Van 
haar heb ik weer zoveel meege-
kregen over haar cultuur, eetge-
woonten en rituelen. 

Narander uit Afghanistan
Narander Sing kwam uit Afghanistan 
en hing weer een heel ander geloof 
aan. Traditioneel gekleed en een 
fraaie tulband op het hoofd liet hij 
mij zien hoe hij deze iedere dag 
omdeed, wat dat voor hem bete-
kende. Ook de gesprekken met hem 
verliepen zeer bijzonder. Soms met 
handen en voeten of aan de hand 
van voorbeelden uit boeken of tijd-
schriften. Ik heb nog steeds contact 
met Narander die inmiddels niet 
meer in Aalsmeer woont. Op alle 
foto’s die hij mij stuurt kijkt hij even 
treurig. “Ik heb zoveel meegemaakt 
dat ik nooit meer zal kunnen lachen”, 
zei hij mij eens. Maar wat een onge-
loo�ijke aardige man die zo blij met 
ons contact was. En ik met hem en 
zijn leuke familie.

Janna van Zon: “Taalmaatjes 
hebben mijn leven verrijkt”

Zahir en Semra samen met hun zoon Ömer en dochter Betül.

Zahir en Semra in Kudelstaart. 

Denise uit Brazilië
Met Denise had ik voor onze eerste 
ontmoeting afgesproken bij het Taal-
punt in de bibliotheek. Wij liepen 
elkaar tegemoet, een kleine fragiele 
jonge vrouw achter een kinder-
wagen en wij voelde beiden: ‘Wij 
horen bij elkaar.’ Denise komt uit 
Brazilië en was kunstredactrice bij 
een krant. Samen met haar echtge-
noot Flavio hadden zij gekozen voor 
Nederland om hier hun toekomst en 
dat van hun kinderen op te bouwen. 
Het waren de schilderijen van Van 
Gogh die de doorslag gaven. Met 
Denise was het vooral kunst en poli-
tiek waarover wij spraken. Voor haar 
dochter Manuela schreef ik wekelijks 
een verhaaltje waarin zij als hoofdrol-
speelster allerlei avonturen beleefde. 
Denise moest deze voorlezen. En zo 
leerde Denise Nederlands spreken. 
Soms gecorrigeerd door haar 
dochter Manuela: ’Nee mama, dat 
zeg je niet zo, maar zo!’ Toen Denise 
weer ging studeren in Amsterdam 
was er geen tijd meer voor ons uurtje 
Nederlands, maar het contact is er 
nog steeds. En Manuela? Inmiddels 
negen jaar, wil kinderboekenschrijf-
ster worden! Zij was één van de deel-
nemers die tijdens de Schrijverspa-
rade op de zeepkist een verhaal 
voorlas uit haar favoriete boek.

Zahir en Semra uit Turkije
Lang leve de vertaal app! Zahir en 
Semra komen uit Turkije. Kennen nu 
nog te weinig van de Nederlandse 
taal om een zelfstandig gesprek te 
voeren maar via de vertaal app 
komen de mooiste onderwerpen aan 
bod. Ook over het geloof en dat ik als 
atheïst geen enkele moeite heb met 
een ander geloof, hetgeen overigens 
ook voor Zahir en Semra telt, maakt 
onze vriendschap tot iets moois. Aan 
de hand van schilderijen leren zij 
kleuren kennen, voorwerpen 
benoemen wat nacht en dag is, zon 
en maan en nog veel meer. Ik leer 
veel over de Turkse keuken en word 
ik vrolijk uitgelachen wanneer ik 
probeer een woord in het Turks uit te 
spreken. ‘Heb jij het met jouw 
vrienden wel eens over ons’, vroeg 
Zahir mij op een keer. En natuurlijk 
heb ik dat. Zahir, Semra en hun 18 
jarige zoon Ömer maken deel uit van 
mijn leven. Ik ben ongeloo�ijk blij 
voor hen dat zij veilig kunnen wonen 
na de vreselijke tijd die zij achter de 
rug hebben. Ik word uitgedaagd om 
hen te helpen met hun Nederlands 
en het is prachtig om te ervaren dat 
er iedere week weer nieuwe woorden 
bij komen. Dat zij begrijpen wat zij 
lezen. Semra eerst zo verlegen en nu 
kan zij mee doen met een gesprek. 
Hoe mooi is dat!

Taalpunt
‘Janna, jij haalt de andere culturen in 
jouw huis’, was een terechte opmer-
king van een lief familielid. Naast de 
documentaires, de boeken en muziek 
die mij doen reizen in eigen huis, 
voegen de anderstaligen daar een 
dimensie aan toe. 
Ik kan het iedereen aanraden: Zoek 
contact met het Taalpunt waar alle 
informatie te verkrijgen is over taal-
maatjes. Er is meer dan voldoende 
ondersteuning wanneer deze nodig 
is en er is allerlei materiaal beschik-
baar dat gebruikt kan worden. Er zijn 
zelfs workshops en er is een taalcafé. 
Iedere dinsdag van 11.00 tot 13.00 
uur zijn Jan van Veen en Wilma 
Tackenkamp in de bibliotheek 
(Marktstraat 19) aanwezig. Ga eens 
met hen praten of mail naar 
aalsmeer@wereldbuur.nl 
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Oegstgeest - In de dagen tussen 
Kerst en oud en nieuw organiseert 
Jachthaven Poelgeest de traditionele 
eindejaarsshow. Op 27, 28, 29 en 30 
december is het volledige assorti-
ment sloepen en tenders van Antaris, 
Maril en Maxima te bewonderen.
Van de Antaris lijn is tijdens de show 
het allernieuwste model te bewon-
deren, de Antaris Seventy5. Deze 7,5 
meter lange tender is het nieuwste 
ontwerp van de Friese werf en heeft 
een open spiegel met doorloop naar 
het zwemplateau. Naast de Seventy5 
zijn natuurlijk ook de vertrouwde 
Sixty6 en Fifty5 te bewonderen!
Ook uit Friesland zijn de Maril 6Nxt 
en 7Nxt te bewonderen, deze prach-
tige sloepen combineren het klas-
sieke sloepmodel met alle moderne 
gemakken voor heerlijke vaar-
tochten. Zo zijn deze topmodellen 
onder andere voorzien van boeg-
schroef, koelkast, toilet en ideale 
doorloop naar het zwemplateau. De 
boten van Antaris en Maril onder-
scheiden zich al jaren door sublieme 
vaareigenschappen, ver�jnde afwer-
king en design. Van het merk Maxima 
is de nieuwe 740 te zien, deze snelva-
rende tender is het nieuwe topmodel 
voor 2023 en heeft de nominatie 

voor boot van het jaar binnenge-
sleept. De super strakke tender kan 
worden uitgevoerd met motoren tot 
250 pk en haalt hiermee met gemak 
een snelheid van 70 kilometer per 
uur! Behalve de 740 is natuurlijk ook 
de gehele lijn outboardsloepen van 
Maxima te bezichtigen.

Scherpe aanbiedingen
Tijdens de eindejaarsshow zijn er 
scherpe aanbiedingen voor de 
modellen 2022 en is er een gevari-
eerd aanbod occasion sloepen en 
tenders. De eindejaarsshow wordt 
gehouden van 11.00 tot 17.00 uur in 
de showroom van Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 te 
Oegstgeest. Een voorproe�e is alvast 
te vinden op www.poelgeest.nl.

Vier dagen eindejaarsshow bij 
Jachthaven Poelgeest

Aalsmeer - Van de bonnen uit het 
kortingsboekje van Aalsmeer 
Centrum wordt gretig gebruik 
gemaakt. Begrijpelijk, want het zijn 
dure tijden. Veel mensen hebben het 
boekje op hun voordeurmat 
gekregen en ze zijn uitgedeeld 
tijdens de gezellige wintermarkt 
afgelopen zaterdag. De meeste 
bonnen zijn tot het einde van het 
jaar geldig, dus maak er nog snel 
gebruik van! Geen boekje, maar wel 
genieten van kortingen, speciale 
acties en gratis producten van onder 
andere de horeca, kappers, schoon-
heidssalons, bakkers, de slager, 
kleding- en schoenenzaken, cadeau-
winkels, drogisterijen, boekhandels, 
fotozaken, delicatessenzaken, de �et-
senwinkel en nog veel meer? Haal 
het boekje bij Total Copy Service in 
de Dorpsstraat en pro�teer nog snel.

Vrijdag koopavond
Vrijdagavond 23 december zijn er in 
Aalsmeer Centrum veel winkels extra 
geopend tot 20.00 uur ,zodat klanten 
rustig hun laatste kerstinkopen 
kunnen doen. Kijk op www.aalsmeer-
centrum.nl welke winkels koopavond 
hebben.

Vergeet het Aalsmeer Centrum 
kortingsboekje niet!

Kudelstaart - In Kudelstaart werd op 
het winkelplein afgelopen zaterda 17 
december gezongen door het Charles 
Dickens Koor uit Nieuwkoop. Tussen half 

twee en drie uur in de middag werden 
korte optredens gegeven. Het koor 
bracht vrolijkheid. “Het was sfeervol en 
gezellig”, aldus een bezoeker. 

Charles Dickens koor brengt 
gezelligheid in Kudelstaart

Foto: Ria Scheewe

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Ergens lijkt Sander Bosman 
bij Zaai een vreemde eend in de bijt. 
Toch valt het goed te verdedigen dat 
hij de kans heeft gekregen om het zes 
maanden durende coach Zaai traject 
te volgen. Tenslotte heeft een kunste-
naar met een van jongsafaan fascinatie 
voor Gra�ti, zijn handschrift achter liet 
in Berlijn, New York en natuurlijk in 
Amsterdam ook te maken met: Hoe 
run ik mijn eigen bedrijf?

Geschiedenis van gra�ti 
Gra�ti heeft een interessante 
geschiedenis; van verguisd in de 
jaren zeventig is het in de loop der 
jaren verheven tot kunst. “Onze gene-
ratie is voortgekomen uit de punkbe-
weging van de jaren zeventig die uit 
recalcitrantie de muren vol ‘bekladde’. 
Toen het in de jaren tachtig kwam 
overwaaien vanuit New York werd het 
een rage. Er was een galerie Yaki 
Kornblit die het werk van deze 
kunstenaars naar Nederland haalde 
waardoor Gra�ti meer werd erkend 
en als kunstvorm gezien.”

Kunst kijken 
Sander Bosman is geboren in Aals-
meer en woont alweer jaren in Kudel-
staart. Zijn oom nam hem als kind 
mee naar Amsterdam om naar kunst 
te kijken. “Onderweg zag ik al die 
muren met gra�ti en vond het 
prachtig. Het Waterlooplein was voor 
mij een eldorado. Ik wilde daar ook 
bij horen.” Van dorp naar stad bleek 
een pittige overgang, toch is het 
Sander Bosman gelukt na zijn buiten-
landse reizen, nu in opdracht, prach-
tige muurschilderingen te maken en 
geeft hij zijn ervaring door middels 
de vele workshops.

Netwerken
Nog geen moment spijt heeft Sander 
van zijn deelname aan Zaai. “Zaai 
wijst je op nuttige zaken”, aldus 
Sander. Dat je om succes te bereiken 
wel moet netwerken en dat ook te 
leren valt, ziet hij als een grote 
aanwinst. Dat het ook nog eens op 
zijn manier kan, is hij nu wel achter 
gekomen door de tools die hem 
worden aangereikt. En dan zijn er 
nog de andere Zaailingen, zoals 

Sander Bosman: “Zaai wijst je 
op nuttige zaken”

Aalsmeer - Thee-sommelier Benita 
Roetman van Thee & Kaart in Kudel-
staart heeft samen met haar dorpsge-
noot Jan Willem Verzeilberg een leuke 
actie opgezet voor de Voedselbank 
Aalsmeer. Ondersteund door een aantal 
vrijwilligers hebben ze de kerstge-
dachte in praktijk gebracht door maar 
liefst 250 doosjes heerlijke kerstthee te 
verkopen voor dit goede doel. Na aftrek 
van de inkoopkosten bleef er welgeteld 

370 euro over, wat door middel van een 
cheque is aangeboden aan het team 
van de Voedselbank. “Juist in deze 
lastige tijden zijn dit soort kleine initia-
tieven van groot belang”, zegt Koos 
Koelewijn, Voorzitter Voedselbank Aals-
meer. De Stichting Voedselbank Aals-
meer verzorgt voedselhulp voor 
mensen die wonen in de gemeente 
Aalsmeer, en die dit door omstandig-
heden tijdelijk nodig hebben.

Thee drinken voor Voedselbank

Van links naar rechts: Koos Koelewijn, voorzitter Voedselbank Aalsmeer, Benita 
Roetman en Jan Willem Verzeilberg.

Sander Bosman in actie. 
Foto: Sita Eindhoven - fotodana

Jeroen Vismans van The Beach en 
Patrick van Houten van Fortvarend. 
Ook Daisy van Happy Island is 
gegrepen door het enthousiasme en 
de werkwijze van Sander. Met elkaar 
valt er goed te sparren en worden er 
plannen voor de toekomst gesmeed. 
Deze positieve ontwikkeling toont 
nu exact de kracht van Zaai aan. Je 
moet het zelf doen maar met elkaar 
kom je verder. Neem voor meer infor-
matie over ZAAI contact op met 
Kirsten Verhoef via 06- 366182 of per 
mail: kirsten@syltsupport.nl 

Cadeaubonnen 
van Bloemenzegel-
winkeliers
Aalsmeer - Twintig spaarders 
hebben voor de maand 
december een cadeaubon ter 
waarde van 10 euro ontvangen 
van de Vereniging van Aals-
meerse Bloemenzegelwinkeliers. 

Getrakteerd zijn:
 H. Janssen, H. Groenendijk, E. 
Springintveld, familie Vernooij, J. 
Pannekoek, mevrouw Jooren, L. 
van Tol, T. Wagenaar, R. Maarse, P. 
Dalemans en J.R. Vollmuller, 
allen uit Aalsmeer, J. Beunder uit 
Rijsenhout, familie Weij uit 
Amstelveen, Kelly en familie 
Smits uit De Kwakel, B. van 
Lammeren en R. Oosterhuis uit 
Kudelstaart, B. Rijm uit Mijd-
recht, C. Verbruggen uit Aals-
meerderbrug en familie Van 
Dalen uit Uithoorn. 

Het loont om Bloemenzegels te 
sparen: Vraag er om, u heeft er 
recht op! 

Burgemeester Gido Oude Kotte met links de wethouders Robert van Rijn en Willem Kikkert 
en rechts de wethouders Bart Kabout en Dick Kuin. Geheel rechts gemeentesecretaris Sjoerd 
Vellenga. Foto: Gemeente Aalsmeer

Nieuwjaars-
receptie 
gemeente
Aalsmeer - Alle inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart 
worden door het gemeente-
bestuur van harte uitgeno-
digd voor de nieuwjaarsre-
ceptie op donderdag 5 
januari in de burgerzaal van 
het raadhuis. In informele 
sfeer kunt u met elkaar het 
glas he�en op een gezond, 
gelukkig en voorspoedig 
2023. De receptie begint om 
19.30 uur en duurt tot 22.00 
uur. Het college van burge-
meester en wethouders 
wenst u �jne feestdagen.
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Aalsmeer - In de zogenoemde lintbe-
bouwingsgebieden in Aalsmeer staan 
veel verschillende typen woningen. 
Die verscheidenheid vraagt om een 
maatwerkaanpak. In samenwerking 
met adviesbureau Woningwaard biedt 
de gemeente de bewoners in de lint-
bebouwing energieadviezen op maat 
aan via de actie Energieadvies Lintbe-
bouwing. Afgelopen jaar vond het 
eerste deel van deze actie plaats in de 
lintbebouwingsgebieden in Kudel-
staart en Aalsmeer-Oost. Vanaf 
december is het de beurt aan de 
woningen in de lintbebouwing aan en 
rondom de Uiterweg, Oosteinderweg, 

Aalsmeerderweg en Hornweg. Eige-
naar-bewoners van de woningen in 
dit gebied ontvangen een brief over 
de actie. Daarnaast komt er in januari 
een informatiebijeenkomst waarin het 
een en ander wordt uitgelegd. 

Energiescan
Als eerste stap van de actie heeft 
adviesbureau Woningwaard voor alle 
koopwoningen in het actiegebied een 
energiescan gemaakt. Deze is 
gemaakt op basis van openbaar 
beschikbare informatie over de 
woningen. De energiescan bevat een 
stappenplan met verduurzamings-

Energieadvies voor woningen in 
de lintbebouwingsgebieden

plus foto

Aalsmeer - Dit jaar mag in Aalsmeer 
vanaf 18.00 uur op 31 december tot 
02.00 uur op 1 januari vuurwerk 
worden afgestoken. Het afsteken van 
vuurwerk is strafbaar in parken, op 
schoolpleinen, in de omgeving van 
locaties waar mensen worden 
verzorgd (verzorgings- en verpleeg-
huizen) en in de omgeving van loca-
ties waar dieren worden verzorgd 
(kinderboerderijen, maneges en 
dierenasiels). Daarbij is belangrijk te 
weten dat zwaar knal- en siervuur-
werk overal verboden is. In 2020 zijn 
de landelijke regels voor het afsteken 
van vuurwerk strenger geworden. 
Sindsdien geldt een verbod op knal-
vuurwerk en vuurpijlen. De afge-
lopen twee jaar was er een totaal 
vuurwerkverbod vanwege de coron-
apandemie. Dit jaar gelden de regels 
van 2020 weer. 

Niet en wel
Het afsteken van zwaar knal- en sier-
vuurwerk, zoals rotjes, knalstrengen, 
Chinese matten, vuurpijlen en enkel 
schotsbuizen, Romeinse kaarsen en 
babypijlen, is niet toegestaan. Dit is 
vuurwerk in de zogenaamde catego-
rieën F3 en deels F2. Sterretjes, knal-
erwten, Bengaalse lucifers, grond-
tollen, trektouwtjes, cakes, 
compoundboxen, grondbloemen en 
fonteintjes (categorieën F1 en deels 
F2) mogen wel afgestoken worden.

Waar en wanneer kopen
Koop uw vuurwerk bij verkoop-
punten die een vergunning hebben. 
Zij verkopen alleen vuurwerk dat is 
toegestaan. Vanaf 16 jaar is het 
kopen en afsteken van vuurwerk 
toegestaan. Verkopers van vuurwerk 

zijn verplicht om gratis veiligheids-
brillen en aansteeklonten mee te 
geven. Vuurwerk mag uitsluitend 
worden verkocht op 29, 30 en 31 
december.

Carbidschieten
Het zogeheten carbidschieten wordt 
in Aalsmeer alleen op 31 december 
en alleen buiten de bebouwde kom 
gedoogd. De brandweer en de 
Onderzoeksraad voor veiligheid 
waarschuwen voor de gevaren van 
carbidschieten, zowel voor de 
gebruikers als voor de omgeving. Het 
deksel of de bal kan te hard worden 
vastgeslagen in de opening van de 
bus, waardoor hij ontploft. Ook kan 
schade of letsel ontstaan door 
deksels of ballen die van de bus 
worden geschoten.

Stra�en en boetes
Illegaal vuurwerk (categorie F3 en 
deels F2) kopen, afsteken of in bezit 
hebben is strafbaar. Ook het afsteken 
van legaal vuurwerk (categorie F1 en 
deels F2) buiten de aangegeven 
tijden of in vuurwerkvrije zones is 
strafbaar. Afhankelijk van de overtre-
ding kan een boete of gevangenis-
straf gegeven worden. Jongeren van 
12 tot 18 jaar kunnen voor een Halt-
straf in aanmerking komen. 

Meld illegaal vuurwerk
Als u denkt dat ergens illegaal vuur-
werk wordt opgeslagen of verkocht, 
kunt u dit melden bij de politie. Dit 
kan via telefoonnummer 0900-8844, 
of anoniem bij Meld Misdaad 
Anoniem via telefoonnummer 0800 
- 7000. Kijk voor meer informatie op: 
www.nieuwevuurwerkregels.nl.

Ook in 2022: Afsteken van zwaar 
knal- en siervuurwerk verboden

Oude Meer - Afgelopen zondag 18 
december was er voor het eerst weer 
een mogelijkheid om het geheel 
vernieuwde Dijkhuis te bezoeken. De 
traditionele kerstbingo voor buurt-
bewoners van Oude Meer en Aals-
meerderbrug stond op het 
programma. Meer dan honderd 
mensen kwamen af op de vele 
prijzen die er te winnen waren in de 
drie rondes die gespeeld werden. 
Natuurlijk was er veel lol om de valse 
bingo’s, want dan werd er luid 
gezongen! Het was een feest om 
weer met zoveel mensen bij elkaar te 
zijn, bij te praten en gezellig iets te 
drinken in het zeer fraaie nieuwe 
gebouw aan de Aalsmeerderdijk. Met 
dank aan de organisatie voor het 
regelen van de leuke prijzen en voor 
het zorgen dat alles schoon en netjes 
opgeleverd is na de bouwwerkzaam-

heden van de afgelopen maanden. 
Kijk voor meer foto’s op de website 
www.hetdijkhuis.net 
De volgende evenementen staat al 
weer in de agenda, de Oliebollen-
vaartocht op donderdag 29 
december en de Nieuwjaarsborrel op 
zondag 8 januari.

Geslaagde kerstbingo in ‘t Dijkhuis

Aalsmeer - De laatste voetbalwed-
strijden in dit jaar zijn afgelopen 
zaterdag 17 en zondag 18 december 
gespeeld. De teams van FC Aalsmeer 
en RKDES Kudelstaart hebben nu 
ruim twee weken (kerst)vakantie en 
komen pas in het nieuwe jaar weer in 
actie. De jeugdteams van RKDES 
boekten afgelopen zaterdag nog 
enkele klinkende overwinningen. Zo 
kon �ink gejuicht worden langs de 

lijn bij de MO15-2 tegen de 15-jarige 
meiden van SDZ waar RKDES met 
maar liefst 7-0 won. Vanaf een ander 
veld klonken even zo vaak vreugde-
kreten, hier liet de JO18-1 van RKDES 
de keeper van JO18-1 van 
Olympia’25 ook zeven keer de bal uit 
het net rapen, zonder zelf een tegen-
tre�er te krijgen, ook 7-0 dus. De 
jeugd van RKDES presenteert prima, 
want de wedstrijd van de JO16-2 

Klinkende overwinningen voor 
voetbaljeugd RKDES

Auto uitgebrand op 
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Vrijdag 16 december om 
tien uur in de ochtend werd de Brand-
weer van Aalsmeer gealarmeerd voor 
een autobrand aan de Aalsmeerderweg. 
Een personenauto had vlamgevat. De 
brand woedde onder de motorkap. Het 
vuur had de Brandweer snel onder 
controle. De auto raakte wel zwaar 
beschadigd en moet als verloren 
beschouwd worden. Naar de oorzaak 
van de brand wordt onderzoek gedaan. 
Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Aalsmeer - Stichting Nepal Bene�et 
Aalsmeer heeft een nieuw project. Zij 
gaat een lunchprogramma voor 275 
kinderen van een basisschool in het 
Nepalese plaatsje Bharang op zetten. 
De kinderen die naar deze school 
gaan behoren tot de laagste kaste in 
Nepal en hebben hard hulp nodig.
Voorzitter Luci Beumer: “Begin 
december zijn al deze kinderen in zes 
dagen ter plaatse medisch onder-
zocht. De medische staf heeft haar 
zorg uitgesproken over veel van deze 
kinderen. Zij hebben ziektes onder 
de leden en sommigen groeien niet 
goed. De oorzaak hiervan is dat zij 

niet of niet voldoende te eten 
hebben. Dit greep ons zo aan dat wij 
ons de komende tijd in gaan zetten 
om een lunchprogramma op te 
zetten om zo deze kinderen weer een 
gezonde toekomst te geven.”

Moestuin en keuken
Met het lunchprogramma zorgt de 
stichting dat er een moestuin naast 
de school wordt aangelegd. Met de 
producten uit deze moestuin maken 
de ouders tussen de middag op 
school een warme maaltijd voor de 
kinderen. Hierdoor krijgen deze 
kinderen in ieder geval één warme 

ti tin  e al Benefiet et 
zich in voor school in Bharang

maatregelen, globale kosten en 
besparingen. Bewoners kunnen de 
energiescan van hun huis bekijken op 
de actiewebsite www.aalsmeer.
woningwaard.nl.

Maatwerkadvies
Voor bewoners die willen verduur-
zamen, is het verstandig een uitge-
breid maatwerkadvies aan te vragen. 
Dit maatwerkadvies wordt gebaseerd 
op de bouwtekeningen van de 
woning en een bezoek aan huis van 
een energieadviseur. Dit levert een 
stappenplan op met maatregelen en 
een nauwkeurige inschatting van de 
kosten en opbrengsten. De gemeente 
Aalsmeer biedt de eerste 75 deelne-
mers een gratis maatwerk Energie 
Bespaar Advies aan (ter waarde van 
180 euro). 

Informatiebijeenkomst 
Op donderdagavond 19 januari van 
19.30 tot 21.00 uur is er een informa-
tiebijeenkomst in het Raadhuis. 
Tijdens deze avond worden de basis 
energiescan en het nauwkeurige 
maatwerk Energie Bespaar Advies 
toegelicht. Verder wordt een aantal 
veelvoorkomende maatregelen 
besproken en is er de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst kan door uw naam 
en adres te mailen naar 
aalsmeer@woningwaard.nl. 

maaltijd per dag en komen ze, 
doordat ze deze maaltijd krijgen, ook 
naar school. Als eerste is in de school 
een keuken en keukengerei nodig. 
“Gelukkig hebben wij mooie dona-
ties ontvangen van de Open Hof Kerk 
in Aalsmeer en een anonieme geef-
ster waarmee wij de helft van de 
aanschaf van de keukeninventaris en 
eetgerei kunnen �nancieren”, vertelt 
penningmeester Belinda Busker-
molen. “De andere helft hopen wij te 
ontvangen via de Stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer. 
Hiervoor is al een aanvraag inge-
diend. Maar voor het totale lunchpro-
gramma is nog extra geld nodig.”

Help ook mee
Stichting Nepal Bene�et Aalsmeer 
heeft al eerder ervaring opgedaan 
met een lunchprogramma voor een 
schooltje in Tobang. Hier krijgen nu 
62 kinderen dagelijks een warme 
maaltijd op school. Het programma 
is een groot succes. 
De Stichting gunt ook de kinderen 
van Bharang een gezonde toekomst 
en onderwijs. Help ook mee. Elke 
donatie is welkom. Doneren kan via 
de doneerknop op de website: www.
nepalbene�etaalsmeer.nl. De stich-
ting heeft een ANBI status. Hierdoor 
zijn giften aftrekbaar in uw aangifte 
inkomsten- of 
vennootschapsbelasting.

tegen de 16-jarigen van Victoria 
eindigde eveneens in een ruime 
zege voor de Kudelstaartse voetbal-
lers: 6-1. Opvolging gegarandeerd 
dus de komende jaren voor het 
eerste elftal. De heren van RKDES 1 
spelen de eerste twee wedstrijden in 
het nieuwe jaar thuis aan de Wim 
Kandreef. Op 7 januari is Zeven-
hoven de tegenstander en op 14 
januari komt Hertha op bezoek. 
Beide wedstrijden beginnen om 
14.30 uur. Voetbal gaan kijken kan 
nog: Vanavond, donderdag 22 
december, komt de JO14-1 van 

RKDES in actie tegen de 14-jarigen 
van de Legmeervogels. De wedstrijd 
is op sportpark Randhoorn in 
Uithoorn en begint om 18.30 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer - Met ingang van vrijdag 6 
januari is het Financieel Café weke-
lijks van 13.00 tot 15.00 uur geopend 
in de Bibliotheek in de Marktstraat 
19. Het Financieel Café biedt gratis 
hulp bij administratieve en �nanciële 
vragen. Inwoners kunnen gewoon 
binnenlopen, vooraf een afspraak 
maken is niet nodig.

Advies en ondersteuning
Bijna iedereen heeft momenteel te 
maken met hogere kosten, terwijl de 
inkomsten niet mee stijgen. Soms 
komen mensen daardoor in de 
problemen. Ook kunnen er omstan-
digheden zijn waardoor (tijdelijk) het 
overzicht kwijt is wat betreft post en 
�nanciën. Bijvoorbeeld door verlies 
van werk of een partner. In het Finan-
cieel Café bieden deskundige vrijwil-
ligers advies en ondersteuning op 
het gebied van administratie en 
�nanciën. De medewerkers helpen 
graag en geen vraag is te gek. De 
vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld 

helpen met moeilijke brieven, 
invullen van een formulier, 
aanvragen van toeslagen en het 
ordenen van de administratie. Ook 
kunnen inwoners in het Financieel 
Café terecht voor budgettips, vragen 
over veranderde (�nanciële) situatie 
of hulp verlenen bij het maken van 
een overzicht van inkomsten en 
uitgaven of schulden en betalings-
verplichtingen. Overzicht hebben 
kan voorkomen dat iemand (verder) 
in de problemen komt. 

Laagdrempelig
Het Financieel Café, een samenwer-
king van Humanitas en Participe 
Amstelland, is een laagdrempelige 
voorziening met een informele sfeer. 
De hulp is gratis en privacy is 
gewaarborgd. Loop gerust de Biblio-
theek binnen op een vrijdag tussen 
13.00 en 16.00 uur. Liever eerst tele-
fonisch contact? Op werkdagen is 
Humanitas bereikbaar via 
06-40020845.

Financieel Café in Bibliotheek 
Aalsmeer open op vrijdag

KAARTMIDDAG IN 
DORPSHUIS KWAKEL

De Kwakel - Op zaterdag 31 
december organiseert de activitei-

tencommissie van dorpshuis De 
Kwakel weer een kaartmiddag. Het is 
mogelijk om vanaf 13.00 uur in te 
schrijven voor zowel klaverjassen als 

pandoeren (bij genoeg deelnemers). 
Het kaarten begint om 13.30 uur en 
de inschrijfkosten zijn 2,50 euro. 
Adres Dorpshuis is Kerklaan 16.

Door Gerard Zelen 

Aalsmeer - Terwijl het dorp langzaam uit zijn diepe slaap 
ontwaakt, duwt de oude poppenkastman zijn vol beladen 
handkar moeizaam voor zich uit over het nog verlaten dorps-
plein. Het monotone geluid van het klaterend water uit de 
fontein doorbreekt de vroege ochtend stilte. Hoe vaak heeft hij 
hier niet in de zomerkoelte van de eik zijn voorstellingen 
gegeven? Uitgeput zet hij zijn handkar, die ook dienst doet als 
mobiele poppenkast, neer op zijn vaste speelplek onder de 
machtige oude boom. Nadat hij is bijgekomen van zijn inspan-
ningen, tuurt de poppenkastman met een weemoedige blik 
over het dorpsplein: Flikkerende lampjes, overal beweging, 
muziek, geluid en geuren van suikerpinda’s, oliebollen, suiker-
spinnen. Kermis! Iedereen in het dorp was in algehele opwin-
ding toen het ‘spul’ voor de jaarlijkse kermis met paard en 
wagen en op platte karren het dorpsplein werd opgereden. Net 
zoals alle andere kinderen uit het dorp, stond ook de kleine 
Lucas te wachten of er voor hem misschien een ‘baantje’ te 
vergeven was. Immers bij het helpen van de opbouw van de 
kermis was er altijd wel een vrijkaartje te verdienen. 
“Kom maar terug als je groot en sterk genoeg bent gegroeid”, 
lachte de kermisbazen hem een voor een spottend uit. Net op 
het moment dat hij teleurgesteld de ‘opbouw’ wilde verlaten, 
zag hij in de verte een man met een houtgeraamte op zijn 
schouders komen aan sjouwen. 
Zonder zich te bedenken rende Lucas op de onbekende af: 
“Meneer mag ik u helpen?” “Laat je spierballen eens zien, dunne 
spriet”, riep de man. 
Als een volleerd ‘krachtpatser’ tilde de kleine jongen zijn slun-
gelachtige armen zijwaarts omhoog. “Niet slecht! Als je wil kan 
je die spullen daarginds voor me ophalen.”
Terwijl de man even later het blauwwit gestreepte gordijn over 
zijn speelkast uitrolde, zag hij uit de verte hoe zijn ‘nieuwe 
knechtje’ grote moeite had om de volgeladen kruiwagen in 
beweging te krijgen. “Zal ik je maar een handje helpen. Straks 
zijn de drie kermisdagen om voordat ik gespeeld heb. Hier voor 
je zware werk een vrijkaartje voor morgen.” 
Terwijl de kleine jongen dolgelukkig naar huis rende, 
schreeuwde de poppenkastman hem na: “Hoe heet je?” “Lucas 
!”, galmde het over het kermisterrein. De poppenkastman 
lachte: “Lucas Spriet, tot morgen!” Het jaar erop bij het begin 
van de opbouw van de kermis in hun dorp, stond de kleine 
Lucas reikhalzend weer naar zijn ‘nieuwe vriend’ uit te kijken. 
Tevergeefs. Waarschijnlijk was de poppenkastman hem allang 
vergeten. “Hé Spriet, kom je nog helpen?” Opgelucht sjouwde 
de kleine Lucas met zijn handenvol even later tevreden achter 
de poppenkastman het feestterrein over. 
Terwijl de poppenkastman het houtengeraamte van de 

poppenkast vanaf zijn schouders op de grond deed neer-
plo�en, �adderde een opgeschrikte bont gekleurde gaai luid-
ruchtig weg uit de boom. Van schrik liet de vogel het eikeltje, 
bedoelt voor zijn wintervoorraad, uit zijn snavel vallen. Vlak 
naast de oude eik viel het op de grond neer. Nadat alles klaar 
stond voor de eerste voorstelling, keek de poppenkastman 
tevreden in het rond: “Spriet, we hebben het mooiste plekje van 
de kermis.”

De oude eik
Alles heeft de machtige oude eik gezien. De boom zag land-
heren en marskramers voorbij komen. Hij zag hoe verloren 
schapen in de nacht terugkeerde met de herder. Hij hoorde in 
de verte boerenkarren ratelen over de keien. Hij voelde het 
verlies van soldaten die hun nederlaag wegzopen onder de 
boom. Hij zag hoe minnende paartjes hun hartvormige liefdes-
verklaring kerfde in zijn grauwe bast en rupsen in processie 
voorbij kropen. De eik hoorde het vrolijke geluid van kinderen, 
die de wereld in schommelde aan zijn grillige kronkelende 
takken. Maar hij voelde ook de pijn van Lucas Spriet, bij het 
afscheid van zijn oude vriend de poppenkastman. Natuurlijk 
zag de boom ook het immense geluk, toen de handpoppen en 
de ‘kast’ aan hem werd doorgegeven. Het duurde jaren en jaren 
voordat de poppen naar zijn hand waren gespeeld. Toen hij het 
aandurfde, heeft Lucas Spriet overal gespeeld als 
poppenkastman.
Vooral op plaatselijke jaarmarkten en op kermissen in de omlig-
gende dorpen. Zijn poppenkastvoorstellingen hadden altijd 
veel bekijks en waren een groot succes. Er werd gegooid en 
gesmeten in zijn voorstelling door Jan Klaassen. De lachende 
kinderen werden telkens weer op hun wenken bediend. Maar 
het rondreizen als poppenkastman werd hem op het laatst te 
veel. Het opbouwen en afbouwen en het uren lang lopen en 
sjouwen met zijn zwaar belaadde handkar brak hem op. Lucas 
Spriet besloot de kakofonie van de kermis en de Jaarmarkt ver 
achter zich te laten. 
Hij zou enkel en alleen nog maar optreden in zijn eigen dorp, 
onder de vertrouwde oude eik op het dorpsplein. 

Allerlaatste voorstelling
En nu vandaag geeft Lucas Spriet in zijn geliefde dorp zijn aller-
laatste voorstelling als poppenkastman. Ver voor dat de 
poppenkastvoorstelling begint, is het al een drukte van 
jewelste rondom de ‘kast’ van toegestroomde kinderen uit het 
dorp. Als straks de gordijntjes openschuiven, zullen ze weldra 
meegevoerd worden in de fantasiewereld van het poppenspel. 
De kinderen zullen met rode aangelopen hoofden uit volle 
borst roepen naar Jan Klaassen, dat de boef tocht echt achter 
het gordijntje zat. Gespannen en nerveus manoeuvreert de 

oude poppenkastman voor de allerlaatste keer zijn rechterhand 
in het lij�e van de handpop Jan Klaassen. Talloze malen 
verdween zijn wijsvinger in het gat waar de hals van de kop zat, 
terwijl de duim en de pink zijdelings in de katoenen mouwtjes 
verdween. 
Een schel belletje kondigt het begin van de voorstelling aan. 
Het opgewonden geroezemoes van de kinderen valt stil. Lucas 
Spriet zet zich nog een keer schrap. Vanachter het gordijntje 
springt Jan Klaassen naar voren: “Hallo kinderen hier ben ik 
dan!” Bij het zien van hun held breekt er een oorverdovend 
lawaai. Er wordt ouderwets gelachen en plezier gemaakt. De 
poppenkastman haalt alles uit de kast om zijn trouwe publiek 
een onvergetelijk afscheidsvoorstelling te geven. Het einde 
nadert veel te snel. Bij het laatste belletje, nadat Jan Klaassen 
toch uiteindelijk de boef heeft gevangen, treuren de kinderen 
om het afscheid van ‘hun’ poppenkastman, Lucas Spriet. Voor-
goed schuift hij het rode �uwelen gordijntje dicht. Het spel is 
uit. Nadat het dorpsplein er weer verlaten bij ligt, staat de 
poppenkast er verloren bij. De leegte is voor Lucas Spriet nu 
pas voelbaar. Geen poppenkastvoorstellingen geven meer 
onder zijn trouwe eik en geen uitgelaten kinderen voor zijn 
‘kast’.
Net op het moment dat Lucas Spriet weemoedig zijn spulletjes 
voorgoed aan het inpakken is, komt er een klein meisje achter 
hem staan: “Is Jan Klaassen nu dood?” Lucas Spriet kijkt 
verbaasd in het rond. Hij ziet niemand. “Meneer Lucas, ik sta 
achter je!” De oude poppenkastman draait zich om en nadat hij 
zich moeizaam had gebogen naar het kleine meisje, kijkt hij 
haar aan en zegt: “Ach lieverd, niemand gaat dood als je dat zelf 
niet wilt.” “Ja maar, Jan Klaassen komt toch nooit meer terug”, 
stamelt ze vol verdriet. Lucas Spriet ziet zich zelf weer staan als 
klein jongetje op het dorpsplein, terwijl de kermis werd opge-
bouwd. Reikhalzend stond hij uit te kijken of zijn nieuw vriend 
de poppenkastman wel weer zou komen. “Hier voor jou.” Terwijl 
het kleine meisje huppelend op weg is naar huis, zwaait ze nog 
een keer uit de verte met haar nieuwe handpop Jan Klaassen 
naar meneer Lucas. 
Haar stemmetje schalt even later over het dorp: “Dag lieve 
poppenkastman!” Met betraande ogen kijkt hij omhoog en ziet 
hoe in de goudgele bladerenkroon van de oude eik een 
eekhoorn op zoek is naar wintervoorraad. Voordat de herfst 
de�nitief was verdreven door de winter, stak er een najaars-
storm op. De oude eik kreunde in al zijn nerven, als nooit 
tevoren. Takken vlogen als losgeslagen ledenmaten door de 
lucht. Het gekraak en het gevecht van de oude eik ging door 
merg en been. Het was een verloren strijd. 
Na bijna drie eeuwen, als baken van het dorp, is de eik de 
volgende dag opgeruimd. Zwiepend met zijn wandelstok zoekt 
de oude Lucas Spriet naar sporen. Hij schuift wat aarde opzij. 
Als een wonder wordt een jonge scheut zichtbaar. Het vrolijke 
geluid van kinderen van weleer, die de wereld in schommelen, 
zal snel weer hoorbaar zijn.

Kerstverhaal ‘Takken tot de hemel’

Regio - Een �ets is voor een kind 
noodzakelijk om mee te kunnen 
doen met leeftijdsgenoten. Helaas is 
niet voor ieder kind een eigen �ets 
vanzelfsprekend. De samenwer-
kende partnerorganisaties in Noord-
Holland ontvangen dit jaar steeds 
meer hulpaanvragen voor �etsen. 
De ANWB en Noord-Hollandse inza-
melpunten organiseren vanaf nu de 
inzamelactie ‘Meer dan een �ets’ en 
vragen �etsen in te leveren. Door de 
stijgende kosten van bood-
schappen, energie, gas en andere 
aankopen als school-spullen hebben 
ouders steeds vaker onvoldoende 
�nanciële middelen om bijvoor-
beeld een �ets voor hun kind aan te 
scha�en. Een eigen �ets vergroot de 

wereld en geeft kinderen meer 
kansen. Zij kunnen zelf naar de 
school van eigen keuze, sport- en 
hobbyclubs en vriendjes �etsen.

Tweede leven
Ieder kind een �ets; daar gaat de 
ANWB voor. Het gaat om �etsen die 
niet meer gebruikt worden en die in 
schuren of bergingen staan, maar 
wel een tweede leven verdienen. De 
ANWB zamelt de �etsen in en knapt 
deze samen met lokale werk-
plaatsen op. Via lokale maatschap-
pelijke organisaties als Leergeld 
Nederland en Kindpakket komen 
deze �etsen terecht bij kinderen die 
het hardst een eigen �ets nodig 
hebben.

Inzamelactie gestart voor ANWB 
inderfietsen lan

Doneer een �ets
De ANWB vraagt inwoners van 
Noord-Holland die één of meerdere 
�etsen over hebben in te leveren bij 
de inzamelpunten of meld een �ets 
aan bij het ANWB Kinder�etsenplan 
via de website. Een vrijwilliger van de 
ANWB komt de �ets vervolgens 
ophalen. De actie ‘Meer dan een �ets’ 
duurt tot 24 december.

Het ANWB Kinder�etsenplan heeft 
sinds de oprichting in 2015 al meer 
dan 50.000 �etsen ingezameld. De 
ANWB vindt dat ieder kind recht 
heeft op een �ets om op die manier 
mee te kunnen doen in de maat-
schappij. Tegelijkertijd is het ook heel 
belangrijk dat kinderen op jonge 
leeftijd goed leren �etsen, zodat ze 
beter inzicht krijgen in verkeerssitua-
ties en daarmee ongelukken in de 
toekomst worden voorkomen. 
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Horizontaal: 1 eed 8 dierentuin in Amsterdam 13 nietsnut 21 strijdmacht 25 jeugdig mens 32 geld schenken 34 laadbak 35 avontuur 36 Ned. rivier 38 dans
40 deel v.e. opera 41 voordat 42 slokje 44 Engelse titel 45 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 46 stuk grond 47 voorjaar 49 wilde haver 50 grasland
51 schepping 52 ijzig 54 entertainer 56 inkeping 57 zo-even 58 riv. in Frankrijk 59 zuiver gewicht 61 de onbekende 62 buigzaam 64 buislamp 65 stekken
67 adellijk persoon 68 oppervlaktemaat 69 stuurinrichting 70 priem 71 domina 73 vogelverblijf 75 civiel ingenieur 76 pluspunt 77 omlaag 78 opstootje
79 langspeelplaat 80 zoemer 81 conversatie 83 benadelen 86 honkbalterm 88 zangnoot 91 van een 92 verlegen maken 94 getal 95 Japanse munt
96 beeldscherm 99 intensive care 102 reputatie 105 sjaal 106 kreet 107 geschrift 109 geniaal persoon 111 nachthemd 112 kortharige hond 114 reclamespotje
116 filmpersonage 117 vanaf nu 120 inzetstuk 121 uitbouw aan een huis 123 erfelijke factor 124 knap mens 127 domkop 128 gokspel 130 Japans bordspel 132
te strak zitten 134 schuif 135 keukengerei 137 wondvocht 138 contra 140 kaartspel 143 longkwaal 146 binnenplaats 147 zaadje 148 slee 149 oplawaai 150
dichterbij 152 Franse badplaats 153 echtgenote 154 aanvang 156 mountainbike 158 annexus 159 zinken emmer 160 Spaanse titel 161 gebouw in Amsterdam
162 keuzelijst 164 doctor 165 Britse omroep 167 toonbank 169 nevel 171 Ierland 173 glazen proefbuisje 175 mannelijke geit 176 Chinese munt 179 kinderdoek
182 deurraampje 183 benul 185 houtsoort 187 strijdgewoel 188 elk 190 hoofdstad van Portugal 192 secretaris-generaal 193 Friese sport 197 landbouwwerktuig
199 volkomen hetzelfde 201 een weinig 202 lapzwans 205 kloppend geluid 207 deel v.d. buik 208 kooppoging 209 tak van sport 212 Spaanse uitroep 213
kanselrede 215 scantechniek 216 zandheuvel 218 onderdrukker 220 zich verschaffen 222 deel v.e. korenhalm 223 houten wig 224 fier 226 Frans lidwoord 227
handelsvoorwerp 230 pret 231 afgemat 232 snoepgoed 234 voormiddag 236 millimeter 239 stuk grond 240 verdwenen 243 beurtschipper 245 bakgerei 247
reeds 249 deel v.e. viool 251 eerste man 253 godin v.d. dageraad 254 senior 255 land in Europa 257 poste meridiem 258 filmdecor 259 deel v.e. autoweg 260
Europeaan 262 mineraal 263 dun koord 265 oude lengtemaat 267 het kweken 269 emeritus 271 gewis 273 Argentijnse dans 274 vreemde munt 275 muze v.d.
zangkunst 276 lepreus 279 achterkant v.d. hals 280 propaganda 282 godin v.d. vrede 283 ontkenning 284 saaie gewoonte 286 bladader 287 biologisch
afbreekbaar afval 288 muzieknoot 290 vervalst 291 roem 292 zwarte kleverige stof 293 deel v.e. platenspeler 295 zeurderig huilen 297 laten weten 299
medelijden 301 land in Azië 303 gezond maken 304 fossiele brandstof 305 Europees land 306 marterachtig dier 307 door de knieën gaan.

Verticaal: 2 druk v.e. boek 3 afzonderlijk 4 concept 5 symbool voor ijzer 6 oefenmeester 7 sneller dan verwacht 9 rekening-courant 10 klus 11 innig samen
12 blijven steken 13 evenaar 14 verbond 15 olm 16 wereldrecord 17 megabyte 18 snijwerktuig 19 profeet 20 glazen aanbouw 21 wettig 22 hemels wezen
23 informatieboek 24 loofboom 25 treiteren 26 op orde brengen 27 noordwest 28 knap 29 pl. in Gelderland 30 hardloper 31 brede sjaal 33 ontkenning 36 deel
v.e. zeilschip 37 prikkende plant 39 deel v.e. zin 43 roklengte 48 verbouwen 51 vakgenoot 52 deel v.e. bloem 53 tekst op muziek 55 soepkom 60 deel v.d. voet
62 scheel kijken 63 gatenkaas 66 borrel 72 spil 73 hebberig persoon 74 pl. in Limburg 75 symbool voor chroom 79 vogeleigenschap 80 prima 81 haarversteviger
82 uiteinde v.e. spier 84 onvergelijkelijk 85 wolvlokje 87 met tegenzin 89 nageslacht 90 geluid v.e. duif 91 munteenheid 92 halsjuk 93 bokspodium 97 zoete
lekkernij 98 Indonesische munt 100 weefsellap 101 grote golf 103 schijf 104 voorbij 105 gele waterplant 107 huidpoeder 108 deel v.e. trap 109 braspartij 110
droogoven 113 nobel 114 behaarde vacht 115 insect 118 Oude Testament 119 einde v.e. gebed 122 Koninklijke Landmacht 125 ver in de tijd 126 deciliter 129
leerkracht 131 gat 132 commentaar 133 dichterbij komen 134 veldtoilet 136 schouderbelegsel 139 na die tijd 141 ondernemingsraad 142 voegwoord 144
selenium 145 motorschip 146 puntig werktuig 149 koeienmaag 151 furieus 155 vierhandig zoogdier 157 muil 163 kegelsnede 164 plant met stekels 166 tegen
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Aalsmeer - ‘Onbekend maakt onbe-
mind’ en daarom heeft Jop Kluis zich 
voorgenomen u in aanloop naar de 
verkiezingen van 15 maart 2023 wat 
meer te vertellen over het werk van de 
waterschappen. Vandaag deel 3: Afval-
water. Eén van de verantwoordelijk-
heden van de waterschappen is de 
waterkwaliteit. Het water dat door het 
waterleidingbedrijf bij u wordt afgele-
verd is van een uitzonderlijk hoge 
kwaliteit. Maar hoe krijgt men het 
water dat uw huis weer verlaat schoon 
genoeg om ‘terug te geven’ aan de 
natuur? De waterschappen zijn verant-
woordelijk voor deze zuivering. Dit 
doen ze in hun Afvalwater-zuiverings-
installaties, de zogenoemde AWZI’s.

Afvalwater zuivering
De riolering bij u in de straat is van de 
gemeente. Deze levert het vieze water 
af bij de hoofdrioleringen die van het 
waterschap zijn. Via deze leidingen 
wordt het naar de AWZI’s gebracht. 
Hier wordt het water dan in verschil-
lende fasen gereinigd tot het schoon 
genoeg is om op het oppervlaktewater 
te lozen. In de eerste stap van de zuive-
ring wordt het ‘grove vuil’ uit het afval-
water ge�lterd. In stap twee wordt het 
zand met de zogenaamde zandvanger 

eruit gehaald. Daarna komt in de (voor)
bezinktank het water tot rust. Hierdoor 
kunnen de kleine vuildeeltjes (onder 
andere poep) bezinken en de lichtere 
delen (zoals vetten) naar de opper-
vlakte opstijgen. Ondanks dat er dan 
(bijna) geen zichtbare deeltjes meer in 
het water zitten is het is nog lang niet 
schoon. In de vierde stap gaat het 
water door een grote beluchtingstank. 
Hier wordt het water met behulp van 
bacteriën gereinigd. Uiteindelijk 
moeten deze bacteriën ook weer uit 
het water worden gehaald; dit gebeurt 
weer door bezinking. Na deze stap is 
het water – doorgaans – schoon 
genoeg om te worden geloosd. 
Ondanks dat dit een zeer overzichtelijk 
proces is kennen de waterschappen 
ook hier de nodige uitdagingen. 

Afvalstromen
Ook bij waterzuivering komt stikstof 
vrij. Een deel zelfs in de vorm van 
lachgas. En lachgas breekt niet alleen 
de ozonlaag af, maar is als broeikasgas 
letterlijk honderden malen ‘erger’ als 
CO2. Een andere afvalstroom wordt 
gevormd door het slib uit de (voor)
bezinktanks. Dit slib wordt nu 
gedroogd en daarna verbrand. Maar 
welke bruikbare sto�en zouden hier 

Het werk van waterschappen: 
Deel 3, Afvalwater

nog uit gehaald kunnen worden? En 
hoe kan het vervoer van het slib naar 
de verbrandingsovens worden 
verminderd? 

Energieverbruik
U kunt zich voorstellen dat het proces 
van afvalverwerking een energie-
vretertje is. Ook de waterschappen zijn 
volop bezig met de energietransitie 
(overschakelen van energie opgewekt 
met fossiele brandsto�en naar energie 
uit duurzame bronnen). Daarom wordt 
er momenteel serieus geïnvesteerd in 
methoden om energie te besparen in 
het zuiveringsproces. En omdat de 
meeste zuiveringsinstallaties in 
verband met de ‘geurcirkels’ op 
behoorlijke terreinen gehuisvest zijn is 
er vaak ruimte voor serieuze hoeveel-
heden zonnepanelen.

Medicijnresten
Misschien heeft u wel eens gehoord 
dat cocaïnegebruik wordt gemonitord 
door metingen in de riolen. Maar niet 
alleen ongeoorloofde sto�en verlaten 
uw lichaam op het toilet, dit geldt ook 
voor medicijnresten. En in Nederland 
worden ieder jaar meer medicijnen 
gebruikt. Inmiddels blijken alle 
gemeten werkzame sto�en in kritische 
hoeveelheden in het oppervlakte 
water te zitten. Dit terwijl er nu maar 
80 van de meer dan 300 werkzame 
sto�en gemeten worden. En wat de 
uitwerking van die sto�en is op 
planten en dieren? Ondanks al het 
onderzoek dat daar naar gedaan wordt 
is dat nog niet echt bekend. Maar hoe 
moeten die medicijnresten uit het 
water worden gehaald? Je kunt 
proberen dit bij een AWZI uit het riool-
water te �lteren (end-of-pipe-techni-
ques), maar je kunt natuurlijk ook 
proberen te voorkomen dat ze in het 
riool terecht komen. Wat er niet in 
komt hoeft er tenslotte ook niet uitge-
haald te worden. Waterschappen inves-
teren op dit moment in beide benade-
ringen. Maar, ook hier geldt dat er nog 
een lange weg te gaan is.

Schiphol - Op maandag 2 januari start 
het groot onderhoud aan de Zwanen-
burgbaan. Hierdoor is de start- en 
landingsbaan tot en met medio april 
niet beschikbaar voor vliegverkeer. De 
vliegtuigen die normaal starten of 
landen vanaf of op de Zwanenburg-
baan maken in deze periode meer 
gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook 
kan de Schiphol-Oostbaan worden 
gebruikt als landingsbaan en verplaatst 
een klein deel van de vluchten naar de 
Kaagbaan.

Nachtvluchten
In de nacht is normaal gesproken de 
Zwanenburgbaan af en toe in gebruik 
in zuidelijke richting wanneer de Kaag-
baan niet beschikbaar is door bijvoor-
beeld kort baanonderhoud of wind- en 
weersomstandigheden. In de onder-
houdsperiode van de Zwanenburg-
baan, kan het voorkomen dat ook de 
Kaagbaan ’s nachts niet beschikbaar is. 
Dit is bijvoorbeeld wanneer het heel 
hard waait vanuit het zuidoosten. De 
wind staat dan dwars op de Kaagbaan, 
waardoor het niet veilig is om vanaf 
deze baan vliegtuigen te laten starten. 
In dat geval is de Aalsmeerbaan het 
alternatief. Uitgangspunt van Schiphol 
is dat de Aalsmeerbaan zo min moge-
lijk wordt ingezet in de nacht, alleen als 
dit echt niet anders kan. Hiervoor 

wordt zo nodig zelfs het kort onder-
houd aan de Kaagbaan uitgesteld naar 
een ander moment binnen dezelfde 
week.

86 voetbalvelden aan asfalt
De Zwanenburgbaan is in de jaren 
zestig van de vorige eeuw aangelegd. 
Tijdens dit groot onderhoud gaat het 
asfalt van de start- en landingsbaan 
volledig vernieuwd worden. Het gaat 
hier om maar liefst 86 voetbalvelden 
aan asfalt. Daarbij wordt ook 12.000 
vierkante meter aan markeringen op 
de baan vernieuwd en wordt maar 
liefst 6 kilometer aan goten en 
uitgangen op en rond de baan 
vervangen. Ook alle halogeen grond-
lichten inclusief alle elektrische kabels 
worden vervangen voor een duurza-
mere en betrouwbaardere led-verlich-
tingsinstallatie. Dit gaat over bijna 
6.400 lampen en 450 kilometer aan 
kabels. Ook worden het baanstation en 
het hemelwaterafvoersysteem in het 
gebied rond de baan volledig gereno-
veerd. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in samenwerking met 
Heijmans. Dagelijks zullen er zo’n 166 
mensen werken aan de 
Zwanenburgbaan.

Werken aan landingssysteem
Tijdens en na het groot onderhoud 

Zwanenburgbaan krijgt vanaf 2 
januari grote onderhoudsbeurt

Nieuw-Vennep - Het museum en de 
35 bij haar aangesloten organisaties 
(met meer dan 350 vrijwilligers) 
hebben recent wat mooie aanwin-
sten kunnen verwerven. Voor de 
bezoekers blijft het dus ‘business as 
usual’ want de vele herhalingsbezoe-
kers zien elke keer weer mooie 
toevoegingen aan de collectie. De 
vele vrijwilligers die in het museum 
actief zijn hebben dus ook steeds 
nieuwe informatie om met bezoekers 
te delen. Het museum zelf heeft 
recent twee (bijna) antieke Fordjes 
gedoneerd gekregen. De oudste, een 
T-Ford (uit de jaren ’10 van de vorige 
eeuw) werd gedoneerd door het 
voormalig Sikkens Museum in 
Sassenheim. Een A-Ford uit 1930, 
uitgevoerd als luxetaxi van de KLM, 
werd herontdekt in een garage bij 
het voormalig Ford-Museum in 
Hillegom en staat inmiddels vóór de 
DC-2 in het museum te stralen. De 
Stichting Fokker Erfgoed (die nog 
dagelijks donaties van boeken/tijd-
schriften/foto’s en objecten in 
ontvangst neemt) heeft 4 ‘Link-Trai-
ners’ aangekocht. De oudste is in de 
dertiger jaren gebouwd en zij 
werden gebruikt om jonge piloten 
hun eerste vliegervaringen bij te 
brengen. De tegenwoordige variant 
is ‘Microsoft Flight Simulator’ dat je 
op elke PC kan spelen. De Link-Trai-
ners zijn tijdens de kerstvakantie te 
bezichtigen. De Stichting Veteraan 
Autobussen heeft een bus van 85 
jaar oud gerestaureerd en inmiddels 
heeft deze bus een kenteken! De bus 
heeft een mooi verhaal uit de 
Tweede Wereldoorlog en is in het 

museum te zien. De stichting De 
Vliegtuig Compagnie heeft 2 lichte 
vliegtuigjes aangekocht en gaat deze 
in het museum restaureren. Daar-
naast schonk een particulier 4 vleu-
gelstangen voor de bouw van een 
licht vliegtuigje waar kinderen in 
kunnen gaan spelen.

Vrijwilligers gezocht
Voor de vele nieuwe projecten zoekt 
het museum nog steeds vrijwilligers! 
Technische vrouwen en mannen zijn 
meer dan welkom! Maar er wordt ook 
nog steeds gezocht naar versterking 
van het gezellige evenemententeam, 
van de administratie/het MT, van de 
club gastvrouwen/heren en rondlei-
ders en van de vaste groep kassabe-
manning. Het Nederlands Transport 
Museum is zes dagen in de week 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en 
is gevestigd aan de Lucas Bolsstraat 7 
in Nieuw-Vennep. Meer informatie 
over het museum op www.neder-
landstransportmuseum.nl.

Mooie aanvullingen op collectie 
Nederlands Transport Museum

Regio - De KBO bonden Brabant, 
Gelderland, Limburg, Noord-Holland 
en Overijssel bundelen hun krachten 
in Senioren Netwerk Nederland. Dit 
nieuwe netwerk vertegenwoordigt 
ruim 210.000 leden en is daarmee 
een krachtige stem van senioren als 
het gaat om pensioen, koopkracht, 
wonen, zorg, welzijn, veiligheid en 
mobiliteit. Een gedeeld geloof in de 
noodzaak van krachtiger opkomen 
voor de belangen van senioren op 
landelijk niveau, maar ook de over-
tuiging dat het bottom-up moet 
gebeuren en niet vanuit een landelijk 
hoofdkantoor. Dat vormt de basis 
voor de samenwerking van de vijf 

KBO-bonden in Senioren Netwerk 
Nederland. De bonden beschikken 
over een �jnmazige, decentrale 
structuur met veel lokale afdelingen.
Dankzij een hoge organisatiegraad in 
wijken, dorpen en provincies, zijn de 
bonden in het netwerk als geen 
ander in staat om senioren bewust te 
maken van wat hen te wachten staat. 
Maar ook om lokaal de verbinding te 
leggen tussen formele zorg enerzijds 
en cliënten, mantelzorgers en vrijwil-
ligers anderzijds. Daartoe wordt de 
samenwerking aangegaan met 
provincies, gemeenten, welzijnsorga-
nisaties, zorgkantoren, woningcorpo-
raties en zorgaanbieders.

KBO’s bundelen krachten in 
Senioren Netwerk Nederland

Leimuiden - De vele vrijwilligers 
steken de handen uit de mouwen en 
maken samen weer heerlijke olie-
bollen en appelbeignets. De 
opbrengst gaat onder andere 
gebruikt worden voor onderhoud 
van de stilte tuin, activiteiten die 
georganiseerd worden voor de 
mensen in het dorp zoals de geza-
menlijke maaltijden, ko�e 
ochtenden, �lmavonden en verwar-
ming en onderhoud van de monu-
mentale Dorpskerk. Het schillen van 
de appels, het maken van het beslag 
en het bakken van de bollen is inmid-

dels een goed lopend proces 
geworden waarbij alle makers en 
bakkers uitstekend op elkaar is 
ingespeeld. 
Het bakken vindt plaats in de 
moderne ruime kraam met drie grote 
bakpannen. Hierin worden circa 
7.000 oliebollen en ongeveer 2.500 
appelbeignets gebakken. Dit jaar is 
de verkoop op vrijdag 30 december 
van 10.00 tot 18.00 uur en op Oude-
jaarsdag, zaterdag 31 december, is de 
kraam geopend van 8.00 tot rond 
16.00 uur. De kraam is te vinden voor 
de Dorpskerk in Leimuiden. 

Oliebollen en appelbeignets 
voor Dorpskerk Leimuiden

vervangt Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) het Instrument Landings-
systeem (ILS) van de Zwanenburg-
baan. Een ILS zorgt ervoor dat vlieg-
tuigen ondersteund worden om in een 
geleidelijke hoek te dalen naar de 
landingsbaan. Een aantal werkzaam-
heden aan het ILS kan pas worden 
uitgevoerd nadat het groot onderhoud 
is afgerond. In de periode van zes 
weken na a�oop van het groot onder-
houd (naar verwachting tot eind juni) 
kan hierdoor de Zwanenburgbaan bij 
slecht zicht niet worden gebruikt voor 
landingen vanuit zuidelijke richtingen.

Vragen over vliegverkeer?
Meer weten over het vliegverkeer 
tijdens het groot onderhoud aan de 
Zwanenburgbaan of tijdens andere 
onderhoudsperioden? Neem dan 
contact op met Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol (BAS) via bezoekbas.nl.

Handhavingsverzoek stikstof
Het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een 
handhavingsverzoek ontvangen van 
Mobilisation for the Environment om 
het baanonderhoud stil te leggen. Hun 
belangrijkste reden is dat het onder-
houd zorgt voor een verandering in de 
stikstofuitstoot. Schiphol heeft de 
overtuiging dat er binnen de geldende 
wet- en regelgeving gewerkt wordt en 
wacht de reactie van het ministerie 
van LNV op het handhavingsverzoek 
af.   
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Aalsmeer - Deze kerstvakantie intro-
duceert Team Sportservice Aalsmeer 
een nieuw soort speurtocht in de 
gemeente Aalsmeer. Op woensdag 
28 december kan je door middel van 
je telefoon de juiste route door Aals-
meer Oost vinden en voer je 
onderweg verschillende beweeg-, 
zoek- en denkopdrachten uit. De 
tocht is super leuk om samen met 
vrienden of vriendinnen te lopen, 
maar kan uiteraard ook samen met 

een vader, moeder, opa of oma 
worden gelopen. In de kerstvakantie 
staan de buurtsportcoaches in de 
wijk om uit leggen hoe het werkt! 
Aan het eind van de speurtocht staat 
er een lekkere beker warme chocola-
demelk voor je klaar. 
Inschrijven is niet nodig. Kom dus op 
woensdag 28 december tussen 13.30 
en 16.00 uur naar sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg en doe 
mee!

Speurtocht door de wijk Oost

Aalsmeer - Veertien kinderen van de 
Jozefschool komen deze week in hun 
korte broek op school om zo 
aandacht te vragen én geld op te 
halen voor kinderen met kanker. 
Tijdens deze KiKa Korte Broek Actie 
van 19 tot 23 december hopen zij 
heel veel geld op te halen om onder-
zoek mogelijk te maken en de overle-
vingskans van deze kinderen te 
vergroten. Een uitstekende reden om 
met de benen bloot te gaan.
Okke Onclin nam het initiatief om z’n 
‘matties’ op te trommelen om aan de 

actie mee te doen. Zonder twijfel 
werd de korte broek van zolder 
gehaald, een app-groep aangemaakt 
en een streefbedrag van 1.000 euro 
bepaald. Op maandag is de actiepa-
gina van de KiKa-strijders aange-
maakt. De link, genaamd ‘Bèst koud 
maar kanker is veel erger’, werd 
massaal doorgestuurd waarna het 
streefbedrag al na een uur werd 
behaald. Het nieuwe streven werd 
2.000 euro. Echter, dezelfde dag werd 
zelfs het fantastische bedrag van 
3.000 euro al bereikt. 

KiKa-strijders in korte broek: ‘Best 
koud, maar kanker is veel erger’

Aalsmeer - Nog tot en met zondag 26 
december kan genoten worden van de 
lichtjeswandeling rond Boerenvreugd 
in de Hornmeer. Er zijn verlichte kersti-
tems op het terrein van de kinderboer-
derij geplaatst die vanaf het 
wandelpad goed te zien zijn. Er is een 

sfeervolle kerststal, de sneeuwpoppen 
staan weer in hun winterlandschap en 
de hertjes ‘dartelen’ in de wei. De 
lichtjes gaan aan zodra het donker 
wordt, er is dus geen start- of eindtijd. 
De route start bij de hoofdingang aan 
de Beethovenlaan. Voor de kinderen is 

Lichtjes kijken en letters zoeken 
bij kinderboerderij Boerenvreugd

Aalsmeer - Vrijdag 16 december zijn 
vrijwilligers van de Stichting Veteraan 
Autobussen met de prachtige histori-
sche bus 73 (vroeger van Maarse & 
Kroon geweest) op stap geweest met 
een grote groep kinderen uit 
Oekraïne. Het uitje ging naar Ouwe-
hands Dierenpark in Rhenen, waar de 
hele dag heerlijk rond gebanjerd is. 
Om 17.00 uur werd er zelfs een maal-
tijd geserveerd voor iedereen. Tot 
slot zijn de kinderen getrakteerd op 
een show met zeehonden in het Blue 
Lagoon gebouw en is een wandeling 

gemaakt langs verschillende, 
verlichte, prachtige ornamenten die 
een mooi decor vormden in de 
dierentuin. “Het zien genieten van de 
kinderen in deze prachtige entou-
rage was voor mij en mijn bijrijder 
een fantastische gebeuren”, aldus 
vrijwilliger Ludo Vermeulen. Het 
dagje uit is mogelijk gemaakt door 
onder andere een echtpaar uit 
Leiderdorp, het Ouwehands Dieren-
park en uiteraard de historische bus 
73 en vrijwilligers van de Stichting 
Veteraan Autobussen.

Uitje voor kinderen uit Oekraïne 
met historische bus 73

Statiegeld �essen
Omdat een korte broek dragen 
volgens de kinderen een kleine 
moeite is, de kou hartstikke meevalt 
én kanker nog veel erger is, hebben 
zij daarnaast nog bedacht om statie-
geld �essen op te halen en de 
opbrengst hiervan te doneren. 
Genoeg motivatie bij de KiKa-strij-
ders om een stapje extra te doen en 
nog meer geld op te halen. 

Kerstdiner
Ook de nieuwe directeur van de 
Jozefschool, René Veerman, steunt 
het initiatief van de dappere strijders. 
Op de site van de Jozefschool wordt 
aandacht besteed aan de actie en hij 
heeft de link tevens naar alle ju�en 
en meesters doorgestuurd. Als ze het 
nu nog maar goed vinden dat deze 
bikkels in korte broek op het kerst-
diner verschijnen.

De volledige opbrengst gaat naar het 
Prinses Máxima Centrum. Er kan nog 
(gul) gestort worden via www.kika-
kortebroek.nl/best-koud-maar-
kanker-is-veel-erger-de-kikastrijders. 
Het doel is dat de zieke kinderen een 
kans moeten krijgen op een net zo 
leuk leven als zij zelf hebben. “En 
gewoon lekker kunnen spelen.” Doe 
jij mee?

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

er nog iets extra’s. Bij ieder kerstitem 
staat een letter en alle letters samen 
vormen een woord. Lever de wandel-
kaartjes (downloaden via de facebook-
pagina van de kinderboerderij of via 
www.boerenvreugd.nl) en maak kans 
op een leuke prijs. Aan de wandeling 
zijn geen kosten verbonden, een 
donatie wordt wel op prijs gesteld. PS: 
Neem naast de wandelkaart en een 
pen ook een lampje mee! 

Aalsmeer - Op kerstavond, zaterdag 
24 december, Is het kinderkerstfeest in 
de Open Hof Kerk aan de Ophelialaan. 
Het is een kerstviering voor het hele 
gezin. Kindertheater Knettergek en 
kinderkoor Amazing Kids komen naar 
Aalsmeer toe voor een fantastische 
voorstelling! Het is een kerstvoorstel-
ling vol met liedjes, dans, goochel-

trucs, verhalen, �lmpjes, een spel en 
een te gekke lichtshow. De voorstel-
ling is gericht op kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar, maar is voor het hele gezin 
leuk. Aanvang is 18.30 uur (inloop 
vanaf 18.15 uur) en de toegang is 
gratis! Na a�oop, rond 19.45 uur, is er 
op het kerkplein nog lekkere warme 
chocolademelk en glühwein. 

Kinderkerstfeest met liedjes en 
verhalen in de Open Hof Kerk

Kinderkerstfeest in 
de Oosterkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 24 
december om 18.30 uur begint in de 
Oosterkerk het Kinderkerstfeest met 
de voorstelling ‘Op zoek naar de 
herders’, gespeeld door tieners en de 
dominee. Het kinderkerstfeest is voor 

Aalsmeer - De jongerenwerkers van 
gro-up Buurtwerk organiseren voor en 
met jongeren allerlei leuke activiteiten. 
Zo ook in de kerstvakantie. Op 
woensdag 28 december kan de jeugd 
een potje sumoworstelen op en rond 
het Rozenpleintje in Oost. De jongeren-
werkers staan vanaf 14.30 uur klaar, tot 
17.30 uur kunnen alle jongeren 
meedoen. Donderdag 29 december 
organiseert Kudelstaartse jongere 
Ashkan een FIFA-toernooi in Place2Bieb 
(Graaf Willemlaan 1) voor jeugd van 
groep 6 tot en met de tweede klas. 
Vanaf 14.00 uur is de deur open en tot 
17.00 uur kunnen jongeren hun FIFA-
skills laten zien.

Zaalvoetbaltoernooi
Op woensdag 4 januari is er voor 

iedereen van de eerste t/m de vierde 
klas een zaalvoetbaltoernooi in Kudel-
staart. Het toernooi is bedacht en 
opgezet door Ilias en met hulp van de 
jongerenwerkers gerealiseerd. Het toer-
nooi is van 10.30 tot 16.00 uur in de 
Proosdijhal. Opgeven voor deze activi-
teit is noodzakelijk en kan als team (5 
tot 8 spelers) bij jongerenwerker Jeroen 
via whatsapp: 06-83660651. Donder-
dagmiddag 5 januari kan iedereen uit 
groep zeven en acht meedoen aan het 
spannende spel Jachtseizoen. De start 
is om 14.00 uur bij Buurthuis Hornmeer 
(Dreef 1) en het duurt tot ongeveer 
15.30 uur. Tussendoor is er warme 
chocolademelk voor de kinderen. 

Meideninloop
Donderdagavond 5 januari is er in de 

Activiteiten in de Kerstvakantie 
voor jeugd en jongeren

Aalsmeer - Op zaterdag 2 december 
kwam Sinterklaas langs bij de voetje-
ballers van Wilnis, Hoofddorp, 
Uithoorn en Aalsmeer. De locaties 
kwamen samen in de Willistee in 
Wilnis. De Pieten hadden een leuk 
parcours uitgezet met alle voetjebal 
oefeningen die ze de afgelopen 
maanden hebben geoefend. Sinter-
klaas en de Pieten keken uitgebreid 
hoe goed de voetjeballers dit deden. 
Sinterklaas en de Pieten waren 
achteraf zo trots dat alle kindjes een 
echte pietendiploma en wat lekkers 

hebben ontvangen. Voetjebal is 
voetbal voor peuters van 2 tot 5 jaar. 
Voetjebal is er in deze regio op vier 
locaties.In Aalsmeer, Wilnis en Hoofd-
dorp op de zaterdagochtend en in 
Uithoorn op zaterdag en zondagoch-
tend. Op 14 en 15 januari begint blok 
2 en bestaat uit 22 voetjebal lessen 
op locatie met extra evenementen, 
zoals waterdag en de koningings-
pelen met alle locaties. Inschrijven is 
nu reeds mogelijk via: https://
regiouithoorn.voetjebal.nl/
inschrijven

Bezoek voor de voetjeballers

N201 (Zwarteweg 90) een meidenin-
loop van 19.30 tot 21.00 uur voor 
meiden van 15 tot en met 20 jaar 
oud. Gezellig kletsen, een spelletje 
en andere meiden ontmoeten. Op 
vrijdag 6 januari van 14.30 tot 16.00 
uur is er een meidenmiddag in Place-
2Bieb in Kudelstaart voor meiden uit 
groep zeven en acht. Carla Jooren 
gaat dan samen met de meiden aan 
de slag met Zentangle. Deze teken-
kunst maakt gebruik van eenvoudig 
te leren patronen, tekenervaring is 
daarom niet nodig. Opgeven bij 
jongerenwerker Manon via 
whatsapp: 06-83270666. Alle activi-
teiten van het jongerenwerk van 
gro-up Buurtwerk zijn gratis, voor 
het zaalvoetbaltoernooi en 
Zentangle is aanmelden noodzake-
lijk. Kijk op www.jonginaalsmeer.nl of 
check hun insta @gro_upbuurtwerk.
aalsmeer voor meer informatie over 
de activiteiten. 

alle kinderen tussen 3 en 12 jaar, 
maar opa’s, oma’s, vriendjes, vrien-
dinnetjes, broers, zussen, papa’s en 
mama’s zijn ook welkom! Er gaat 
lekker veel gezongen worden en na 
a�oop is er een attentie voor de 
kinderen en warme chocolademelk 
met wat lekkers. Adres: Oostein-
derweg 269.
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Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 16 
december was de jaarlijkse spelletjes-
avond bij AAS, de club is tot slot niet 
voor niets een Alternatieve schaakver-
eniging. Ondanks de barre weersom-
standigheden waren er toch zes leer-
lingen en drie trainers naar AAS 
gekomen. Wat ook de locatie had 
bereikt was het Leur-konvooi met chips 
en zakken pepernoten, die gretig 
werden gegeten en na a�oop kreeg 
iedereen nog een zak pepernoten mee. 
Voor de dorstigen was er gratis kraan-

water. Maks had Monopoly meege-
nomen in de valsspeler-editie. De 
uitvoering ervan ging met veel deci-
bellen gepaard. Helaas was de avond 
te kort om tot een winnaar te komen. 
Veel stiller was het bij het F1-spel, dit in 
tegenstelling tot de echte Formule 1. 
Dit spel werd in de jaren zestig 
gemaakt en is nu een collectors item. 
Martin ging lang aan kop, maar Stan 
kwam op gelijke hoogte na Ben klem 
gereden te hebben. Al bij al een gezel-
lige avond. Kijk voor meer foto’s en 
informatie over (jeugd)schaken op: 
www.aas.leisb.nl

Spelletjesavond voor AAS-jeugd

Aalsmeer - In mistig en koud weer 
werden zaterdag 10 december op 
het FC Aalsmeer complex de laatste 
wedstrijden van dit jaar gespeeld. Op 
veld 3 ontvingen de FCA meiden 
12-1 de boys 12-2 van DIOS uit 
Nieuw-Vennep. Om 10.15 uur werd 
er afgetrapt. Het spel golfde lang op 
en neer met kansen voor beide 
doelen. In de 24e minuut was het 
DIOS die met een fraai schot FCA 
keeper Eline verraste: 0-1. Dit was 
tevens de ruststand. Na de rust een 
iets sterker combinerend DIOS In de 
12e minuut scoorde DIOS uit een 
fraaie aanval 0-2. De FCA meiden 
bleven knokken voor een goed resul-
taat. In de 20e minuut was het FCA 

linksbuiten Lieke die een pittig duel 
won en meteen met een ferm schot 
uithaalde, deze knal was de DIOS 
keeper te machtig: 1-2. FCA ging op 
jacht naar de gelijkmaker en zette 
met z’n allen druk op het DIOS doel. 
Een FCA schot werd door de DIOS 
keeper gepakt en hij schoot de bal 
meteen naar de DIOS spits die geen 
FCA verdedigers meer voor hem had, 
die waren allemaal nog in de aanval. 
De DIOS spits ging op FCA keeper 
Eline af, schoot de bal langs Eline en 
de bal caramboleerde via de binnen-
kant paal in het FCA doel: 1-3. Dit 
was tevens de eindstand. Zonder 
geblesseerde teamgenoten speelden 
de meiden toch een prima wedstrijd.

Voetbal: DIOS boys 12-2 te sterk 
voor FCA meiden 12-1

 Nena zeer geconcentreerd aan de bal. Tekst en foto: Ruud Meijer

Aalsmeer - Kom in de kerstvakantie, 
van 24 december tot en met 8 januari, 
zwemmen in Zwembad De Waterlelie. 
Er is elke dag recreatief zwemmen 
(behalve op 7 januari). De muziek 
staat aan en de spelmaterialen liggen 
in het water. Hoe vaak kun jij van de 
glijbaan? Het zwembad is gesloten op 
eerste en tweede Kerstdag, 25 en 26 
december, en nieuwjaarsdag 1 januari.

Clinic Wakzwemmen
Op woensdag 28 december en 
maandag 2 januari kun je in het 
zwembad leren hoe je moet handelen 
als je in een wak terecht komt! Leer 
hoe je jezelf en iemand anders kan 
redden tijdens de clinic 
Wakzwemmen. Zwemdiploma A en B 
zijn verplicht! De clinic is van 9.45 tot 
10.30 uur en is inclusief recreatief 
zwemmen van 10.30 tot 14.30 uur. 
Tickets zijn verkrijgbaar via de website 
of de receptie en kosten 14 euro per 
stuk.

Instuif
Woensdag 4 januari is er een Sport en 
Spelinstuif in Sporthal De Waterlelie. 
Tussen 9.30 en 12.00 uur kunnen 
kinderen van 2 tot en met 12 jaar zich 
helemaal uitleven in de sportha.! Er 
zijn allerlei spellen en activiteiten 
uitgezet, zoals voetballen, zaalhoc-
keyen maar ook trampoline springen 
en klimmen in het klimrek. Uiteraard 
staat er gezellige muziek aan om er 
een leuke ochtend van te maken! 
Tickets zijn verkrijgbaar via de website 
of de receptie en kosten 5 euro per 

stuk. Ook leuk: Maak de dag compleet 
met een combi-ticket. Eerst lekker 
sporten en daarna zwemmen voor 
maar 8 euro.

Discozwemmen
Koop nu je kaartje voor de Winter 
Fantasy zwemdisco op zaterdag 7 
januari in Zwembad De Waterlelie. Van 
16.30 tot 18.00 uur is het groot feest 
tijdens de peuter- en kleuterdisco 
voor kinderen tot en met 5 jaar. In 
verband met de veiligheid is 1 op 1 
begeleiding verplicht. Kaartjes kosten 
8,50 euro per stuk (kind en volwas-
sene). Entree extra voor een ouder/
begeleider kost 4,50 euro.
In de avond is het groot feest tijdens 
de jeugddisco van 19.00 tot 21.00 uur. 
Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
met minimaal zwemdiploma A zijn 
van harte welkom. 
Ouders mogen natuurlijk 
meezwemmen, maar dienen dan ook 
een kaartje te kopen. Of kijk mee 
onder het genot van een hapje en/of 
drankje vanuit de gezellige horecage-
legenheid. Kaartjes voor de jeugd 
disco kosten 8,50 euro. Maak de avond 
compleet door lekker wat te eten bij 
de horecagelegenheid. Wel even 
vooraf reserveren via: horeca@esa-
aalsmeer.nl. Kaartjes voor het disco-
zwemmen zijn te koop via de website 
of bij de receptie. Op is op!

Nieuwe tarieven 2023 
De tarieven van het zwembad 
wijzigen per 1 januari 2023 en zijn 
beschikbaar op de website. 

Sport- en spelactiviteiten in 
sportcentrum De Waterlelie KORT

WINST VOOR YVONNE EN JOPIE 
BIJ OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er van 13.30 tot 16.30 uur een 
gezellige kaartmiddag in het 
Dorpshuis van Kudelstaart voor 
55+ers. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma en 
nieuwe kaartliefhebbers zijn 
altijd welkom. Op donderdag 15 
december waren 21 leden 
aanwezig en ging de winst bij 
het klaverjassen naar Yvonne 
van Schuilenburg met 5360 
punten en is het jokeren 
gewonnen door Jopie de Grauw 
met 224 punten. De volgende 
kaartmiddag is donderdag 22 
december. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
met penningmeester Hans van 
Schuilenburg via 06-12699009.

KAARTEN BIJ DE OVAK
Aalsmeer - Op 14 december is 
weer gekaart door leden van de 
OVAK. Loek Pieterse eindigde op 
de eerste plaats met 5217 
punten, gevolgd door Nico 
Leijten met 5183 punten en Wim 
Reuling met 4979 punten. Harry 
blok sloot de rij met 4059 
punten, wat voor de laatste 
plaats best hoog is. Er wordt 
iedere woensdagmiddag gekla-
verjast in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Aanvang is 
13.30 uur, maar de deur gaat 
eerder open zodat vooraf kan 
worden bijgepraat onder genot 
van een bakje ko�e of thee. 
Deze kaartmiddag is alleen 
toegankelijk voor leden van de 
OVAK. De eerstvolgende kaart-
middag is 28 december.

JOKE EN BEP WINNEN 
BIJ OUDERENSOOS

Aalsmeer - Het klaverjassen 
tijdens de ouderensoos op 15 
december is gewonnen door 
Joke Bakker met 5225 punten en 
de poedelprijs was voor Arnoud 
de Jong met 2877 punten. Bij het 
rummikuppen was Bep Verhoef 
de beste met 41 punten en won 
Tjida Silvis de poedelprijs met 
107 punten. De volgende oude-
rensoos is op 5 januari in het 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55 en begint om 13.30 uur.

VEEL ANIMO VOOR 
KERSTKLAVERJASSEN

Aalsmeer - Fantastische kerst-
versieringen waren het decor 
tijdens het jaarlijks kerstklaver-
jassen bij buurtvereniging Horn-
meer afgelopen vrijdag 16 
december. De zaal zat bomvol 
met kaarters die graag een 
mooie prijs wilden winnen. Het 
koppelkaarten is uiteindelijk 
gewonnen door Jan Visser en 
George Lemmerzaal met 6090 
punten, gevolgd door Kees 
Noordhoek en Fred Maas met 
5897 punten en Bets Romkema 
en Jan de Bok met 5518 punten. 
De poedelprijs was voor Corrie 
Balder en Marja Joore met 3234 
punten. Komende vrijdag 23 
december is er weer gewoon 
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Iedereen is van harte 
welkom. Aanvang is 19.30 uur, 
zaal open voor ko�e, thee en 
inschrijving vanaf 19.00 uur.

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Zaterdag 17 december trok 
een konvooi Azen naar Zoetermeer om 
het op te nemen tegen het sterke 
Promotie, meest aparte eigenschap is 
dat zij ook een Henk Noordhoek 
hebben. Deze Henk Noordhoek verloor 
in recordtijd van Bryan Habig, de Azen 
zowaar op voorsprong. Lang duurde de 
luxe niet, Ivo op 5 speelde tegen de 
tactisch opgestelde Eelco Kuipers, voor-
malig jeugdtalent van de Leidse 
schaakbond en goed voor 2330 elo, 
‘slechts’ 600 punten meer dan Ivo. Een 
aanval van zwart werd lang weerstaan 
door de AAS speler, maar een toren 
onttrekken aan de dekking was meteen 
fataal. Marcel speelde op 7 tegen een 
2100 speler, stond iets beter, maar 
draaide zijn zetten op en kon opgeven. 
Ben speelde op 8 en had een mooi o�er 
met zwart, maar onderschatte het 
tegeno�ensief van de tegenstanders en 

ging ten onder. Gezien de stand van de 
resterende borden was de wedstrijd 
vermoedelijk verloren, dus mocht een 
ieder voor punten sprokkelen gaan. 
Invaller Martin bewees weer eens zijn 
waarde door tegen een hoger gerate 
speler met zwart remise te spelen. AAS 
Henk kwam in een herhaling van zetten 
terecht en vroeg om remise. De tegen-
stander beruste in een remise. Jeroen 
kwam weer eens in tijdnood, maar 
sleepte wel een remise uit het vuur. 
Terwijl de menukaart van het gereser-
veerde restaurant al bestudeerd werd 
door de Azen, woedde de strijd op bord 
1 nog lang door. Simon stond eerst 
beter tegen Fide Meester Bernard 
Bannink, maar langzaam aan kwam de 
meester toch beter te staan en het 
eindspel ging verloren. Dus ook Simon 
op naar het uitstekende restaurant 
waar het toch gezellig werd na de 
zoveelste nederlaag voor de Aals-
meerse schakers.

Schaken: AAS 1 verliest van 
Promotie in Zoetermeer

punten. Een spannende top drie 
dus.

Vanavond tegen Volendam
 Aanstaande donderdag 22 december 
(vanavond) komt Kras Volendam op 
bezoek in de Bloemhof aan de 
Hornweg. De wedstrijd begint om 20.00 
uur en Green Park Aalsmeer hoopt ter 
aanmoediging op een volle sporthal. 

WK Handbal
Na deze speelronde 17 hebben de 
handbalteams, die deelnemen aan de 
BeNe League even rust vanwege het 

WK Handbal van 12 tot en met 29 
januari in Polen en Zweden. Geen 
pauze overigens voor Samir Benghanim 
en Je�rey Boomhouwer, de beide 
Green Park spelers maken deel uit van 
TeamNL. Tegenstanders tijdens het WK 
zijn Argentinië, Noord-Macedonië en 
Noorwegen. 

Tegen Lions
De BeNe League gaat na de korte stop 
verder met speelronde 18 op zaterdag 
28 januari. Gelijk een thriller overigens, 
Aalsmeer gaat op bezoek bij de Lions in 
Limburg.

Handbal: Green Park behoudt 
derde plaats na gelijk spel
Aalsmeer - De handballers van 
Green Park Aalsmeer hebben afge-
lopen zaterdag 17 december de 
thuiswedstrijd tegen Hubo Handbal 
gelijk gespeeld. Na een spannende 
wedstrijd in een volle Bloemhof 
werd afge�oten bij een stand van 
28-28. De twee ploegen waren aan 
elkaar gewaagd en waren qua 
scoren elkaars gelijke. Aalsmeer wist 
enkele keren een kleine voorsprong 

te boeken, maar Hubo Handbal liet 
zich niet overrompelen en kwam 
terug. De gelijke eindstand geven in 
de stand in de BeNe League geen 
verandering. Aalsmeer behoudt plek 
drie met totaal nu 24 punten. 
Achilles Bocholt gaat nog altijd aan 
de leiding, na een 38-24 winst op 
Tachos, met 30 punten en Limburg 
Lions staat stevig op plek twee, na 
een 36-29 winst op Eupen, met 27 
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Kudelstaart - Na twee wedstrijden in 
de ‘eigen’ Proosdijhal, reisde VZOD/
FIQAS afgelopen zaterdag af naar 
Den Haag om daar al vroeg in de 
middag tegen GKV te spelen. Het 
tijdstip leek te vroeg voor VZOD, in 
het begin verliep het spel moeizaam. 
Men kon elkaar lastig vinden, maar 
gelukkig scoorde  VZOD wel. GKV 
echter ook en zo liep de stand gelijk 
op. Na 20 minuten was de stand 
gelijk: 5-5, maar toen hervond het 
team van coach Joe Rijpkema zich. In 
de laatste minuten voor rust liep 

VZOD uit naar een 6-10 ruststand. In 
de tweede helft vonden beide 
ploegen regelmatig de korf, maar 
VZOD wat vaker dan GKV. VZOD liep 
uit naar 11-17. Na een kwartier 
begon het team wat slordiger te 
spelen en GKV scoorde drie keer kort 
achter elkaar. De thuisspelende 
ploeg vatte moed en begon sterker 
te spelen. VZOD liet hen dichterbij 
komen tot vlak voor het einde de 
stand gelijk werd met 20-20. De 
wedstrijd eindigde in een thriller, 
waarbij GKV in de laatste minuut een 

Korfbal: VZOD vecht zich terug 
in de competitie

strafworp miste en Josine Verburg in 
de laatste seconde scoorde en 
daarmee de overwinning voor VZOD 
veilig stelde. Doelpuntenmakers zijn 
Laura Viet, Vincent Algra, Ruben 
Maat, Josine Verburg, Eric Spaar-
garen, Joelle Heil en Tessa Kunst. 

Derde plaats
VZOD gaat nu de winterstop in en 
staat op een derde plaats in de 
competitie. Een mooi uitgangspunt 
voor de eerste wedstrijd in het 
nieuwe jaar tegen de Danaïden op 14 
januari om 15.10 uur in De Proos-
dijhal. Supporters zijn van harte 
welkom bij deze kraker tegen het 
team van oud-coach Gert Krook.

De Kwakel - Jaloersmakend keken de 
leden van damclub K&G naar de vele 
donateurs die zaterdagmiddag 
aanschoven in ‘t Fort De Kwakel, zij 
overtro�en ruimschoots het aantal 
leden van hun club. Onder leiding van 
Rene de Jong gingen 14 heren en 2 
dames de strijd aan om de donateur-
damtitel. Om half twee werden de 
nieuwe klokken, mede mogelijk 
gemaakt door het Veilingcomité, in 
werking gezet, vervolgens kon men 

een speld horen vallen in ‘t Fort. Na de 
voorrondes werden de deelnemers 
opgesplitst in een grootmeester- en 
meestergroep. Na drie uur enthousiast 
dammen kon Rene vele titels uitdelen, 
die van beste Kudelstaarter, of beste 
AGD-er of van beste dame. De 
hoogste eer ging naar Luuk Smit, na 
drie jaar vanwege corona, wist Luuk in 
de alles beslissende partij zijn titel te 
prolongeren. Hij versloeg Edwin Nieu-
wendijk die wel de ambachtelijke 

Donateurs zorgen voor mooie 
dammiddag bij K&G

Kudelstaart - Na twee eerdere 
winstpartijen trad VZOD/Bim B2 
afgelopen zaterdag thuis aan tegen 
Top. Al gelijk na drie seconden had 
de eerste bal er in kunnen liggen, 
maar helaas ging deze nipt mis. De 
eerste goal liet vervolgens lang op 
zich wachten. Uiteindelijk beet Kim 
de spits af, zuiver van afstand: 1-0. 

Bastiaan gooide er later een straf-
worp in en Sven scoorde een door-
loopbal: 3-0. Toch lag het tempo in 
de aanval niet hoog genoeg zodat 
Top telkens genoeg gelegenheid 
had om in de verdediging op adem 
te komen. Lotte maakte nog een 
korte kans en nadat Top tegen had 
gescoord was het Kim die een straf-

Korfbal: Na rust gaat VZOD B2 
los en wint ruim van Top

worp verzilverde. Zo konden de 
Kudelstaarters met een magere 
voorsprong van 5-1, de kleedkamer 
opzoeken. Na de rust kwam direct 
het vuurwerk. Het waren achtereen-
volgens Lotte, Sven, Kim en Noëlla 
die VZOD B2 op 9-1 zetten. Na een 
tegengoal was het weer de beurt 
aan de blauw/zwarten die nu hele-
maal los gingen. Nikita, Kim, Noëlla 
en Sven schoten met scherp en 
zetten een stand van 13-3 op het 
scorebord. Top wist nog hun vierde 
goal te maken, maar tegen ontke-
tend VZOD B2 was geen kruit meer 
gewassen. Bijna elke aanval van 
VZOD was raak. Noëlla met een 
doorloopbal, Lotte van afstand, Sven 
met een alerte omdraaibal, Kim met 
een spat zuivere ringloze bal (haar 
vijfde) en tot slot weer Noëlla van 
afstand brachten de eindstand op 
18-4. Hiermee hield de galavoorstel-
ling op en kan het team van een 
welverdiende kerstvakantie genieten 
en gaan de Kudelstaartse korfballers 
als medekoploper het nieuwe jaar in.

Aalsmeer - Wie had dat gedacht, 
schaatsen op (natuur)ijs in slechts 
enkele dagen tijd. Koning Winter 
kondigde zich vorig weekend aan en  
op dinsdag 13 december werden in 
diverse plaatsen in Nederland al de 
eerste ijsbanen geopend. Het bleef 
vriezen en het ijs op sloten, vijvers en 
plassen werd dikker én zorgde afge-
lopen zaterdag 17 en zondag 18 
december voor schaatsplezier. Vooral 
zondag werden massaal de ijzers 
ondergebonden. Er werd geschaatst 
in Oosteinde, bij de Molenvliet, bij de 
Stommeerkade en zelfs op de Kleine 
Poel, alhoewel menigeen dit nog wel 
gedurfd vond. En met verbazing is 
gekeken naar de ‘eenzame’ schaatsers 
op de Grote Poel, nabij de 
watertoren. 

Skeelerbaan
In Kudelstaart konden rondjes 
geschaatst worden op de opge-
spoten skeelerbaan. Overal in Neder-
land landijsbanen, dan ook in Kudel-
staart vonden de leden van Schaats-
trainingsgroep VZOD. Zaterdagavond 
werd door een groep vrijwilligers 
gestart met sproeien en de hele 
nacht is doorgewerkt om een mooie, 
gladde baan te creëren. En met 

succes, zondag om negen uur in de 
ochtend kon de baan met een 
ijsvloer van zo’n 3 centimeter 
geopend worden. Het nieuws werd 
snel verspreid en na een ietwat 
mager begin van gemiddeld 50 
schaatsers op de baan, was na enkele 
uren het aantal verdubbeld en bleef 
het de hele middag een komen en 
gaan van schaatsliefhebbers. Bij een 
schaatsbaan hoort warme chocola-
demelk en zelfs hier had VZOD voor 
gezorgd. Het warme drankje vond 
gretig aftrek. 
Om zes uur nam de drukte af en 
waren nog zo’n twintig schaatsers 
actief op de baan. Gezien de voor-
spellingen met regen en dus ijzel op 
komst (code oranje) zijn de vrijwilli-
gers gaan opruimen en werd om 
zeven uur het hek gesloten. Het 
schaatsplezier was van korte duur, de 
temperatuur is inmiddels naar ver 
boven nul gestegen. Echter, de 
winter moet o�cieel nog beginnen, 
dus wie weet wat Koning Winter in 
januari of februari nog in petto heeft.  
Alle lof voor de vrijwilligers van 
schaatstrainingsgroep VZOD. Ze 
hebben vele inwoners getrakteerd 
op een heerlijke schaatsdag. Er is 
volop genoten van deze winterpret.

Weekend vol schaatsplezier!
Schaatsen op de Westeinderplassen. Foto: VLN Nieuws

grootmeestertitel verdiende, derde 
werd Joris, de beste Voorn. In Kudel-
staart mogen de mensen hun pet 
afnemen voor Paul den Haantje de 
voorste. Heer en meester in de mees-
tergroep werd Jaap Zuidervliet, hij 
versloeg in de �nale Friso Voorn, het 
aanstormend jong talent. De derde 
plaats streek Peter den Haan op, Peter 
is voor een jaar de beste dammer van 
het Kwakelse pad. De wielerleden 
speelden volgens het clubmotto Alle 
Gaten Dicht, Rien bleek uiteindelijk 
beter bij de tijd dan Ronald.  De 
aanmoedigingsprijs ging naar Lieke 
die van Lenie, de beste dame, verloor. 
Lang zou er nog nagedamd worden, 
met Mark Hogenboom van ‘t Fort als  
goede gastheer. Een extra bitterbal-
letje vanwege het 95 jarig jubileum 
ging er ook goed in. De damclub  
heeft mede dankzij haar donateurs 
weer moed geput voor de komende 
vijf jaar, waarna men de kroon op deze 
club hoopt te zetten: Kunst en 
Genoegen honderd jaar!

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag  
17 december stond er veel op het 
spel voor de handbalsters van RKDES 
D1. In de Proosdijhal in Kudelstaart 
stond namelijk de wedstrijd tussen 
de nummers twee en drie van de 
competitie (RKDES en Westsite) op 
het programma. Bij  winst zou één 
van beiden ten minste voor één dag 

de koppositie in de poule over-
nemen! Vanaf het eerste moment 
bleek RKDES de bovenliggende partij 
te zijn, al speelde de rood-zwarte 
formatie niet scherp. Maar RKDES 
was in de eerste helft sterker dan 
Westsite en zo konden doelpunten 
van Linde, Tara, Anne en Kris worden 
genoteerd. De ruststand van 10-7 

Handbal: RKDES D1 voor één 
dag bovenaan in competitie

voor RKDES kwam niet alleen tot 
stand door die doelpunten, want ook 
goed verdedigen door Rosalyn, Indy 
en Isa zorgde ervoor dat Westsite 
niet vaker kon scoren.
In de rust bespraken Jan en Giel de 
tactiek en gaven zij de meiden de 
opdracht mee wat rustiger te spelen. 
In de tweede helft maakte RKDES 
gelijk duidelijk dat het de woorden 
van de coaches ter harte had 
genomen en bouwden de meiden de 
stand snel uit naar 12-7. Een prima 

uitgangspositie voor de laatste tien 
minuten van de wedstrijd, maar toen 
leek het tij toch bijna nog te keren; 
Westsite scoorde opeens een paar 
keer achter elkaar en leek terug te 
komen in de wedstrijd. Met een veel 
spannender stand van 12-10, gingen 
de laatste twee minuten in. Door 
sterk spelen van Mila, Chrystal en 
niet te vergeten keepster Anouk, die 
dit seizoen bijna niet te passeren is 
en in deze wedstrijd heel knap een 
strafworp stopte, speelde RKDES de 

wedstrijd zakelijk uit. 13-10 werd het 
uiteindelijk, waardoor RKDES D1 toch 
mooi tot zondagmiddag bovenaan 
heeft gestaan. Helaas won concur-
rent Green Park Aalsmeer, dat 
zondag pas in actie kwam, ook, en is 
het verschil in de stand tussen 
nummer één en twee weer één punt 
in het voordeel van de Aalsmeerders. 
Op zaterdag 28 januari staat de abso-
lute kraker tussen die nummers één 
en twee op het programma, in de 
Proosdijhal Kudelstaart.

Schaatsen op de landijsbaan in Kudelstaart. Foto’s: www.kicksfotos.nl
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KORT
BEACHHANDBAL OM KARIN 
CUP EBT

Aalsmeer - Van dinsdag 27 tot 
en met donderdag 29 december 
organiseert beachhandbal 
vereniging Hiekka Hauskaa de 
Karin Cup EBT in the Beach. 
Hiekka Hauskaa is een vereni-
ging waar verschillende beach-
handballers spelen, zo ook 
vanuit Green Park Aalsmeer. Dit 
internationale toernooi valt 
onder Europese Beach Tour, 
tevens zijn er punten te behalen 
voor het NK beachhandbal. Het 
toernooi wordt gespeeld van 
8.00 tot 22.30 uur, donderdag de 
�nale dag duurt tot 17.00 uur. 
Een spectaculaire snelle strand-
sport die belangstellenden 
kunnen komen bekijken in the 
Beach aan de Oosteinderweg 
247a. De toegang is gratis!

ATLETIEK: KERSTSFEER BIJ 
LAATSTE AVA BAANLOOP IN 2022

Aalsmeer - Het was erg koud (-2 
graden) bij de maandelijkse AVA 
Waterdrinker baanloop op 
woensdagavond 14 december. 
Desalniettemin verschenen er 25 
bikkels aan de start die aan het 
eind van de 5 kilometer nog 
even in Kerstsfeer werden 
gebracht door een korte 
sneeuwbui. Winnaar van de 5 
kilometer werd Brent Pieterse uit 
Nieuwkoop in 16 minuten en 34 
seconden. Brent won al vaker de 
Waterdrinker Baanloop, maar hij 
was maar één keer eerder sneller 
op de AVA-baan dan nu. Blade-
runner Flip Breuer hield er ook 
een hoog tempo op na en werd 
in 17:34 tweede. Derde en eerste 
vrouw werd Eline Keet met een 
knappe eindtijd van 18:22. 
Tweede vrouw werd AVA-ster 
Erica Belandi die nog net 1 
seconde onder de 19 minuten 
bleef. Leuk om te zien was dat 
ex-AVA (bestuurs)lid Mirjam 
Colijn het hardlopen nog niet 
verleerd is en samen met zoon 
Joran deelnam. De winst op de 1 
kilometer was voor Nieuwkoper 
Michel Vollebregt in 3:35. AVA-er 
Corné Timmer liep niet volle bak 
maar was wel de snelste op de 3 
kilometer in een keurige 10:26. 
Kijk voor de volledige uitslag en 
rondetijden op www.avaalsmeer.
nl. De volgende baanloop bij AV 
Aalsmeer in de Sportlaan is op 
woensdagavond 11 januari 2023.

Aalsmeer - Afgelopen weekend was 
het Haagse Hofbad het toneel van de 
Open Nederlandse Kampioen-
schappen Zwemmen op de korte baan 
(25 meter bad). Voor plaatsgenoot en 
oud Oceanus zwemmer Bart Somme-
ling begonnen deze Nederlandse 
Kampioenschappen met het konings-
nummer, de 100 meter vrije slag. Bart 
wist hier een vierde plaats te bemach-
tigen met een uitstekend nieuw 
persoonlijk record van 48:60 seconde. 
Dezelfde avond zwom Bart ook nog 
met zijn teamgenoten van De Dol�jn 
uit Amsterdam de 4 x 200 meter vrije 
slag estafette.  De Dol�jn wist hier 
beslag te leggen op de eerste plaats 
en werd Nederlands kampioen in 
7:14:96 minuten. De tweede dag van 
het NK begon met de 200 meter vrije 
slag, één van de favoriete afstanden 
van Bart. Hij kwam als vijfde geplaatste 
zwemmer in de �nale maar wist in de 
�nale met een eindspurt de eerste 
plaats te bemachtigen in 1:45:33 
minuten, goed voor een persoonlijk 
record én een gouden medaille. Ook 
de 800 meter vrije slag  stond op het 
programma op de zaterdag; hier zwom 
Bart naar een zilveren medaille in 
8:00:33 minuten (ook een pr). De 
zaterdag werd afgesloten met de 4 x 
100 meter wisselslag estafette.  Het 
team van De Dol�jn werd hier eerste in 
3:33:54 minuten; Bart zwom als slot-
zwemmer met een vliegende start de 
100 meter vrije slag in 48:31 seconden. 
Op de laatste dag van het NK, zondag 
18 december, plaatste Bart zich met de 
snelste tijd (3:49:32 minuten) voor de 
�nale op de 400 meter vrije slag. Het 

NK Zwemmen kwam echter aan het 
begin van de zondagmiddag tot een 
abrupt einde.  Door de KNMI werd 
Code Oranje voor het hele land afge-
kondigd vanwege gladheid door ijzel. 
Dit deed de zwembond KNZB 
besluiten de NK eerder te beëindigen. 
De medailles voor de 400 meter vrije 
slag werden uitgereikt op basis van de 
serie tijden.  Omdat Bart zich als 
snelste had geplaatst werd hij daar-
door uitgeroepen tot Nederlands 
kampioen op de 400 meter vrije slag. 
De �nale later op de avond voor de 4 x 
100 vrije slag estafette (hier stond De 
Dol�jn op basis van inschrijftijden als 
eerste geplaatst), kon helaas geen 
doorgang vinden. Een uitstekend NK 
Zwemmen voor Bart Sommeling met 
twee individuele gouden medailles, 
twee gouden estafette medailles, zilver 
op de 800 meter vrije slag en persoon-
lijk records op de 100, 200 en 800 
meter vrije slag. 

Uitstekend Open NK Zwemmen 
voor Bart Sommeling

Aalsmeer - Op zaterdag 17 december 
zijn de zwemmers van Oceanus van 
Aalsmeer naar Antwerpen 
gezwommen!  Het klinkt ongelofelijk, 
maar toch klopt het. Afgelopen 
zaterdag heeft zwemsportclub 
Oceanus het sportjaar 2022 afgesloten 
met de jaarlijkse 100 x 100, een gezellig 
zwemfestijn waarbij de zwemmers van 
de club 30, 50 of 100 keer 100 meter 
zwemmen in het 25-meterbad van De 
Waterlelie. In welke tijd de zwemmers 
die 100 meters a�eggen en hoeveel 
100 meters ze a�eggen, mogen ze bij 
de inschrijving zelf bepalen. Op die 
manier kan elke zwemmer de toppres-
tatie leveren die bij hem of haar past. 
De 100 x 100 is ook geen wedstrijd! Het 
is een leuke uitdaging voor iedereen 
die van zwemmen houdt! 

Uitdaging
Dit jaar meldden zich 46 zwemmers uit 
alle afdelingen van Oceanus op de 
startblokken om de uitdaging aan te 
gaan: wedstrijdzwemmers, triatleten, 
recreanten en één dappere minioor! De 
meeste zwemmers hadden gekozen 
voor 30 of 50 x 100 meter, de jongste 
deelnemer zwom 50 x 50 weg en zes 
matadoren durfden de uitdaging aan 
om echt 100 x 100 te zwemmen. Dat 
wil zeggen 400 baantjes in het 
25-meterbad om na ruim drie uur 
zwemmen uit te komen op tien kilo-
meter! En 2022 bleek een goed zwem-
jaar te zijn geweest. Alle deelnemers 
bereikten hun doel en zwommen in 
totaal 169,5 kilometer bij elkaar. 
Genoeg om vanaf De Waterlelie in Aals-
meer naar Antwerpen te zwemmen. En 

zwemmen is gezond! Zondagochtend 
meldde een groot deel van de zwem-
mers zich �t en uitgeslapen voor de 
hersteltraining. Deze laatste training 
van het jaar werd afgesloten met een 
brunch en ko�e voor de liefhebbers. 

Nieuwjaarsduik
Op 1 januari 2023 om 11.00 uur wacht 
alweer een nieuwe uitdaging. Dan 
organiseert Oceanus samen met 
Fitness Aalsmeer en Surfclub Aalsmeer 
een Nieuwjaarsduik vanaf het surf-
strand in Aalsmeer. Vanaf 10.30 uur 
biedt Fitness Aalsmeer de deelnemers 
de mogelijkheid om alvast warm te 
worden met een leuke work-out. 
Achteraf is er voor elke deelnemer 
‘koek en zopie’, beschikbaar gesteld 
door de stichting Vrienden van 
Oceanus. Zin om het nieuwe jaar met 
een frisse duik te beginnen of om een 
keer mee te zwemmen bij Oceanus? 
Meld je dan aan via de website (www.
oceanusaalsmeer.nl).

Zwemsportclub Oceanus sluit 
jaar af met 100 x 100 

Kudelstaart - Bij de dartclub Poel’s 
Eye in de Proosdijhal was het koppel 
toernooi. Er waren 19 koppels, 
oftewel 38 deelnemers. Jonny Nijs en 
Christopher Brouwer werden drie 
jaar na hun vorige titel weer de 
Koppel Koningen. Vorig jaar verloren 
zij samen de �nale, het jaar ervoor 
verloor Jonny samen met Floortje 
van Zanten. Deze titel was dus meer 
dan welkom. Voor Christopher was 
het zelfs de derde titel ooit, in 2013 
won hij samen met Davey Monsees. 
John Guldemond en Stefan Diede-
rich waren goed op dreef, zij waren 
de �nalisten. Voor John was het zijn 
tweede �nale ooit. Martin Bax en 
Danny de Hartog bereikten de halve 
�nale, net als Rick Fransen en Tim van 
de Poel. Het laatste duo deed in 
dubbel opzicht van zich spreken 

want Rick gooide 111 uit, een rest-
score die Tim uitgekiend op het bord 
had gezet. Dit bleek de hoogste 
uitgooi van de avond te zijn. Maarten 
van Amsterdam en Mike Miltenburg 
bereikten de �nale van de verliezer-
ronde, maar Tibor Hogervorst en 
Anno Knol gingen er knap met de 
hoofdprijs vandoor.

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 23 december, is weer 
een gewone speelavond. Dan staat 
iedereen er weer alleen voor. Dankzij 
het vier niveau systeem kan iedereen 
zoveel als mogelijk op het eigen 
niveau darten. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur. Deelname kost 4 euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www.poelseye.nl.

Jonny en Christopher Koppel 
Koningen darts bij Poel’s Eye 

 De acht �nalisten van de winnaar en de verliezerronde bij Poel’s Eye.

Bart Sommeling voor de start van de 
200 meter vrije slag tijdens het NK 
Zwemmen. 

Aalsmeer - Het kan en mag weer: de 
traditionele Nieuwjaarsduik wordt - 
na twee jaar Noordzeewater uit een 
blik - weer in het echt georganiseerd. 
Zo ook in het gezellige Oosterbad 
aan de Mr. Jac. Takkade. Om 13.30 
uur gaan de deuren op zondag 1 
januari open gaan en dan is het altijd 
weer een oergezellige bijeenkomst 
van bekenden die elkaar op het 
terras de beste wensen geven. Even 
voor tweeën doen de sportieve durf-
allen mee aan de warming-up om 
vervolgens om klokslag 14.00 uur het 

koude Oosterbadwater in te plonzen.
Daarna zijn er natuurlijk de heerlijke 
snert en warme chocolademelk om 
weer lekker op te warmen.
Kom gezellig naar het Oosterbad om 
te plonzen, te kijken, aan te 
moedigen en te genieten. Na de duik 
sluiten de deuren van het natuur-
zwembad weer tot half mei 2023 
wanneer het 95e Oosterbadseizoen 
weer van start gaat. Blijf op de 
hoogte van het laatste Oosterbad-
nieuws via www.hetoosterbad.nl, 
Facebook en Instagram

Nieuwjaarsplons Het Oosterbad
Nieuwjaarsduik 2018. Foto: Het Oosterbad

Aalsmeer - Atletiekvereniging Aals-
meer organiseert een beginners-
cursus hardlopen. De cursus duurt 
zes weken en start op zaterdag 14 
januari. De deelnemers beginnen bij 
nul en werken toe naar 20 minuten 
aan een stuk hardlopen. Iedereen 
kan meedoen, leeftijd en conditie 
maken niet uit. Bij de trainingen 

staan enthousiasme, gezelligheid en 
een verantwoorde opbouw voorop. 
De training op zaterdag van 9.00 tot 
10.30 uur op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan en staat onder leiding van 
een ervaren trainer. Daarnaast 
krijgen de deelnemers een trainings-
schema en informatie over diverse 
onderwerpen die met hardlopen te 

Blijer, fitter en slanker worden? 
Begin met hardlopen bij AVA

Start baanloop. Foto: AV Aalsmeer

maken hebben, zoals kleding en 
schoenen, voeding en afvallen, 
trainen met een schema, blessures 
en blessurepreventie. Samen trainen 
is gezellig, inspirerend en motive-
rend. En bovendien: met de juiste 
begeleiding en ‘een stok achter de 
deur’ gaat het doel zeker gehaald 
worden!  Kijk op www.avaalsmeer.nl 
voor alle informatie en het inschrijf-
formulier. Aanmelden kan via e-mail 
maaike.vertregt@gmail.com of tele-
fonisch bij Maaike (06-34030118).
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