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Een kleurrijke loting. Zo noemde bonds-
coach Louis van Gaal groep A van het WK 
2022 in Qatar. Daarmee refereerde hij aan 
de verschillende continenten van de landen 
uit de poule: Europa, Azië, Afrika en Zuid-
Amerika. Wat hij ook had kunnen zeggen: 
een gigantisch mazzeltje. Want met 
Senegal, Ecuador en Qatar heeft Nederland 
uitermate gunstig geloot. “Het is niet zo 
makkelijk als iedereen denkt”, protesteerde 
Van Gaal nog toen hij werd geconfronteerd 
met de opmerking dat groep A niet bepaald 
een poule des doods is. Maar kom op Louis, 
met de nummers 18, 44 en 50 van de FIFA 
wereldranglijst heb je bepaald niet te 
klagen. Onze oosterburen, de Duitsers, 
tre� en bijvoorbeeld in de poulefase (groep 
E) Spanje. De exotische groep A mag dus 
geen probleem zijn. Wat wel een probleem 
is, althans voor de tv-kijkers, zijn de 
aanvangstijden. De avondspits zal vroeger 
op gang komen dan ooit, want Oranje 
speelt al zijn groepswedstrijden in de late 
namiddag. En dat zal even wennen zijn, 
zeker in combinatie met de herfst-/
winteromstandigheden in Nederland. Een 

EK en WK associeer je met lange zomer-
dagen, met zon, met grote schermen in de 
buitenlucht. Niet met vallende bladeren, 
wind, kou en donkerte. Maar Oranje kan 
gaan zorgen voor licht in die duisternis, om 
te beginnen met drie klinkende overwin-
ningen in de poule.

21 november 2022 – 17.00 uur 
Nederland-Senegal
Dat is dan wel weer prettig, dat we starten 
met de op het oog lastigste tegenstander. 
Want: nummer 18 op de wereldranglijst en 
de kampioen van Afrika. In februari won 
Senegal de Afrika Cup door een overwin-
ning op Egypte. Overigens niet door 
oogverblindend voetbal, maar wel mede 
dankzij de oogverblindende laserpennen 
van de Senegalese supporters. Toch is het 
een prestatie van formaat. Voeg daarbij het 
feit dat Senegal met Sadio Mané (Bayern 
München) een echte topspeler heeft en dat 
Oranje doorgaans wat moeite heeft om op 
gang te komen op eindtoernooien, en je 
weet dat dit wel eens een lastige horde kan 
worden. Gedachtes gaan terug naar een ver 

verleden, toen Nederland tegen gelijkaar-
dige tegenstanders als Senegal met horten 
en stoten tot een resultaat kwam. In 1990 
openden we tegen Egypte en dat werd een 
afzichtelijke 1-1, vier jaar later wonnen we 
ternauwernood van Saoedi-Arabië in het 
openingsduel (2-1). Tegen Senegal 
verwachten we een vergelijkbaar potje: 
tergend moeizaam, en met een late geluks-
tre� er die de drie punten brengt.
Prognose: 2-1 (Bergwijn, Gakpo)

25 november 2022 – 17.00 uur 
Nederland-Ecuador
Caicedo. Nee, dat is niet de naam van een 
nieuw Latijns-Amerikaans restaurant bij u in 
de buurt, maar wellicht de bekendste speler 
van Ecuador. Deze middenvelder baart 
meer dan opzien in de Premier League, 
waar hij uitkomt voor Brighton & Hove 
Albion. Voor de rest heeft Ecuador voor de 
doorsnee voetbalkijker louter minder 
bekende namen. Wat valt echter op als je de 
prestaties van het Zuid-Amerikaanse land 
onder een vergrootglas legt? Dat ze niet op 
een geel kaartje meer of minder kijken, dat 
sowieso, maar los daarvan ook dat het een 
taaie tegenstander kan zijn. Ecuador scoort 
niet gemakkelijk, maar krijgt ook relatief 
weinig doelpunten tegen. Bewijs? Hun 
laatste vijf interlands eindigden in 1-0, 0-0, 
1-0, 0-0 en 0-0. Gaap. In de kwali� catie 
eindigden ze als vierde van Zuid-Amerika, 
overigens op respectabele afstand van 
Brazilië en Argentinië. Over die topfavo-
rieten van het WK gesproken, Ecuador hield 
ze in de kwali� catiereeks thuis allebei keurig 
op 1-1. Een geconcentreerd Oranje moet 

zich al bij al betrekkelijk soepel langs de 
Zuid-Amerikanen kunnen spelen.
Prognose: 2-0 (Depay, Van Dijk)

29 november 2022 – 16.00 uur 
Nederland-Qatar
Je leert het terecht al bij de laagste jeug-
delftallen in elke sport: respect hebben voor 
de tegenstander. Dus ook voor het voetbal-
land Qatar is respect op zijn plaats. Maar dat 
was het dan ook wel. De slotwedstrijd uit de 
poule gaat namelijk gewoon een ‘eitje’ 
worden voor Oranje. Ongetwijfeld zal er een 
Qatarese bus worden geparkeerd, maar als 
zelfs Ierland en Servië eind vorig jaar in 
oefenwedstrijden met 4-0 over het land uit 
het Midden-Oosten konden walsen, hoe 
moet dat dan met een ontketend Oranje? 
Tenzij Nederland vóór deze wedstrijd al 
geplaatst is voor de volgende ronde en wat 
rustiger aan kan doen – en daar heeft het 
op voorhand wel alle schijn van – ligt een 
monsterzege in het verschiet. Want Qatar 
kan best leuk combinatievoetbal spelen, 
maar tactisch, en met name verdedigend 
laat de kwaliteit op zijn zachtst gezegd te 
wensen over. Dat is ook niet zo gek als je 
bedenkt dat de spelers van Qatar fysiek 
tekortkomen: ze zijn niet erg lang, breed en 
sterk. Dus voor koppers als De Ligt, Van Dijk, 
De Vrij en Klaassen wordt dit duel als een 
oase in de woestijn van Doha. Lang verhaal 
kort, op 29 november rond 17.45 uur kan 
Nederland zich gaan opmaken voor het 
échte werk: de achtste � nales (en verder) 
van het WK 2022.
Prognose: 4-0 (Bergwijn, Depay, Gakpo en 
Klaassen)

Analyse pouletegenstanders Nederland:

Zorgeloze WK-start Oranje 
dankzij ‘poule des levens’ 
Over lotingen voor eindtoernooien heeft het Nederlands elftal de laatste jaren niet te klagen. Voor het EK in 2021 werd Oranje gekoppeld aan de niemendalletjes Noord-
Macedonië, Oostenrijk en Oekraïne. Voor het WK 2022 is de route naar de achtste 
� nale minstens zo eenvoudig. Senegal, Ecuador en Qatar vormen een aantrekkelijke 
warming-up richting de laatste zestien.
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Ons assortiment voor hond en kat wordt nóg groter.

Vrijdag 25 november gaan wij weer 
open met spectaculaire aanbiedingen.
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De ‘Denktank Verkeer’ is een initiatief 
van wethouder Dick Kuin. 
Het college wil in deze periode 
vooral goed luisteren naar de inwo-
ners. Bij wijze van proef wordt nu aan 
een groep betrokken inwoners 
gevraagd hoe zij de huidige verkeers-
situatie in Aalsmeer beoordelen en 
de toekomstige situatie het liefst 
zouden zien. Op de eerste bijeen-
komst zijn de belangrijkste knel-
punten in de verschillende wijken in 
kaart gebracht. 

Onveiligheid baart zorgen
Vrijwel alle deelnemers lieten hun 
bezorgdheid over de veiligheid (van 
hun kinderen en/of zichzelf ) duidelijk 
blijken. Onder andere slechte verlich-
ting, onduidelijke (oversteek)situaties, 
onoverzichtelijke rotondes, hardrij-
ders en slecht geplaatste zebrapaden 
werden daarbij als oorzaken van de 
onveiligheid genoemd. 

Basisprincipes
De denktank vindt dat alles in de 

gemeente zou moeten draaien om 
vier basisprincipes: Veiligheid, leef-
baarheid, bereikbaarheid en lang-
zaam verkeer gaat voor snelverkeer. 
Verder moet beter worden gekeken 
naar - en nagedacht worden over - 
de toekomst. Hoe gaan inwoners 
zich, in bijvoorbeeld in 2050, met 
elkaar verplaatsen met alsmaar 
toenemend verkeer in Aalsmeer? 
Waar laat Aalsmeer wel en waar niet 
(vracht)verkeer toe? Is er een moge-
lijkheid tot eenrichtingverkeer op 
wegen die nu (te) intensief worden 
gebruikt? Hoe wordt het verkeer uit 
toekomstige woonwijken verwerkt? 
Wil de gemeente verkeersarme 
wijken? 

Brede afspiegeling van wijken
De denktank bestaat uit tweeën-
veertig betrokken inwoners die door 
de gemeente zijn geselecteerd uit 
tachtig aanmeldingen. Bij de keus 
voor de deelnemers is onder andere 
gekeken naar interesses van de 
inwoners en naar de straat waarin ze 

wonen. “We wilden een zo breed 
mogelijke afspiegeling van de wijken 
in Aalsmeer”, zegt wethouder 
Dick Kuin. “Iedereen heeft dagelijks 
te maken met verkeer. Daardoor is 
iedereen ervaringsdeskundige en 
vindt er iets van. De mensen die we 
altijd al spreken of horen, waaronder 
de wijkoverleggen, blijven we uiter-
aard op andere manieren ook nog 
steeds spreken en horen. En over 
grote ontwikkelingen heeft de 
gemeenteraad uiteindelijk het 
laatste woord.” 

Geweldige inzet
De ‘Denktank Verkeer’ komt na deze 
avond nog twee keer bij elkaar. In 
februari en april 2023 zijn deze 
vervolgsessies gepland. “Ik ben nu al 
onder de indruk van de inbreng en 
geweldige inzet van deze groep 
inwoners”, zegt wethouder Dick Kuin. 
“Wij gaan nu eerst precies in kaart 
brengen wat de denktank ons heeft 
meegegeven en dan gezamenlijk 
invulling geven aan de vervolg-
avonden. Als we met elkaar maar 
één onveilige situatie kunnen 
oplossen, is deze proef al geslaagd. 
Maar na deze avond ben ik ervan 
overtuigd dat er meer winst te 
boeken is.”  

Denktank Verkeer: ‘Aalsmeer moet 
veiliger en toekomstbestendiger’
Aalsmeer - Op de eerste avond van de ‘Denktank Verkeer’ werd door de 
deelnemers niet mild geoordeeld over de verkeerssituatie en de bereik-
baarheid in Aalsmeer. Er werden veel onveilige situaties opgetekend en 
over het openbaar vervoer was men uitermate slecht te spreken. Ook 
over de toekomst bestaan zorgen. 

Aalsmeer - Vanaf 2 januari 2023 is 
Luchthaven Schiphol voornemens 
om nachtvluchten vanaf de Aals-
meerbaan over onder andere Aals-
meer, Uithoorn en De Kwakel te laten 
vliegen. De beide gemeenten 
worden in toenemende mate 
overdag al geteisterd door geluids-
overlast veroorzaakt door vluchten 
vanaf de Aalsmeerbaan en daar 
komen nu dus nachtvluchten bij. 

Minstens 16 weken
De planning is een periode van 
minstens 16 weken, met mogelijke 
uitloop. Vanuit het ministerie I&W 
(Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat) is dit gecommuniceerd 
via een internetconsultatie. Een inter-
netconsultatie is eigenlijk niets 
anders dan de vroegere bezwaarpro-
cedure. Zo’n stap maakt onderdeel 
uit van het democratische proces in 
Nederland en moet verplicht worden 

doorlopen voordat de minister een 
ingrijpend besluit neemt. Helaas is 
deze internetconsultatie niet gecom-
municeerd naar de direct betrok-
kenen, namelijk de inwoners van 
Aalsmeer, Uithoorn en De Kwakel. 
Er kan echter wel bezwaar gemaakt 
worden tegen het voornemen om de 
Aalsmeerbaan open te stellen voor 
ook nachtvluchten. 

Bezwaar maken
Er kan tot 1 december 2022 protest 
aangetekend worden. 
“Wie zwijgt, krijgt herrie”, aldus 
Schipholwatch die inwoners oproept 
om vooral bezwaar te maken. Kijk 
voor meer informatie over het besluit 
van de nachtvluchten en de moge-
lijkheid om bezwaar te maken op de 
website van Schipholwatch: 
https://schipholwatch.nl (link: 
oproep-dien-bezwaar-in-tegen-
extra-schiphol-herrie/

In 2023 ook nachtvluchten op 
Aalsmeerbaan?
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 20 NOVEMBER

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

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. C. van Atten uit Leiden. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij uit Kampen.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u dienst 

met ds. Paul F. Thimm en Ellen 
van Houten, herdenken van de 
overledenen. Collecte: ADS 
Gemeenteopbouw. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. Teus 
Prins m.m.v. harpiste Manja 
Smits. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 

10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman, Aalsmeer (Eeuwig-
heidszondag). Organist: Joshua 
Prins. Zie: hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen (eeuwigheids-
zondag). Organist: 
Hugo van der Meij. Zie: 
www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 

Spreker: Stef Schagen. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag om 
16.30u. Woordcommunieviering. 
Voorganger: B. Dullens. In 
Karmelkerk: Zondag 9.30u. 
Woordcommunieviering m.m.v. 
klein koor. Voorganger: Rob 
Mascini. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof Kicka in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
Gonja van ‘t Kruis (eeuwigheids-
zondag). Info: www.kerkdienst-
gemist.nl.

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

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

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

Zondag 11u. Viering. Info: stjan-
geboortesecretariaat@live.nl

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Werf 2, Rijsenhout. Op 
29 november om 20u. met Hoite 
Slagter over ‘Het geheimenis van 
de Godsvrucht’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - De 43 jarige Aalsmeerder 
Arthur Van Langen is het gelukt om 
gratis naar Las Vegas te gaan. Na tien 
opdrachten te hebben vervuld nam de 
website www.onetime.nl de inwoner 
uit Aalsmeer mee richting de Strip 
(plek met hotels met casino’s, shows en 
bezienswaardigheden). Na een vlucht 
van dertien uur kon Arthur zich 

opmaken voor week vol fantastische 
activiteiten, waaronder een speurtocht 
over de Strip, een tocht naar de Hoover 
Dam en een bezoek aan de bruisende 
Freemont Street. Met minder geld in 
zijn zakken kwam Arthur toch rijk, 
maar dan aan ervaringen, terug. Ook 
naar Las Vegas? Hou dan de website 
www.onetime.nl in de gaten.

Arthur ‘rijk’ terug uit Las Vegas

Kudelstaart - De Stichting Voedsel-
bank Aalsmeer verzorgt al vele jaren 
voedselhulp voor mensen die wonen 
in de gemeente Aalsmeer, en die dit 
door omstandigheden tijdelijk nodig 
hebben. De levensmiddelen krijgen 
ze van winkeliers en producenten die 
het schenken om verspilling tegen te 
gaan (bijvoorbeeld bij overproductie 
of slecht verkoopbare artikelen 
wegens verpakkingsfouten), of van 
particulieren die dat voor de Voedsel-
bank kopen. Van al die levensmid-
delen worden voedselpakketten 
samengesteld. Dit alles wordt mede 

mogelijk gemaakt door de onbaat-
zuchtige inzet van vele vrijwilligers 
en sponsoren. Ook Stichting Suppor-
ting Kudelstaart (SSK) wil graag een 
steentje bijdragen voor diegenen die 
dit het hardste nodig hebben en 
heeft daarom een cheque ter waarde 
van 2.500 euro aan de Voedselbank 
overhandigd. SSK ondersteunt het 
verenigingsleven in Kudelstaart door 
middel van �nanciële bijdragen. SSK 
verwerft haar inkomsten onder 
andere uit het ophalen van oud 
papier en de Kudelstaartse 
kienavonden.

2.500 Euro voor de Voedselbank 
van Supporting Kudelstaart

Jan Hoogenbosch van Stichting Supporting Kudelstaart (SSK) overhandigt de 
waardecheque van 2.500 euro aan Koos Koelewijn van Voedselbank Aalsmeer.

Kaarten met OVAK in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Woensdag 9 november 
kwamen 28 klaverjassers bij elkaar 
om een kaartje te leggen tijdens de 
wekelijkse kaartavond van de OVAK.
De eerste plaats is behaald door 
Gerda van Leeuwen met 5575 
punten, gevolgd door Ria Bos met 
5195 en Truus van der Helm met 
5027 punten. Net zoals vorige week 
sloot Julia van de Laarse de rij met 
3383 punten. Woensdag 23 
november is de volgende kaart-
middag voor leden van de OVAK in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Aanvang is 13.30 uur. De 
deur gaat eerder open voor ko�e en 
thee en gezellig bijpraten.

Aalsmeer - Op zaterdag 26 november 
is er in het Flower Art Museum (tegen-
over de watertoren) een speciale 
theatervoorstelling in het Pools, met 
Nederlandse vertaling: ‘Emigranci’ 
door Magische Grenzen. De voorstel-
ling, een tragikomedie in een modern 
jasje, is een project van Stichting Buda 
Staging Performance met als doel een 
atmosfeer te creëren voor de inte-
gratie van culturele banden tussen de 
Poolse en de Nederlandse maat-
schappij. De voorstelling duurt 90 
minuten en is geschikt voor gasten 
tussen 15 en 100 jaar. ‘Emigranten’ 

laat vervreemding in een nieuw land 
zien, teleurstelling, gemis, dromen die 
misschien uitkomen? Veel speelse 
situaties, ongewenste misverstanden, 
heel veel ware woorde en soms een 
lach door een traan. Na de voorstel-
ling worden de bezoekers uitgeno-
digd voor een discussie onder het 
genot van een kopje ko�e. Kijk voor 
meer informatie en tickets op www.
magischegrenzen.nl /emigranci. De 
voorstelling begint om 19.30 uur. Voor 
vragen kan contact opgenomen 
worden met regisseur Hanna 
Grosfeld-Buda via 06-45782935.

Poolse voorstelling ‘Emigranci’

Nieuw fotoalbum 
over Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf 23 november is er 
mooi fotoboek te koop over Aalsmeer 
van Toen met foto’s uit de jaren 1974 
tot 1983. In het boek staan foto’s die 
fotograaf Kees Steegman heeft 
gemaakt in de jaren dat hij voor de 
Aalsmeerder courant fotografeerde. 
Zijn dochter Ina heeft heel veel tijd en 
energie gestoken in het scannen van 
zijn gehele archief met negatieven uit 
die tijd. Het fotoboek is op A4 formaat, 
telt 28 pagina’s met totaal 156 gevari-
eerde foto’s voorzien van tekst. Het 
album is te bestellen via fotoalbum.
aalsmeer@gmail.com. Eerst even 
inzien, kan Fotowinkel Aalsmeer op 
het Raadhuisplein, het Boekhuis in de 
Zijdstraat en bij Die2 Kado in Winkel-
centrum Kudelstaart. Ook bij deze 
adressen kunnen bestellingen door-
gegeven worden. Let wel, de boeken 
zijn niet voorradig en worden pas 
gemaakt na bestelling en betaling De 
levertijd is zeven werkdagen. 

Kudelstaart - Tijdens het goed bezochte en gezellige Kak-feest in aanloop naar de 
carnavalsviering in februari hebben de Pretpeurders afgelopen zaterdag 12 
november het thema bekend gemaakt. Het gaat een ‘Verdraaid leuk Carnaval’ 
worden in 2023. Het thema kreeg de goedkeuring van de feestgangers in het 
Dorpshuis. Er werd enthousiast op gereageerd. Foto: www.kicksfotos.nl

Verdraaid leuk Carnaval in 2023

Visser Rekelhof 
vertelt...
Kudelstaart - Vanavond, 
donderdag 17 november, komt 
visser Theo Rekelhof op humo-
ristische en droge manier 
vertellen over de ‘zijn’ Poel, de 
geschiedenis van Kudelstaart 
en de visserij. Natuurlijk komen 
ook zijn bijzondere vangsten in 
de Westeinderplassen aan de 
orde. De avond in café Op de 
Hoek begint om 21.30 uur. Het 
wordt een leerzaam en gezellig 
uurtje!









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
17 november 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam voorletters geboorte- datum 
datum beschikking

Korcyl D.M. 17-09-1998 09-11-2022
Radecka I.M. 01-05-1969 09-11-2022
Skłodowska K. 29-03-1980 09-11-2022
Wojtczak A. 17-10-1990 08-11-2022
Wojtczak D.M. 09-10-1991 08-11-2022
Wójtowicz O.T. 17-02-1996 09-11-2022

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

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

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

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

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

De Lange H.V. 01-01-1963 09-11-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 

op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

SNOEIBOOT VAART 19 NOVEMBER 2022 UIT

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wate-
ren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 
19 november 2022 vaart de snoeiboot voor de laatste keer dit 
jaar weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de 
mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verant-
woorde manier af te voeren. 

De boot ligt weer op de vertrouwde locaties
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel 
   aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto 
   aan de doorgang Grote Brug 

Overhangend groen
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. 
Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de mo-
gelijkheid om op zaterdag 19 november 2022 hun snoeiafval 
gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en klui-
ten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven 
tijd niet aanwezig is, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. 
Hij komt dan zo snel mogelijk weer terug. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer via telefoonnummer (0297) 387575 (vraag naar 
afdeling Veiligheid en Handhaving, vaarwegbeheer/ boswach-
ter) of stuur een mail naar info@aalsmeer.nl t.a.v. V&H vaarweg-
beheer/ boswachter).

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reage-
ren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. 
In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een be-
waarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Beethovenlaan 52, 1431 WZ, (Z22-089406), het inrichten 

van een kleine bouwplaats op het trottoir tijdens de ver-
bouwing van de supermarkt tot en met 14 december 2022 

- Hornweg 170, 1432 GS, (Z22-088881), het maken van een 
opbouw op de bestaande berging 

- Uiterweg 377 ws8, 1431 AL, (Z22-088877), het energie-
neutraal maken van de woonark door het verplaatsen 
van de kopgevel (zuid), het vervangen van de ramen, het 
aanbrengen van extra dakisolatie en het plaatsen van zon-
nepanelen 

- Stommeerkade naast nr. 88 (Sectie C, nr. 7578), (Z22-
088250), het bouwen van een woning 

- Rietwijkeroordweg 59 kwek, 1432 JG, (Z22-088074), het 
bouwen van een bedrijfsgebouw voor een verwerkingsbe-
drijf van bloemen en planten 

- Distelvlinderstraat 24, 1432 MN, (Z22-087800), het plaat-
sen van een schuur in de tuin 

- Clauslaan 9, 1432 JL, (Z22-087706), het aanleggen van een 
in- en uitrit t.b.v. een tweede parkeerplaats in de voortuin 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Oosteinderweg 245a, 1432 AT, (Z22-071185), het plaatsen 

van een airco buitenunit op de kopgevel (rijksmonument). 
Verzonden: 11 november 2022

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Pieter van Lisselaan 4, 1431 MM, (Z22-073267), het plaat-

sen van een grondkering aan de achter-/tuinzijde van de 
woning. Verzonden: 14 november 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Catharina-Amalialaan 30, 1432 JT, (Z22-083101), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden:  11 november 2022

- Ophelialaan 105, 1431 HC, (Z22-083767), het plaatsen van 
een schaftkeet, afgesloten container en dixi in 3 parkeer-
vakken voor het pand t.b.v. renovatiewerkzaamheden van 
2 november 2022 tot en met 1 juni 2023. Verzonden: 10 
november 2022

- Hadleystraat 67, 1431 SL, (Z22-075082), het aanbrengen 
van een overkapping aan de woning en het aanpassen van 
de bestaande overkapping aan de berging. Verzonden: 08 
november 2022

VERGUNNING INGETROKKEN *
- Koolwitjestraat 59, 1432NN (Z22-083447) het plaatsen van 

een woonunit op gemeentegrond (tijdelijk) en het verlen-
gen van de woning t.b.v. mantelzorg. Toelichting: vergun-
ning bekend onder zaaknummer Z22-021027. Betreft een 
gedeeltelijke intrekking voor het plaatsen van een woon-
unit op gemeentegrond (tijdelijk).Verzonden: 29 oktober 
2022

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Zijdstraat (Z22-088749) Winterbraderie op 17 december 

2022, ontvangen 10 november 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Chrysantenstraat 43, viering laatste werkdag op 30 decem-

ber 2022, verleend op 10 november 2022

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Punterstraat 8 (Z22-057724) De Stoete, verzonden 10 no-

vember 2022

TER INZAGE

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. brandveilig ge-
bruik KDV Kindkoers, Dreef 7A, 1431 WC, 
(Z22-066343), 

t/m 08-12-22 aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken m.b.t. brandvei-
lig gebruik kinderopvang Solidoe, Machine-
weg 12, 1432 ET, (Z22-066111).

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

DONDERDAG 17 NOVEMBER:
* Computerinloop in bibliotheek, 

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

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

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Ouderensoos in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 13.30u.

* Sjoelen in De Reede, Rijsenhout 
van 19.30 tot 22.30u.

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

* Klaverjassen bij Oostend in 
Middelpunt vanaf 20u.

* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in Raadhuis 
vanaf 20u.

* Visser Theo Rekelhof vertelt in 
Op de Hoek over Kudelstaart en 
de Poel vanaf 21.30u.

VRIJDAG 18 NOVEMBER:
* Expositie ‘Helden in de Jeugd-

zorg’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: vr. t/m zo. 14-17u. 

* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

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

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
vanaf 20u. 

* Revue ‘Waar de wind waait’ in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20.15u. 
Ook zaterdag 19 november.

* Salsa-dansavond in The Beach, 
Oosteinderweg, 20 tot 23.30u.

* Frissa met DJ Anthony Ramdjas 
voor 13-17jr. bij RKDES, Wim 
Kandreef vanaf 21u.

ZATERDAG 19 NOVEMBER:
* Postzegelruilbeurs in Parochie-

huis, Gerberastraat v/a 9.30u.
* Crash Museum in Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u. 
Verkoopbeurs en lezing over 
Spit�re om 11 en 15u.

* Bazaar bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat van 10.30 
tot 17u.

* Sinterklaasintocht bij Loswal in 
Kudelstaart om 14.15u. Feest 
voor 4-8jr. in Dorpshuis van 15 
tot 16.30u.

* Concert Jostiband Orkest in De 
Bloemhof, Hornweg v/a 20u.

* RKDES WK-feest (18+) in kantine, 
Wim Kandreef, 20-01u.

* Swingende Brazil met Olaiá 
Music in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 20.30u.

* Dance Classics Muziek Proeverij 
in De Oude Veiling vanaf 21u.

* Pubquiz in eetcafé De Zwarte 
Ruiter, Dorpsstraat vanaf 21u.

ZONDAG 20 NOVEMBER:
* Watertoren open van 13 tot 17u. 

Ook 27 november.
* Nieuwe tentoonstelling ‘Human 

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

* Purple Strangers in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer, 16u.

MAANDAG 21 NOVEMBER:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 14 tot 16u.

* Kunstcafé over abstracte foto-
gra�e in Oude Raadhuis, Dorps-
straat vanaf 19.45u.

DINSDAG 22 NOVEMBER:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

* Pietengym voor kinderen in De 
Bloemhof, Hornweg, 15 tot 16u. 
Op 1 december in Proosdijhal.

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

* Kaarten bij Allen Weerbaar in 
Middelpunt vanaf 20u.

* Pubquiz in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.

WOENSDAG 23 NOVEMBER:
* Oost-Inn in De Mikado, Catha-

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

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

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

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

* Sint Pubquiz in café Op de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u. Ook 
op donderdag 24 november.

DONDERDAG 24 NOVEMBER:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 20u.

VRIJDAG 25 NOVEMBER:
* Klassiek concert Erwin Rommert 

Weerstra in Flower Art Museum, 
Kudelstaartseweg vanaf 20u.

ZATERDAG 26 NOVEMBER:
* Hollandse avond met o.a. 

Django Wagner en Wesley 
Bronkhorst in The Beach, Oost-
einderweg 247a. Presentatie 
Gaston Starreveld, dj’s Kees en 
William. Zaal open 20u.

* Cabart door Lucinda Sedoc in 
Bacchus, Gerberastraat, 20.30u.

* Stamcafé Live in The Beach, 
Oosteinderweg vanaf 21u.

ZONDAG 27 NOVEMBER:
* Speelgoedruilbeurs in ‘t Anker, 

Oosteinderweg. Inbreng: 14 tot 
16u., ruilen 17.15 tot 18.15u.

* Zondag bij Bob met optredens 
duo Route Soleil en trio 
Manouche in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15.30u.

Aalsmeer - Swingende Brazil in cultu-
reel café Bacchus aanstaande 
zaterdag 19 november met Breno Viri-
cimo en band. Bassist, gitarist en 
zanger Breno Virícimo (1988) is niet 
geheel onbekend in Aalsmeer. Vijf jaar 
geleden trad hij op met ‘Mabassa’ 
tijdens het Latin-American Jazz 
Weekend op de Haven. Hij beloofde 
terug te komen en aanstaande 
zaterdag gaan de spots weer voor 
hem aan, ditmaal in Bacchus. Nu staat 
de geboren Braziliaan met zijn nieuwe 

platform Olaiá Music in Bacchus. Een 
informeel, maar uiterst swingend, 
Braziliaans concept waarbij de musici 
samba rondom een tafel spelen. Qua 
line up belooft het een topconcert te 
worden met naast bassist Breno op 
het podium de talentvolle zangeres 
Roxanne Hartog, Daniel de Moares op 
gitaar, Suzan Veneman op trompet en 
Udo Demandt op percussie. Aanvang 
zaterdag in Bacchus in de Gerbe-
rastraat is 20.30 uur. Entreeprijs van 
het reguliere tarief is 15 euro, met 

Swingende Brazil in Bacchus 
met platform Olaiá Music

(duo)vriendenkaart is de toegang 12 
euro en een jongerenticket (tot en 
met 25 jaar) kost 10 euro. Kaartver-
koop: via de KCA Ticketshop (op de 
website van de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer) en, mits nog 
beschikbaar, aan de zaal.

Zondag bij Bob: Muzikale reis 
naar Parijs en warme oorden
Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zondag 27 november 
wordt een feestelijke Zondag bij Bob. 
Dit programma had niet mooier 
gepland kunnen worden. Bij deze 
donkere dagen kan iedereen immers 
wel wat liefdesvitamines gebruiken 
en daar zorgt het duo Route Soleil 
met volle teugen voor. Maaike - heeft 
een prachtige warme stem en Gijs 
speelt sprankelende klanken op zijn 
accordeon. Niemand zal meer op zijn 
of haar stoel kunnen blijven zitten. 
Hoe zij Parijs bezingen en het publiek 

meenemen naar andere heerlijke 
oorden! Dit wordt echt een middag 
waar iedereen zich op kan verheugen. 
Wanneer na de pauze de bitterballen-
schaaltjes weer leeg zijn, de glazen 
opnieuw gevuld, wacht een tweede 
verrassing! Dat is het trio Manouche. 
Wat een aanstekelijk speelplezier 
laten deze mannen op hun gitaren 
horen. De muzikale reis van voor de 
pauze zetten zij op hun eigen wijze 
voort. Nieuwe opzwepende klanken 
zullen het publiek verrukkelijk in de 
oren klinken. Laat deze Zondag bij 
BOB niet aan u voorbij gaan, er zijn 

nog enkele kaarten te koop bij wijn-
handel Wittebol in de Ophelialaan. De 
grote zaal van De Oude Veiling opent 
om 14.45 uur de deuren. Gastheer 
Bob wacht u op, de kaarsen branden, 
de rozen liggen op tafel en vanaf 
15.30 uur staan op het podium Duo 
Route Soleil gevolgd door Trio 
Manouche voor een middag die de 
donkerte buiten doet vergeten. 

Kudelstaart - Op zaterdag 29 oktober 
vierde Shantykoor De Marconisten 
haar twintigjarig bestaan met een 
daverend jubileumconcert in De Spil 

in Kudelstaart. Een geheel uitver-
kochte zaal met enthousiast, meezin-
gend en deinend publiek. Het was er 
allemaal en het koor zong bijna de 

Geslaagd jubileumconcert door 
shantykoor De Marconisten

sterren van de hemel. Het werd een 
zeer geslaagde, muzikale shanty-
avond: de reacties waren unaniem 
zeer lovend over de wijze waarop De 
Marconisten vorm hebben gegeven 
aan hun twintigjarig bestaan. Naast de 
shanty-muziek was er ook ruimte voor 
korte terugblikken op de voorbije 
twintig jaar, onder begeleiding van Co 
van der Laarse. Ook vertoonden De 
Marconisten zich voor het eerst voor 
publiek in het nieuwe tenue. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom. Men kan 
vrijblijvend komen kijken, luisteren of 
meedoen bij de openbare repetities: 
dit jaar nog op de vrijdagavonden 25 
november en 9 en 23 december. Inte-
resse om mee te zingen of eerst mee 
te luisteren? Kom aan boord! Voor 
meer informatie kan telefonisch 
contact opgenomen worden via: 
06-13945018 of stuur een email naar: 
bericht@shantykoordemarconisten.nl

Aalsmeer - Op donderdag 26 januari 
2023 organiseert KCA Podiumkunsten 
& Literatuur de jaarlijkse Gedich-
tendag. Amateurdichters, woordkun-

stenaars en poëzieliefhebbers worden 
uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
Zij kunnen hun pennenvruchten 
insturen vóór 1 januari 2023 naar 

Uitnodiging woordkunstenaars 
voor Gedichtendag 2023

Haremakerjcp@hetnet.nl. De bijdrage 
wordt in een bundel opgenomen en 
in de avond van 26 januari door de 
dichter zelf voorgedragen. Het thema 
is ‘Vriendschap’. Er is geen limiet aan 
het aantal woorden. Wel wordt gead-
viseerd om het gedicht in Garamond 
24 aan te leveren, dit in verband met 
een eenduidige opmaak in de bundel. 
Het boekje is op de avond zelf aan te 
scha�en voor 3 euro als je voordraagt, 
bezoekers betalen 5 euro. De bundel 
is daarna verkrijgbaar bij Boekhuis 
Aalsmeer. Locatie voor de Gedich-
tendag 2023 is cultureel café Bacchus 
aan de Gerberastraat 4.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

(voor jong en oud)

Heel veel

Sint
cadeaus
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - In 2011 bedacht Leo van 
Erp - toen nog eigenaar van De Oude 
Veiling - de Favo �lm. Al heel wat 
pareltjes zijn er inmiddels getoond. 
De formule is eenvoudig: een Aals-
meerder toont zijn favoriete �lm en 
vertelt vooraf aan de hand van een 
interview met Ton O�erman of Joop 
de Boer waarom er is gekozen voor de 
deze �lm. Dat levert voor degenen in 
de zaal altijd weer een aardige ziens-

wijze op. Pas dan ook horen de �lm-
fans om welke �lm het gaat. Zaterdag 
12 november was de keuze aan Bob 
van den Heuvel. Het werd een �lm uit 
2018 die nooit in de Nederlandse 
bioscopen te zien was. Het onderwerp 
- gebaseerd op een waar gebeurd 
verhaal - was zo typisch Amerikaans 
zoiets kwam in Nederland niet meer 
voor. Die onnozelheid maakt het 
thema van de �lm nog indringender. 
Het ontnemen van eigen geaardheid 
en gelijkwaardigheid op basis en door 

Favo film: Mooie, actuele keuze 
van Bob van den Heuvel 

middel van het geloof. Daar draait het 
in deze �lm om. Nicole Kidman speelt 
het onderdanige kindvrouwtje dat 
braaf haar zeer gelovige rechtlijnige 
echtgenoot volgt ten koste van haar 
zoon. Beslist geen vrolijke �lm, maar 
wel heel indrukwekkend. Het lukt 
uiteindelijk de hoofdrolspeler zich te 
ontworstelen aan het totalitaire 
regime en weet hij ook de ogen van 
zijn moeder te openen. Bij de aftite-
ling valt te lezen dat hij inmiddels 
gelukkig getrouwd is en samen met 
zijn man een eigen bestaan heeft 
opgebouwd. Schokkend is dat de 
tiran van de kliniek eveneens is 
getrouwd met iemand van het zelfde 
geslacht. Een mooi gekozen �lm 
vonden de aanwezigen en ook een - 
helaas nog steeds - zeer actuele �lm 
want tot op de dag van vandaag 
wordt ‘anders zijn’ niet overal getole-
reerd. Niet alleen niet in Qatar, 
Rusland of vele Amerikaanse staten 
en zoveel andere landen, ook in 
Nederland wordt er door bepaalde 
groepen eigen geaardheid en gelijk-
waardigheid niet erkend. Op zaterdag 
10 december toont wethouder Willem 
Kikkert (in zijn pakket onder andere 
kunst en cultuur) zijn Favo �lm. Zaal 
open vanaf 20.00 uur, aanvang �lm 
20.30 uur. Toegang uw/jouw gift. 

Oude Meer - Zondag 20 november 
gaat The Shack terug naar het Deep 
Purple tijdperk met Purple Strangers. 
Verwacht een verpletterende rock-
show, gecombineerd met meester-
lijke gitaar en Hammond solo’s en een 
donderende ritmesectie. Deep Purple 
heeft de ‘Hard’ in ‘Hard Rock’ gezet 
met vele hits, die jaren de hitlijsten 
domineerden. Purple Strangers 
combineert het beste uit de succes-
jaren van deze band. Het is aan te 
raden om te reserveren. Zondag-
middag showtime om 16.00 uur. 
Entree 15 euro. Het is aan te raden 
om te reserveren. Stuur hiervoor een 
mail naar info@the-shack.info.

Iggy Pop undercoversessie
The Shack heeft een geweldige 

afsluiter van de maand op zondag 27 
november. Als Lawrence Mul met 
Wout Kemkes, Bob Hogenelst en 
Mike Sedee op het podium staan, 
dan weet je wat je kan verwachten, 
namelijk een ongeëvenaarde ode 
aan de muziek van Iggy Pop. Lust for 
Life is misschien wel de bekendste hit 
van Iggy, maar wat heeft deze man 
ontzettend veel mooie muziek 
gemaakt, onder andere samen met 
David Bowie. Laat je verrassen deze 
zondag en je kan er op rekenen dat 
het een bijzonder mooie middag 
gaat worden. Aanvang zondag-
middag 27 november is 16.00 uur. 
Entree 15 euro. Meer informatie en 
het volledige programma is te vinden 
op: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Purple Strangers in The Shack

Cabaret ‘Girlstrip’ in 
café Bacchus
Aalsmeer - Een ‘ode aan de vrouw’ 
presenteert Lucinda Sedoc met haar 
tweede avondvullende programma 
‘Girlstrip’. Zij komt op zaterdag 26 
november naar cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat en haar show 
belooft hilarische verhalen, improvi-

Aalsmeerderbrug - De Adj. (Captain 
Tony Yule) komt uit een lijn van drie 
generaties RAF-piloten. Zijn vader was 
piloot en zijn zoon is vliegtuiginstruc-
teur. De Adj. is een voormalige British 
Airways Senior First O�cer (1987-
1993) die in juli 2005 met pensioen 
ging na 46 jaar ononderbroken in de 
luchtvaart te hebben gewerkt en 
daarbij ongeveer 16.000 uur te hebben 
gevlogen. Tony verzorgt Engelstalige 
lezingen op zaterdag 19 november in 
het Crash Museum om 11.00 en om 
15.00 uur. Hij begint zijn verhaal over 
zijn vader die in de Tweede Wereld-
oorlog bij de RAF heeft gevochten in 
Hurricanes en Spit�res. Vervolgens 
komt de Concorde aanbod, waar hij 
vele jaren zelf op heeft gevlogen.

Verkoopbeurs
Ook wordt aanstaande zaterdag 19 
november wegens groot succes 
wederom een verkoopbeurs 
gehouden in het museum en bij goed 
weer buiten het fortgebouw. Te koop 
zijn vliegtuig- en automodellen, 
nieuwe en tweedehands boeken over 
de Tweede Wereldoorlog, de lucht-
vaart en de krijgsmacht. Ook worden 
enkele militaire radio’s te koop aange-
boden. Het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in 
het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 en is geopend op zaterdag 
en iedere tweede zondag van de 
maand van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk 
voor meer informatie en toegangs-
kaarten op www crash40-45.nl.

Engelstalige lezing ‘Van Spitfire 
tot Concorde’ in Crash Museum

saties, maar bovenal zelfspot. De 
cabaretière wordt geroemd om haar 
scherpe humor, ze snijdt in haar thea-
terwerk zeer herkenbare thema’s aan 
die wij (van) vrouwen maar al te goed 
kennen. Zó goed dat je man zijn voet-
balavond er graag voor laat schieten. 
Aanvang 20.30 uur, zaal open vanaf 
20.00 uur. Kaarten via www.kunsten-
cultuuraalsmeer.nl (ticketshop). 

Aalsmeer - Het Flower Art Museum 
presenteert vanaf zondag 20 
november de tentoonstelling ‘Human 
Nature’. Tien kunstenaars gaan in op 
de verhouding tussen mens en 
natuur en doen dat op geheel eigen, 
soms zeer verrassende wijze. De fasci-
natie van kunstenaars voor de relatie 
tussen mens en natuur is van alle 
tijden. In Human Nature belichten zij 
vele kanten: nietigheid versus groots-
heid, harmonie tegenover strijd, 
maakbaarheid versus vrije natuur. De 
tentoonstelling is verfrissend, 
confronterend, hoopvol en in ieder 
geval inspirerend. Schilder Marcel 
Witte houdt de kijker een spiegel 
voor met zijn schilderijen van dieren 
met menselijke eigenschappen. 
Bethany de Forest bouwt levensechte 
diorama’s waarin bijna niets is wat het 
lijkt. Drone�lmer Jelte Keur toont de 

wereld van bovenaf en laat zien 
hoezeer mens en natuur elkaar beïn-
vloeden. De Oekraïense kunstfoto-
graaf Irina Dzhul legt de nadruk in 
haar werk op een harmonieuze, 
sprookjesachtige wereld. Alfred 
Marseille, Robin Noorda en Margot 
van de Stolpe van kunstcollectief 
Tropisme gebruiken uiteenlopende 
fotogra�sche technieken om een 
verhaal te vertellen. Illustrator Jeroen 
Helmer maakt moderne schoolplaten 
om de natuur beter te begrijpen. En 
de studenten Kirsten Westerhuis en 
Laura Manhro laten zien wat er 
gebeurt als de natuur de stad over-
neemt. In de kleine zaal is een mini-
expositie te zien met prachtige stil-
levens van fotograaf Dik Nicolai. Zijn 
composities refereren aan de oude 
meesters, maar onderscheiden zich 
door het gebruik van hedendaagse 

Nieuwe tentoonstelling ‘Human 
Nature’ in Flower Art Museum

Bethany de Forest - Poppy Field. Irina Dzhul - Trees are living beings.

Margot van de Stolpe - Zippy.

elementen. De nieuwe tentoonstel-
ling opent 20 november en duurt tot 
en met 29 januari. De openingstijden 
zijn donderdag tot en met zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur, groepen ook 
op afspraak buiten deze tijden. 
Speciaal voor deze expositie biedt 
het museum rondleidingen aan voor 
grote én kleine groepen waarin de 
vele verhalen bij de kunstwerken 
worden verteld. Het Flower Art 
Museum is gevestigd aan de Kudel-
staartseweg 1 (tegenover de water-
toren). Meer informatie: 
www.�owerartmuseum.nl.

Zaterdag bazaar Doopsgezinde 
Gemeente in Zijdstraat

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 19 
november gaan om 10.30 uur de 
deuren open voor de gevarieerde 
bazaar van de Doopsgezinde 
Gemeente in de Zijdstraat 55. Er zijn 
prachtige items te vinden in het hele 
gebouw en op het buitenterrein voor 
de kerk. Ook wordt weer een veiling 
gehouden. Deze is van 13.00 tot 
14.00 uur in het restaurantgedeelte. 
Met een kop ko�e en een heerlijk 
stuk taart of een lekkere kop erwten-
soep kan geboden worden op 
bijzondere items. Alvast ‘voorkijken’ 

wat er aangeboden wordt op de 
veiling kan vanaf vrijdagmiddag 18 
november op www.dgaalsmeer.nl. 

Goede doelen
De opbrengst gaat voor een groot 
deel naar internationale doelen. 
Ook is gekozen voor een lokaal 
doel: Stichting Anders Amstelland. 
Uitgebreide omschrijvingen van de 
goede doelen zijn te vinden op 
www.dgaalsmeer.nl. Voor de inter-
nationale doelen zal verdubbeling 
worden aangevraagd bij de OSA. 

Komt u/jij ook zaterdag gezellig 
snu�elen, bieden, sfeer proeven en 
genieten van lekkernijen? Allen 
hartelijk welkom! De bazaar duurt 
tot 17.00 uur. 

Spullen inleveren
Het is overigens nog mogelijk om 
spullen in te leveren. Het brengen 
van goede en schone winterkle-
ding of nette spullen voor de 
boekenhoek en rommelmarkt kan 
nog tot en met vrijdagmiddag 
13.00 uur. 
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Aalsmeer - Het zijn dure tijden en 
december is de maand van de 
cadeaus. Sinterklaas en Kerst komen 
er aan. Veel mensen hebben nog 
prachtig speelgoed in de kast liggen 
waar weinig mee gebeurt. Hoe zou 
het zijn om elkaar daarmee te helpen? 
Je levert speelgoed in en mag daar-
voor in ruil ander speelgoed 
meenemen. Of je levert speelgoed in, 
omdat je gezinnen die minder hebben 
om te ruilen graag mooi speelgoed 
gunt in deze dure tijden. In de Ooster-
kerk is nu het initiatief genomen om 
een speelgoedruilbeurs te organi-
seren. Zaterdagochtend 26 november 
kunnen inwoners tussen 10.00 en 
12.00 uur speelgoed inleveren, niet 
ruilen. Speelgoed inleveren, maar 
geen tijd? Neem dan contact op met 
Anoeska van ’t Hoog via 06-13255689. 

Vervolgens zijn inwoners dezelfde dag 
van 14.00 tot 16.00 uur welkom om 
speelgoed te komen ruilen. Elk stuk 
speelgoed mag geruild worden voor 
een ander stuk speelgoed. Er mag 
maximaal vijf stuks speelgoed mee 
naar huis genomen worden. Ook 
zondag 27 november kan tussen 17.15 
en 18.15 uur speelgoed geruild 
worden, na de Kidspraise en Kerk-op-
schoot die starten om 16:00 uur. De 
speelgoedruilbeurs wordt gehouden 
in ‘t Anker aan de Oosteinderweg 269, 
achter de Oosterkerk. Mocht er speel-
goed overblijven, dan gaat dit naar 
vluchtelingenkinderen. Wie ga jij blij 
maken met ander speelgoed? Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met dominee Menno 
Zandbergen: 06- 12889809 en met 
Anoeska van ’t Hoog.

Speelgoedruilbeurs in ‘t Anker

KORT
COLLECTE KUDELSTAART VOOR 
BRANDWONDEN STICHTING 
SUCCES! 

Kudelstaart - In de week van 9 tot 
en met 15 oktober collecteerden 
in heel Nederland 55.000 vrijwil-
ligers voor de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Ook in Kudel-
staart gingen de collectanten 
langs de deuren. Gezamenlijk 
werd een bedrag van 2.786,82 
euro opgehaald. Dit resultaat over-
trof het vorig jaar opgehaalde 
bedrag ruimschoots. De opbreng-
sten van de collecte stelt de Brand-
wonden Stichting in staat om haar 
werk voor mensen met brand-
wonden voort te zetten. Namens 
de collecteorganisatoren Kudel-
staart dankt de Brandwonden 
Stichting alle collectanten en gulle 
gevers in Kudelstaart voor hun 
bijdrage aan ‘de strijd tegen de 
littekens’. Kijk voor meer informatie 
op www.brandwondenstichting.nl

VLEUGELCONCERTEN IN 
DE BURGERZAAL

Aalsmeer - Tijdens het wekelijkse 
overleg hebben burgemeester en 
wethouder besloten in te 
stemmen met het organiseren van 
minimaal drie avond/weekend-
concerten per jaar in de burgerzaal 
van het Raadhuis. Er wordt hier-
voor eenmalig een bedrag van 
1.250 euro gereserveerd voor het 
vervoer en plaatsen van de 
geschonken vleugel en de jaar-
lijkse kosten van circa 1.500 euro 
voor het onderhoud, de verzeke-
ring en openstelling van de 
burgerzaal. Wanneer het eerste 
concert plaats gaat vinden, is nog 
niet bekend.

ONTMOETEN TIJDENS 
OPEN HUIS IN BAKEN

Aalsmeer - Ook deze winter 
kunnen inwoners elkaar 
ontmoeten in de Open Hof kerk. 
Het wekelijkse open huis op 
dinsdag is er voor iedereen, is een 
plek waar getrakteerd wordt op 
een warm welkom en gesproken 
wordt over alledaagse dingen. 
Vanaf 10.00 uur staan ko�e en 
thee klaar in ‘t Baken in de Sport-
laan 86. Het open huis eindigt 
rond circa 11.30 uur. Geen moge-
lijkheid om op eigen gelegenheid 
te komen? Neem dan contact op 
met het open Huis team. Panc 
Eikelenboom: eikel026@gmail.com 
of 327915; Annie Stoof, tel. 328326 
en Annie Vijfhuizen, tel. 322131.

OUDERENSOOS 55+ IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Op donderdag 17 
november wordt in het Middel-
punt aan de Wilhelminastraat 55 
weer een gezellige ouderensoos 
gehouden. Rummikuppen en 
klaverjassen staan op het 
programma. Het kaarten voor 
iedereen van 55 jaar of ouder 
begint om 13.30 uur, zaal open 
voor inschrijving, ko�e en thee 
vanaf 13.00 uur. Het rummikuppen 
tijdens de ouderensoos op 3 
november is gewonnen door 
Lycke Valentijn en bij het klaver-
jassen behaalde Rinus de Jong de 
hoogste eer met 3427 punten. 
Poedelprijzen zijn uitgereikt aan 
Elly Ammerlaan en Annie Verkerk.

Cheque van Inner Wheel voor 
Stichting Help ons Helpen
Aalsmeer - Inner Wheel Aalsmeer 
heeft afgelopen woensdag 9 
november tijdens haar maandelijkse 
clubbijeenkomst een cheque van 
3.00 euro uitgereikt aan de Stichting 
Help ons Helpen 0297 uit Uithoorn. 
Deze Stichting helpt vooral minima-
gezinnen die moeite hebben rond te 
komen, niet alleen met voedsel maar 
ook met werkzaamheden en hulp bij 
de weg wijzen naar instanties. Veel 
aandacht is er voor de kinderen, 

onder andere worden speeldagen 
georganiseerd en cadeautjes 
gegeven bij verjaardagen en Sinter-
klaas. Inner Wheel Aalsmeer heeft 
zich drie jaar lang met diverse fund-
raising acties ingezet om de Stichting 
te ondersteunen. Ondanks de corona 
tijd is het de club gelukt om het 
mooie bedrag van in totaal 9.000 
euro bij elkaar te sparen. Eerder werd 
al tweemaal bedragen van 3.000 
euro aan de Stichting overgemaakt.

Joyce Buunk van Inner Wheel Aalsmeer (rechts) overhandigt de cheque aan 
vertegenwoordigers Katja en Petra van Help ons Helpen 0297.

Aalsmeer - Na een zeer succesvol 
derde kwartaal met veel extra 
openingstijden is de Aalsmeerse 
watertoren deze maand november 
nog twee zondagen geopend voor 
publiek. Komende zondag 20 
november tussen 13.00 en 17.00 uur 
staan de deuren van het rijksmonu-
ment weer open en kan iedereen het 
interieur van de toren bewonderen. 
Voor velen is daarna de extra attractie 
om naar boven te klimmen via steeds 
kleiner wordende trappen om na 214 
treden de buitentrans te betreden. 
Deze trans loopt rond het bovenste 
deel van de watertoren (circa 50 
meter hoogte), dus het schept de 
mogelijkheid om een prachtig uitzicht 
van alle uithoeken te zien. Ook op 
zondagmiddag 27 november is de 
watertoren voor belangstellenden 

geopend. Wanneer men naar boven 
wil is de entreeprijs bescheiden: 1 
euro voor kinderen en 2 euro voor 
volwassenen. Voor groepen is het 
mogelijk de watertoren te bezoeken 
en te beklimmen op andere dagen en 
tijden. Neem hiervoor contact op via 
info@aalsmeer-watertoren.nl. 

Watertoren in november nog 
twee zondagmiddagen open

OVAK-leden te gast bij revue 
Toneelvereniging Kudelstaart
Kudelstaart- Zondagmiddag 13 
november om kwart over één arri-
veerden de eerste leden van de 
ouderenvereniging OVAK in het 
Dorpshuis. Om twee uur ging vervol-
gens de revue van Toneelvereniging 
Kudelstaart van start met als titel 
‘Waar de Wind ons brengt’. De reis 
ging door verschillende landen afge-
wisseld met veel dans en muziek. Van 
de Zaanse Schans naar Schotland, 
Tirol en Frankrijk. Het lied ‘Verlaat me 

niet’ werd gezongen en tijdens het 
lied was er een rolstoeldanser 
aanwezig die het mooi vertolkte. Ook 
werd het bekende televisiepro-
gramma ‘We zijn er bijna’ op een 
leuke manier op de schop genomen 
in de scene ‘Met de Caravan naar 
Callantsoog’. Afgesloten werd met 
het �nalelied ‘Kudelstaart’. De leden 
van de OVAK willen alle leden van 
Toneelvereniging Kudelstaart en de 
dansers van Blackbird Dance Centre 
bedanken voor de grandioze 
middag. Er is volop genoten van ‘Wat 
de wind ons brengt’.

Nog twee voorstellingen
Aanstaande vrijdag 18 en zaterdag 
19 november staat de laatste twee 
voorstellingen gepland. Er zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar à 12,50 
euro en te bestellen via www.toneel-
verenigingkudelstaart.nl. Aanvang 
beide avonden is 20.15 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart.

Kudelstaart – Het MAX bakpro-
gramma ‘Heel Holland Bakt’ is een 
begrip. Minstens zo populair is de 
speciale junior-editie van het 
bekende televisieprogramma. 
Bakken is tof en dat vindt ook de 
12-jarige Elisa Domingues uit Kudel-
staart. Zij deed mee aan de show 
en… is de winnaar geworden! Vorige 
week werd bekend dat Elisa haar 
mede�nalisten Fiep en Daantje heeft 
verslagen. Toch vond ze het niet het 
allerbelangrijkste om tot winnaar te 
worden uitgeroepen. “Het allerleukst 
vond ik de gezelligheid en vrolijkheid 
met de andere kandidaten. En 
natuurlijk dat ik in de tent mocht 
staan.” Toen ze klein was vond Elisa 
bakken en koken al leuk. Samen met 
haar moeder besloot ze zich aan te 
melden voor het tv-programma. “Het 
leek me leuk en grappig en het was 
een heel avontuur!” 
Juryleden Janny van der Heijden en 
Robèrt van Beckhoven weten in elk 
geval wel dat Elisa de beste bakker 
van het (kids-)seizoen was. Vooral het 
spektakelstuk: een luchtballontaart 

met een verrassende Portugese 
vulling sprak Robèrt bijzonder aan. 
Janny roemde de chocolade die Elisa 
heel glanzend wist te maken.
De leuke ervaring en uiteraard de 
winst kan de Kudelstaartse in haar 
zak steken. In de zak van haar 
bakkersschort misschien? “Het lijkt 
me inderdaad leuk om banketbakster 
te worden later, hoewel ik dat nog 
niet zeker weet.”

Elisa uit Kudelstaart winnaar 
van Heel Holland Bakt Kids

Elisa Domingues, winnaar Heel 
Holland Bakt Kids. Foto: Elvin Boer / 
MAX

Aalsmeer - Cultuurpunt Aalsmeer 
organiseert een maand lang gratis 
activiteiten rondom duurzaamheid, 
recyclen en herbestemming met de 
naam ‘Groen moet je doen!’ Op vier 
middagen in november en december 
zijn er creatieve activiteiten voor 
kinderen van de basisschool. Op 
woensdag 23 november komen De 
Hermannen naar het Cultuurpunt en 
trakteren op een knotsgekke theater-
show rond de recyclemachine. De 
voorstelling gaat over creativiteit, 
duurzaamheid en het betere knutsel-
werk. Na de show mogen de 

kinderen zelf knutselen met melk-
pakken onder leiding van Tobias 
Rothe van de KunstKas.
Op maandag 28 november wordt 
een workshop creatief met textiel 
gegeven, op woensdag 7 december 
zijn er �lmlessen met je mobiel en 
maandag 12 december staat muziek 
schrijven en opnemen centraal 
tijdens de workshop bij het Cultuur-
punt in De Oude Veiling in de Markt-
straat 19. De activiteiten zijn gratis, 
maar vooraf aanmelden is wel een 
vereiste en kan via: inschrijvingen@
cultuurpuntaalsmeer.nl

Activiteiten rond duurzaamheid 
voor kinderen bij Cultuurpunt

ALCOHOLCONTROLES: 
RIJBEWIJS KWIJT!

Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond 
12 november zijn er in Aalsmeer en 
Uithoorn meerdere alcoholcontroles 
gehouden door de politie. In totaal zijn 
336 bestuurders gesommeerd te 
blazen. Twee bestuurders moesten hun 

rijbewijs inleveren, omdat de alcohol-
waardes veel te hoog waren. Weinig 
overtredingen in verhouding, maar, 
aldus de politie: Elke bestuurder met 
alcohol achter het stuur is er één teveel. 
In de aankomende maanden gaan 
meer controles gehouden worden in 
zowel Aalsmeer als in Uithoorn. 
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KORT
ABSTRACTE FOTOGRAFIE 
IN EERSTE KUNSTCAFÉ

Aalsmeer - Op maandag 21 
november vindt het eerste Kunst-
café plaats in het Oude Raadhuis. 
Iris Depasé verzorgt vanaf 19.45 
uur een lezing over abstracte foto-
gra�e. Abstracte fotogra�e is een 
nieuwe loot aan de stam van de 
fotogra�e en verovert in hoog 
tempo de harten van vele foto-
grafen. Iris Depassé is een 
bekende kunstenaar met een 
grote liefde voor het mooie 
samenspel van abstracte vormen 
en kleuren zonder schilderspalet 
en penseel. Zij vertelt graag aan 
de hand van prachtige voorbeeld-
foto’s wat abstracte fotogra�e is 
en geeft handvatten voor het 
maken van abstracte foto’s. De 
lezing wordt georganiseerd door 
de Fotogroep Aalsmeer in samen-
werking met KCA. De entree is 10 
euro en dit bedrag is inclusief 
ko�e/thee bij binnenkomst. 
Kaarten zijn te koop via de KCA 
Ticketshop en aan de zaal, mits 
nog beschikbaar. Het aantal 
plaatsten is beperkt!

B  
EN VERKOOP KAVELS

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19 
november gaan de deuren van 
het Parochiehuis om 09.30 uur 
open voor alle postzegelverzame-
laars en -ruilers. De entree is gratis. 
Er kan weer heerlijk gesnu�eld 
worden in de ruim 75 nieuwe 
stockboeken met daarin 
duizenden zegels voor slechts 5 
eurocent per zegel. Ook zijn er 
diverse handelaren aanwezig die 
mogelijk de zegels hebben die u 
mist en die niet in de ruilboeken 
zitten. De restanten van de 
november veiling zijn nu zonder 
te bieden op de ruilbeurs te koop. 
De lijst van de niet-verkochte 
kavels zijn ook te vinden op de 
website van de vereniging. www.
postzegelverenigingaalsmeer.
nl.Voor meer informatie over deze 
dag zit Gerboud Zwetsloot bij de 
telefoon klaar: 0297-345231. De 
postzegelbeurs duur tot 15.00 uur. 
Voor het maken van een taxatie-
afspraak zowel in het Parochiehuis 
als bij u thuis kan contact opge-
nomen worden met de voorzitter 
via 0297-320427.

KERSTKAARTEN MAKEN 
BIJ DE WERKSCHUIT

Aalsmeer - Op woensdag 23 
november van 19.30 tot 21.30 uur 
gaat De Werkschuit een roule-
rende workshop geven. Er gaan 
vier soorten kerstkaarten gemaakt 
worden van elk circa twintig 
minuten. Er gaan kaarten gemaakt 
worden met Fazendoo, verf- en 
tekentechnieken. Kom ook 
gezellig meedoen onder genot 
van een hapje en drankje. 
Opgeven kan door een mail te 
sturen naar stichtingdewerkschui-
taalsmeer@outlook.com onder 
vermelding van ‘kerstkaarten 
maken’.

Aalsmeer - De prijzen van onder 
andere levensmiddelen en energie 
stijgen de laatste maanden de pan uit. 
Gevolg is dat het aantal mensen dat 
een beroep moet doen op de Voedsel-
bank sterk toeneemt. Ook in Aalsmeer. 
In de afgelopen twee maanden is het 
aantal klanten met bijna 25% toege-
nomen. Stand per 20 oktober: Op dit 
moment krijgen 33 huishoudens, 
totaal 89 personen, in Aalsmeer weke-
lijks een pakket van de Voedselbank. 
Ook een steentje bijdragen voor 
mede-inwoners? De Voedselbank 

heeft vaste inzamelpunten bij de AH 
op het Poldermeesterplein, de Jumbo 
in de Ophelialaan en de AH in Kudel-
staart. Wie boodschappen doet, kan 
één of meer artikelen kopen, afre-
kenen en in de krat doen. De ophaal-
ploeg van donderdagmorgen haalt de 
volle kratten op.
Het levert momenteel wekelijks onge-
veer zeven gevulde kratten op. Meer 
weten of in actie komen voor de Voed-
selbank? Ga dan naar www.voedsel-
bankaalsmeer.nl of stuur een mail naar 
info@voedselbankaalsmeer.nl

Toename aantal klanten bij 
Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer - De overdekte kerstmarkt 
georganiseerd door de dames van 
Lionsclub Aalsmeer Ophelia op de 
Historische Tuin heeft in verband met 
corona een paar jaar niet plaats 
kunnen vinden. Maar dit jaar gaat de 
gezellige kerstmarkt gelukkig weer 
door en wel op 9 en 10 december. De 
kerstmarkt is daarmee niet alleen op 
zaterdag (van 10.00 tot 17.00 uur), 
maar ook al op vrijdag (van 16.00 tot 
20.00 uur) geopend. In de vele 
kramen op de Historische Tuin en in 
de boerderij zullen onder andere 

kerstartikelen, keramiek, sieraden, 
lifestyle artikelen en andere bijzon-
dere kerstcadeautjes te vinden zijn. 
Ook kunnen bezoekers genieten van 
zelfgebakken taarten en van winterse 
hapjes en drankjes die bijdragen aan 
de kerstsfeer. Verder is er weer livemu-
ziek, wordt weer een loterij gehouden 
met prachtige prijzen en vindt er ook 
weer een veiling plaats. Interesse om 
met een kraam deel te nemen aan de 
kerstmarkt? Kijk dan voor de moge-
lijkheden op de website: www.lions-
clubaalsmeerophelia.nl 

Weer kerstmarkt Lionsclub 
Ophelia op Historische Tuin

Aalsmeer - Maandag 14 november 
overhandigde wethouder Willem 
Kikkert en bestuursvoorzitter van Eigen 
Haard, Bert Halm de symbolische 
eerste sleutel uit aan de nieuwe 
bewoonster Tamara Teer van de 
Parklaan. Een paar jaar geleden 
maakten de gemeente Aalsmeer en 
Eigen Haard de afspraak om het wijk-
gebouw aan de Parklaan om te 
bouwen naar sociale huurwoningen. 
Uiteindelijk bleek er ruimte voor negen 
woningen, bestaande uit een studio en 
twee en drie kamerwoningen. 
“Uitgangspunt van de Aalsmeerse 
Woonagenda 2020 is om woningen te 
realiseren voor diverse doelgroepen”, 
zegt wethouder Willem Kikkert: “Het 
ombouwen van het wijkgebouw Serin-
genhorst naar negen mooie sociale 
huurwoningen sluit hier mooi bij aan.”

Helemaal thuis
Tamara Teer en haar dochter Fenna 
zijn nieuwe bewoners van de 

Parklaan. “De woonkamer is heerlijk 
en we hebben een prachtig uitzicht 
op het groen en de vijver. Dat we hier 
kwamen gaf ons het gevoel alsof we 
op een vakantiepark wonen.” 

Klein en �jn
“Dit is een mooi en compact project 
waarbij we optimaal het bestaande 
gebouw hebben gebruikt”, vindt Bert 
Halm, bestuursvoorzitter van Eigen 
Haard. “We zijn blij dat de gemeente 
ons heeft gevraagd om dit project te 
doen. Het staat naast woningen die 
we al in beheer hebben. We voelen 
ons dan ook echt verbonden met 
deze buurt.” 

Gasloos en groen
De nieuwe woningen zijn gasloos en 
liggen naast het groen van het Serin-
genpark. De woningen zijn goed 
geïsoleerd en de zonnepanelen 
zorgen voor een �ink deel van de 
energiebehoefte van de bewoners. 

Parklaan: Van wijkgebouw naar 
sociale huurwoningen

Overhandiging eerste sleutel door wethouder Willem Kikkert en Bert Halm van Eigen 
Haard aan nieuwe bewoners van de Parklaan. 

Lespakket ‘Kijk op Schiphol’ 
voor basisscholen gelanceerd
Schiphol - Wanneer landde er voor 
het eerst een vliegtuig op Schiphol? 
Hoeveel passagiers reizen per dag via 
Schiphol? Naar hoeveel landen kun 
je vliegen vanaf Schiphol? Het 
antwoord op deze vragen en nog 
veel meer leren kinderen in het 
nieuwe lespakket ‘Kijk op Schiphol’ 
dat woensdag 2 november feestelijk 
is gelanceerd is in bijzijn van leer-
lingen van de basisscholen Opmaat 
uit Nieuw-Vennep en de Antonius-
school uit Kudelstaart. De totaal 88 
kinderen kregen een gastles van 
medewerkers. Ook namen zij een 
kijkje op het panoramaterras en 
maakten ze kennis met de diverse 

beroepen op de luchthaven. Dit 
gratis lespakket, dat Royal Schiphol 
Group samen met uitgeverij Zwijsen 
ontwikkelde, is speciaal bedoeld voor 
leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool. In de digitale lessen 
duiken kinderen in de wereld van 
Schiphol. Ze leren over het reilen en 
zeilen op het belangrijkste verkeers-
knooppunt van het land. Maar ook 
over belangrijke maatschappelijke 
thema’s als werkgelegenheid, duur-
zaamheid en interculturele commu-
nicatie. Het lespakket ‘Kijk op 
Schiphol’ bestaat uit vier lessen en is 
voor leerkrachten te vinden op www.
kijkopschiphol.nl. 

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Op het moment dat al 
die schalen en vazen uit de erfenis 
mijn huis binnenkwamen, reali-
seerde ik mij heel goed: er moet 
ook weer wat uit anders slippen we 
dicht.  Dat gevaar bestaat toch al. 
Ontspullen dus. Manlief ging rigou-
reus te werk, de hele overloop 
stond in no time vol met (in zijn 
optiek) overbodige huisraad.  Ik 
moest hindernissen nemen wilde ik mijn bed bereiken. Ik hecht wat meer 
aan nostalgie en dat is geen handige eigenschap als je wilt opruimen. 
Aan mij de taak om een en ander op verkoopsites te zetten. Met wat voor 
ongein je dan te maken krijgt is een verhaal apart, maar daarover een 
andere keer. Ik begon met mijn stofzuiger Henry. Een stevig, bijna indus-
trieel apparaat, heel handig als je honden in huis hebt, hij maakt korte 
metten met haren en ander ongerief. Ik heb inmiddels een snoerloos 
geval waar ik heel gelukkig mee ben, dus hij mocht weg. De eerste reactie 
die ik op het verkoopkanaal kreeg was: ‘Als je hem niet kwijt kunt, is dit 
ook een optie.’ Met daarbij een link naar het Insta account van Henry-
hooverontour. Een Engelsman die zijn stofzuiger overal mee naar toe 
neemt; Henry naast een kunstwerk, op de trappen van een kathedraal, 
langs de boulevard, voor op de �ets, op het perron, naast hem op een 
barkruk en boven op de vuurtoren. Dat laatste leek me gemanipuleerd, 
maar toch. Ik was gelijk om. Inmiddels was de nieuwe baas van Henry al 
onderweg, want ik had hem natuurlijk zo verkocht. Daar kreeg ik al bijna 
spijt van want ik vond het een briljant idee en zag mijn Henry al naast de 
watertoren, in het zwembad, mee op een rondvaart, naar de kinderboer-
derij, ik kon zat leuks bedenken. Het gaat hem niet worden want Henry is 
vertrokken. Maar ik vind wel dat ik weer toe ben aan een leuk gek 
projectje. Het is alweer 10 jaar geleden dat ik met mijn kinderen en een 
paar vrienden meedeed aan het 365 dagen project. Elke dag maakten we 
een foto in een bepaalde kleur; zoon had rood, schoondochter geel, haar 
vriendin paars, ik blauw en een vriend van ons groen. Dat plaatsten we op 
Facebook. Het was een hele uitdaging om elke dag een blauw object te 
vinden. Het leverde leuke reacties op, zoals die mevrouw die mij belde en 
zei: ‘kom maar foto’s maken van mijn blauwe plekken.’ Vlak voor zijn 
vertrek heb ik snel in de tuin een paar foto’s van Henry gemaakt. Ik kan 
hem natuurlijk uitknippen en op elke willekeurige foto plakken, maar dat 
is fake nieuws en dat hebben we al genoeg. Ik twijfel nu tussen Harrie de 
Haan of Lady Bird van OTT.  Voordeel is dat ze beiden iets handzamer zijn 
om mee te nemen. Maar voor het eind van het jaar begin ik aan een 
‘object on tour’ en plaats dat op een Insta account, 365 dagen lang. Dat is 
leuk en leerzaam, want ik heb net een training social media gehad en 
moet meer oefenen. Ideeën zijn welkom. Medestanders ook.  

Reageren?  Truusoudendijk@gmail.com.

Project 365 dagen



Een kleurrijke loting. Zo noemde bonds-
coach Louis van Gaal groep A van het WK 
2022 in Qatar. Daarmee refereerde hij aan 
de verschillende continenten van de landen 
uit de poule: Europa, Azië, Afrika en Zuid-
Amerika. Wat hij ook had kunnen zeggen: 
een gigantisch mazzeltje. Want met 
Senegal, Ecuador en Qatar heeft Nederland 
uitermate gunstig geloot. “Het is niet zo 
makkelijk als iedereen denkt”, protesteerde 
Van Gaal nog toen hij werd geconfronteerd 
met de opmerking dat groep A niet bepaald 
een poule des doods is. Maar kom op Louis, 
met de nummers 18, 44 en 50 van de FIFA 
wereldranglijst heb je bepaald niet te 
klagen. Onze oosterburen, de Duitsers, 
tre� en bijvoorbeeld in de poulefase (groep 
E) Spanje. De exotische groep A mag dus 
geen probleem zijn. Wat wel een probleem 
is, althans voor de tv-kijkers, zijn de 
aanvangstijden. De avondspits zal vroeger 
op gang komen dan ooit, want Oranje 
speelt al zijn groepswedstrijden in de late 
namiddag. En dat zal even wennen zijn, 
zeker in combinatie met de herfst-/
winteromstandigheden in Nederland. Een 

EK en WK associeer je met lange zomer-
dagen, met zon, met grote schermen in de 
buitenlucht. Niet met vallende bladeren, 
wind, kou en donkerte. Maar Oranje kan 
gaan zorgen voor licht in die duisternis, om 
te beginnen met drie klinkende overwin-
ningen in de poule.

21 november 2022 – 17.00 uur 
Nederland-Senegal
Dat is dan wel weer prettig, dat we starten 
met de op het oog lastigste tegenstander. 
Want: nummer 18 op de wereldranglijst en 
de kampioen van Afrika. In februari won 
Senegal de Afrika Cup door een overwin-
ning op Egypte. Overigens niet door 
oogverblindend voetbal, maar wel mede 
dankzij de oogverblindende laserpennen 
van de Senegalese supporters. Toch is het 
een prestatie van formaat. Voeg daarbij het 
feit dat Senegal met Sadio Mané (Bayern 
München) een echte topspeler heeft en dat 
Oranje doorgaans wat moeite heeft om op 
gang te komen op eindtoernooien, en je 
weet dat dit wel eens een lastige horde kan 
worden. Gedachtes gaan terug naar een ver 

verleden, toen Nederland tegen gelijkaar-
dige tegenstanders als Senegal met horten 
en stoten tot een resultaat kwam. In 1990 
openden we tegen Egypte en dat werd een 
afzichtelijke 1-1, vier jaar later wonnen we 
ternauwernood van Saoedi-Arabië in het 
openingsduel (2-1). Tegen Senegal 
verwachten we een vergelijkbaar potje: 
tergend moeizaam, en met een late geluks-
tre� er die de drie punten brengt.
Prognose: 2-1 (Bergwijn, Gakpo)

25 november 2022 – 17.00 uur 
Nederland-Ecuador
Caicedo. Nee, dat is niet de naam van een 
nieuw Latijns-Amerikaans restaurant bij u in 
de buurt, maar wellicht de bekendste speler 
van Ecuador. Deze middenvelder baart 
meer dan opzien in de Premier League, 
waar hij uitkomt voor Brighton & Hove 
Albion. Voor de rest heeft Ecuador voor de 
doorsnee voetbalkijker louter minder 
bekende namen. Wat valt echter op als je de 
prestaties van het Zuid-Amerikaanse land 
onder een vergrootglas legt? Dat ze niet op 
een geel kaartje meer of minder kijken, dat 
sowieso, maar los daarvan ook dat het een 
taaie tegenstander kan zijn. Ecuador scoort 
niet gemakkelijk, maar krijgt ook relatief 
weinig doelpunten tegen. Bewijs? Hun 
laatste vijf interlands eindigden in 1-0, 0-0, 
1-0, 0-0 en 0-0. Gaap. In de kwali� catie 
eindigden ze als vierde van Zuid-Amerika, 
overigens op respectabele afstand van 
Brazilië en Argentinië. Over die topfavo-
rieten van het WK gesproken, Ecuador hield 
ze in de kwali� catiereeks thuis allebei keurig 
op 1-1. Een geconcentreerd Oranje moet 

zich al bij al betrekkelijk soepel langs de 
Zuid-Amerikanen kunnen spelen.
Prognose: 2-0 (Depay, Van Dijk)

29 november 2022 – 16.00 uur 
Nederland-Qatar
Je leert het terecht al bij de laagste jeug-
delftallen in elke sport: respect hebben voor 
de tegenstander. Dus ook voor het voetbal-
land Qatar is respect op zijn plaats. Maar dat 
was het dan ook wel. De slotwedstrijd uit de 
poule gaat namelijk gewoon een ‘eitje’ 
worden voor Oranje. Ongetwijfeld zal er een 
Qatarese bus worden geparkeerd, maar als 
zelfs Ierland en Servië eind vorig jaar in 
oefenwedstrijden met 4-0 over het land uit 
het Midden-Oosten konden walsen, hoe 
moet dat dan met een ontketend Oranje? 
Tenzij Nederland vóór deze wedstrijd al 
geplaatst is voor de volgende ronde en wat 
rustiger aan kan doen – en daar heeft het 
op voorhand wel alle schijn van – ligt een 
monsterzege in het verschiet. Want Qatar 
kan best leuk combinatievoetbal spelen, 
maar tactisch, en met name verdedigend 
laat de kwaliteit op zijn zachtst gezegd te 
wensen over. Dat is ook niet zo gek als je 
bedenkt dat de spelers van Qatar fysiek 
tekortkomen: ze zijn niet erg lang, breed en 
sterk. Dus voor koppers als De Ligt, Van Dijk, 
De Vrij en Klaassen wordt dit duel als een 
oase in de woestijn van Doha. Lang verhaal 
kort, op 29 november rond 17.45 uur kan 
Nederland zich gaan opmaken voor het 
échte werk: de achtste � nales (en verder) 
van het WK 2022.
Prognose: 4-0 (Bergwijn, Depay, Gakpo en 
Klaassen)

Analyse pouletegenstanders Nederland:

Zorgeloze WK-start Oranje 
dankzij ‘poule des levens’ 
Over lotingen voor eindtoernooien heeft het Nederlands elftal de laatste jaren niet te 
klagen. Voor het EK in 2021 werd Oranje gekoppeld aan de niemendalletjes Noord-
Macedonië, Oostenrijk en Oekraïne. Voor het WK 2022 is de route naar de achtste 
� nale minstens zo eenvoudig. Senegal, Ecuador en Qatar vormen een aantrekkelijke 
warming-up richting de laatste zestien.

Foto: Pro Shots / Niels Boersema
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BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer – Ons tuinpad is egaal bedekt met herfstblad, wat knispert 
onder mijn voeten terwijl ik er over loop, de gouden glans maakt mij 
vrolijk. Mijn manke kip loopt met me mee en heeft de tijd van haar leven, 
ze weet niet hoe snel ze bladeren weg moet harken om een feestmaal te 
creëren van insecten en wormen, die hier hun habitat hebben gevonden. 
De oude eikenboom laat haar bruingele bladeren dwarrelen om het 
herfsttapijt nog dikker maken. Komende herfststormen nemen het dikke 
tapijt te zijner tijd vast weer mee. De bladeren zullen de aarde voeden 
voor een vruchtbaar volgend jaar, maar voorlopig mogen we nog 
genieten van deze heerlijke herfstbeleving. 

Wolkenspel
Ik loop naar mijn boot en vaar de Poel op. Een stevige wind met rollende 
golven verwelkomt mij. Recht oversteken naar het eilandengebied is niet 
handig omdat ik geen zin heb om kletsnat te worden en een speelbal van 
de golven. Daarom vaar ik tegen het woeste water in, richting Leimuiden, 
om halverwege te keren en mij door de golven te laten leiden richting het 
Vossegat. Een paar surfers scheren over het water van de verder kale 
golvende vlakte; een watervlakte die overgaat in een spannende blauwe 
lucht met een spierwit wolkenspel. Over een paar uur zal de zon onder-
gaan en vlak voordat zij de horizon bereikt zal ze nog een lichtshow 
geven. Ik ben benieuwd in wat voor kleurschakering vandaag. Het 
kunnen zomaar alle kleuren rood-oranje zijn of veel tinten geel, misschien 
worden we wel verrast door een palet van zacht lichtroze tot diep 
donkerpaars… Een mooie zonsondergang zal het zeker worden; ik hou 
niet van avonden met grauwe grijze luchten waarin het van licht naar 
schemer en dan donker wordt. Daar wordt een mens niet vrolijk van. Geef 
mij maar een mooie zonsondergang.

Juwelen en pampasgras
Aangekomen bij de eilanden rondom de Westeinderdijksloot zie ik dat er 
hard gewerkt is door de seringen- en ilexkwekers. Veel teeltakkers zijn al 
kaal, de seringen- en sneeuwballenstruiken zijn bijna allemaal naar de 
kwekerijen gebracht om in bloei te trekken. Ilextakken zijn gesnoeid en 
zullen in de kassen, afgedekt, zodat ze in het donker liggen, hun blad 
verliezen. Na een aantal weken op de kwekerijen kunnen deze Aals-
meerse juwelen naar de veiling. Al varend zie ik dat bomen en struiken al 
veel blad hebben verloren waardoor het zicht op verder gelegen eilanden 
opener wordt. De diepe kleuren van hortensiastruiken krijgen een over-
heersende rol in het gebied; groen, roze, rood, paars, wit en het lijkt of de 
hortensiabloemen nog groter dan groot zijn dit jaar; een diameter van 
vijfentwintig centimeter is echt geen uitzondering. Pampasgras, met 
overdadige bloei van witte dikke pluimen, kom ik te pas en te onpas op 
eilanden tegen. Ik vind het prachtplanten, in een grote kuip op mijn terras 
zouden ze niet misstaan, maar hier rond het eilandengebied vind ik ze 
een beetje te dominant. Ik vaar de grote Poel weer op. De wind is ‘bijna’ 
gaan liggen; dat doet de wind wel vaker, uit respect naar de zon, als zij 
haar laatste kunstje van de dag laat zien (dat heeft de wind mij zelf 
verteld). Tegelijkertijd toont de zon aan de andere kant van de aardbol de 
schoonheid van het ochtendgloren... Thuis aangekomen loop ik over het 
knisperend blad naar de ark en zie de zon verdwijnen in een waas van 
zachtroze licht.
bob.plaswijck@planet.nl

Knisperend en zachtrose

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Dinsdag 1 november was 
het volle bak in de gezellige Ierse Pub 
van het Uithoornse bedrijf Geostick. 
Voor de Zaailingen een unieke kans om 
eens een kijkje achter de schermen te 
krijgen van het imposante familie 
bedrijf dat in 2024 de titel Koninklijke 
mag dragen. Tom Schouten - operatio-
neel projectmanager - vertelde vol 
trots over de geschiedenis en de 
toekomst. Wethouder Jan Hazen 

(Uithoorn), ook duidelijk onder de 
indruk van de omgeving, hield zijn 
openingsverhaal waar het vooral ging 
over het nut van netwerken, ‘Je kunt 
het niet alleen’, en dat het ondernemer-
schap een vak apart is. Daarna volgde 
de masterclass door Michel Hoekstra 
die enthousiast ontvangen werd door 
de nieuwsgierige groep Zaailingen. De 
masterclass ging over het Business 
Model Canvas. Slechts enkele aanwe-
zigen waren bekend met het Model 
Canvas, dus viel er veel te leren. Het 

Leerzame Zaai masterclass: 
‘Het levert nieuwe inzichten op’

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Na haar opleiding Interna-
tional Business en Language kwam 
Lisanne Riechelman in een wereld 
terecht waarvan zij wist: ‘Dit is niet 
mijn wereld.’ Wat dan wel, was toen 
nog niet duidelijk. Zij ging studeren 
en werken in Parijs. Nog weer later 
vertrok zij naar Barcelona waar zij 
twee jaar woonde en haar grote liefde 
Fernando vond. Inmiddels woont het 
paar in Kudelstaart. 

Dol op kleding
Er was een omweg nodig om uitein-
delijk op Koningsdag 2022 online van 
start te gaan met By Oliviera. ‘Een 
eigen bedrijf?’ Dat was niet wat 
Lisanne in eerste instantie ambieerde, 
maar avontuurlijk als zij is, niet opziet 
tegen een paar stevige uitdagingen, 
ging het ergens toch kriebelen. Dat zij 
van jongs af dol was op kleding 
zoeken drong steeds meer tot haar 

door en in samenspraak met haar 
vriend ontspon zich een goed onder-
bouwd plan. Bekend in Parijs, de taal 
spreken en de weg weten naar de 
kleine modeateliers. ”Mijn vriend zei: 
Ga het proberen dan kan je later nooit 
spijt krijgen dat je het niet hebt 
geprobeerd.” Zij luisterde en het is 
Lisanne gelukt een geheel eigen stijl 
te creëren voor de mode bewuste 
vrouw. “Wij weten ons te onder-
scheiden door onze ogen open te 
houden en onze intuïtie te volgen. Ik 
moet het zelf willen dragen.” Lisanne 
laat een aantal goed in elkaar zittende 
en enthousiast makende �lmpjes zien 
waarin zij zelf met verve al haar exclu-
sieve kleding toont. Prachtige kleuren, 
mooi van vorm, soepel vallende 
sto�en en een variatie aan mogelijk-
heden om te combineren. Alles doen 
Fernando en Lisanne zelf, zoeken naar 
mooie locaties en heerlijke muziek 
voor de video’s en promotie�lmpjes 
die te vinden zijn op social media. Dat 

Lisanne Riechelman: “Zaai laat 
je ontdekken en groeien”

lijkt te mooi voor woorden, maar de 
praktijk wijst uit dat negen bouw-
stenen, getekend op één A viertje met 
een aantal praktische aanwijzingen, 
een methode blijkt om snel te kunnen 
overzien of het idee, het business 
model, werkt en waarmee en hoe er 
geld te verdienen is. Het werd niet 
alleen een luisteravond, iedereen kon 
ook zelf aan de slag. De opdracht: Hoe 
kijk je zelf tegen jouw bedrijf aan en 
hoe breng je dat over op de ander, 
werd serieus genomen. De energie die 
deze opdracht teweeg bracht was 
inspirerend voor iedereen. Het leverde 
nieuwe ideeën, bevestigingen, vragen 
en antwoorden op. “Ik kreeg in een kort 
tijdsbestek zoveel nieuwe invallen.” Een 
paar andere opmerkingen: “Mij werd 
een spiegel voorgehouden” en 
“Misschien moet ik mijn tijd toch 
anders indelen.” Maar ook: “Het klopt 
wel wat ik doe.” En dit werd ook veel 
gehoord: “Het is een andere wijze van 
denken, dat heb ik vanavond wel 
geleerd.” Tot slot dat sparren heel 
belangrijk is: “Het levert nieuwe 
inzichten op.” Voor meer informatie 
over het Zaai-project kan contact opge-
nomen worden met Kirsten Verhoef 
(project-organisator) via 0297-366182 
of per mail: kirsten@syltsupport.nl 

kwaliteit bij hen voorop staat is duide-
lijk. “Kleding moet jou niet dragen, 
maar jij moet de kleding dragen, 
kleding moet echt bij je passen, daar 
word je gelukkig van.” Het is hun 
credo geworden. Lisanne over Zaai: 
“Ik vind het leuk om mensen te 
ontmoeten. Elkaar helpen en samen 
ergens naar toegroeien. Je ontdekt 
veel van jezelf en je krijgt de kans om 
je verder te ontwikkelen. Wij weten 
ons zelf door Zaai te verbazen.” Neem 
voor meer informatie over Zaai 
contact op met Kirsten Verhoef 
(project-organisatie) via 0297-288163 
of per mail: kirsten@syltsupport.nl 

Aalsmeerderbrug- Sinds afgelopen 
1 oktober is Stadsherstel Amsterdam 
N.V. eigenaar van het Fort bij Aals-
meer en daarmee de nieuwe huis-
baas van Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45. Het Fort bij 
Aalsmeer is in 1905 opgeleverd als 
een van de forti�caties van de Stel-
ling van Amsterdam en is in de 
oorlog gebruikt als munitieopslag. In 
2007 is het Crash Luchtoorlog- en 

Verzetsmuseum ’40-’45 in een deel 
van het fortgebouw getrokken. Nu, 
in 2022, staat Crash aan de voor-
avond van een ingrijpend project. De 
huidige eigenaar, Stadsherstel 
Amsterdam N.V., start binnenkort 
met de renovatie van het gehele fort-
gebouw. De renovatie is veelomvat-
tend. Het dak krijg nieuw bitumen en 
de toplaag met gras zal weer worden 
terug geplaatst. Van binnen wordt 

Renovatie fort bij Aalsmeer 
door Stadsherstel Amsterdam

het gebouw ’in oude luister’ hersteld. 
De nog beschikbare originele materi-
alen en elementen worden zoveel 
mogelijk hergebruikt. Ook de buiten-
kant krijgt een opknapbeurt.

Fasering
De renovatie zal in een aantal fasen 
plaatsvinden. Er wordt begonnen 
met de renovatie van het afgebrande 
deel van het fort, dat deel waar de 
brandweer oefeningen heeft 
gehouden. De verwachting is dat dit 
gehele project zeker een jaar zal 
duren.

Crash museum blijft open
De eerste fase van de verbouwing 
heeft geen gevolgen voor de muse-
umopening, ook tijdens de voorbe-
reiding van fase 2 kan Crash naar 
alle waarschijnlijkheid open blijven. 
De herinrichting van het museum in 
de nieuwe ruimten heeft wel tot 
gevolg dat het museum enige tijd 
gesloten zal zijn. Er wordt gepro-
beerd die periode zo kort mogelijk 
te houden. 

Vrijwilligers gevraagd
Crash heeft na deze renovatie de 

beschikking over ruimten die 
toekomstbestendig zijn. Zo worden 
de toiletgroepen nieuw gebouwd 
en wordt gewerkt aan verduurza-
ming, zeker op het gebied van 
energie. De expositie zal een 
vernieuwde opzet krijgen. Er zijn 
echter veel handen nodig om alle 
materialen en objecten veilig en 
kundig te verplaatsen. Daarom 
worden nieuwe vrijwilligers die zich 
daarvoor willen inzetten hartelijk 
welkom geheten. Kijk voor meer 
informatie en aanmelding op www.
crash40-45.nl

RONDLEIDING OVER ZORGVLIED
Amstelveen - Marcel Bergen, auteur 
van Wandelen over Zorgvlied geeft 
op zondagmiddag 20 november een 
rondleiding over begraafplaats Zorg-
vlied. Tijdens de twee uur durende 
rondleiding wordt informatie 
gegeven over Zorgvlied als histori-

sche en moderne begraafplaats. De 
wandeling gaat langs een groot 
aantal rijksmonumenten die funeraire 
symboliek bevatten uit de negen-
tiende eeuw. Er wordt uitleg gegeven 
over de betekenis van de symbolen 
en hoe men in de negentiende eeuw 
dacht over de dood. Daarnaast is er 

aandacht voor graven van bekende 
overledenen, monumentale bomen 
en Zorgvlied als moderne begraaf-
plaats. De wandeling is van 14.00 tot 
16.00 uur en deelname kost 10 euro 
per persoon. Aanmelden is wel een 
vereiste en kan via: www.wande-
lenoverzorgvlied.nl
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Aalsmeer - De eerste traditionele 
echte o�ciële gecerti�ceerde Royal 
Class Barbershop van Aalsmeer in de 
Weteringstraat, hoek Schoolstraat, 

heeft versterking gekregen van de 
eerste vrouwelijke allround barbier 
van Aalsmeer: Wilma Heeren. “Een 
aangename uitbreiding, zo net voor 

Uitbreiding bij de Royal Class 
Barbershop in Weteringstraat

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Monique van den 
Nouwenland is geboren met twee 
‘gouden handen’, een echte doener 
die van aanpakken weet. Als kind zag 
zij hoe haar vader altijd aan het 
klussen was en naarmate zij ouder 
werd ging zij meehelpen. Als 
vrienden gingen verhuizen en wel 
een paar stevige handen konden 
gebruiken, was Monique van de 
partij. Sinds januari 2022 heeft zij 
haar eigen bedrijf: Klusvrouwmo-
nique. Zij sprong in het diepe, ging 
een avontuur aan en beseft nu dage-
lijks: “Ik heb een goede keuze 
gemaakt.” Ze beleeft veel plezier aan 
het maken van mooie dingen en 
krijgt veel waardering van de klanten. 

Bergen energie
“Creëren wat er niet is, dat vind ik 
leuk. Je denkt wel dat je het uit een 
boekje kan leren maar de praktijk is 
altijd anders”, lacht zij vrolijk. Naast 
die twee gouden handen heeft klus-
vrouwmonique ook een timmer-
mansoog. “Een zeer secure en 

precieze werker”, vertelt één van haar 
klanten. “Ik ben zo blij met haar. Hoe 
ingewikkeld ook, zij weet altijd een 
oplossing te vinden.” 
Pippi Langkous zei het al: ‘Ik heb het 
nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik 
het wel kan’. Het lijkt Monique op het 
lijf geschreven. Tegen de meest 
uiteenlopende klussen ziet zij niet op. 
Behangen, laminaat leggen, een 
schuur isoleren, een wasbak 
ophangen, een kraan vervangen, 
kozijnen schilderen, een nieuw 
plafond maken, een wand plaatsen of 
een gordijnrails ophangen. Veel heeft 
zij geleerd van het jaar stage lopen bij 
een meubelmaker, een klusbedrijf en 
een aannemer. Dat zij als hobby - 
samen met haar dochters - aan klet-
tersteigen (gezekerd wandelen) doet, 
bevestigt ook nog eens dat zij geen 
hoogtevrees heeft. Dus een karweitje 
op het dak? Moet lukken! Zij beklimt 
niet alleen bergen maar bezit ook 
bergen energie. “Als kind klom ik al 
graag in bomen, hing aan van die 
laaghangende takken om over 
slootjes te springen. Verder duik ik 
graag en zing ik in een gospelkoor.” 

Klusvrouw Monique: “Zaai zorgt 
voor een mindset”

Aalsmeer – Zaterdag 12 november 
heeft Sinterklaas een bezoek gebracht 
aan Aalsmeer. De Sint werd welkom 
geheten door heel veel kinderen, die 
naar hem zwaaien bij aankomst vanaf 
het veld naast het Zorgcentrum 
(ingang Kanaalstraat) aan de Ring-
vaart. Sinterklaas kwam natuurlijk niet 
alleen, hij arriveerde met heel veel 
Pieten. Cadeautjes had Sinterklaas niet 
meegenomen, die koopt hij lokaal. U/
jij toch ook?

Hier met je verlanglijstje
In Aalsmeer Centrum worden leuke 
cadeautjes voor Sinterklaas te koop 
aangeboden, van klein tot groot en 
voor jong en oud. De ondernemers 
hebben hier een actie voor kinderen 
aan verbonden: Aalsmeer Centrum 
speelt voor Sinterklaas. Kinderen tot 
en met 9 jaar mogen hun verlanglijstje 
inleveren met daarop drie dingen die 
verkrijgbaar zijn bij de winkels in het 
Centrum. Wie weet trekt Sinterklaas 

jouw lijstje eruit en komt hij jou op 2 
december thuis verblijden met leuke 
cadeautjes. Lever je verlanglijstje 
uiterlijk 26 november in bij muziek-
winkel Stage Music Shop in de School-
straat of bij Fotowinkel Aalsmeer op 
het Raadhuisplein. Vermeld daarop je 
naam, leeftijd, telefoonnummer (van 
ouder of verzorger) en in welke 
winkels je wens-cadeautjes te koop 
zijn. Meer informatie op: 
www.aalsmeercentrum.nl

Aalsmeer Centrum speelt voor 
Sinterklaas: actie voor kinderen

Aalsmeer - Zowel bij ‘Echt Esther’ als 
bij ‘That’s Life’ wordt aandacht 
besteed aan lokaal decemberinkopen 
doen. Jacqueline Hillegers, Linda 
Kroezen en Sabine Huijsman zijn 
vanavond, donderdag 17 november, 
vanaf 19.00 uur te gast bij Esther 
Sparnaaij. En er wordt gebeld met 
schrijfster Lennie de Man. Eind 
november komt haar boek uit: ‘De 
hand die niet loslaat’. Vanaf 20.00 uur 
zijn Jenny Piet en Dennis Wijnhout 
weer op de radio en op tv met het 
Kunst en Cultuur programma ‘That’s 
Life’. Het is de tijd van de december-
cadeautjes en daar duiken de 
programmamakers in middels Koop 
Lokaal. 

Katelijne van Otterloo bij ‘Sem’
Zaterdag om 11.00 uur ontvangt Sem 
in zijn programma ‘Sem op Zaterdag’ 
de bekende Aalsmeerse Jazz-
zangeres Katelijne van Otterloo. 
Uiteraard zal er veel eigen muziek van 
Katelijne voorbij komen, maar daar-
naast zal zij ook vertellen over haar 
inspiratiebronnen en ook enkele 
nummers van hen laten horen. 

‘Door de Mangel’ 
Al voor het tiende seizoen wordt er 
wekelijks een Aalsmeerder of Kudel-
staarter in de spotlight gezet’. Mylène 
en Elbert Huijts ontvingen de laatste 

keer Emmy Huis. Maandag 21 
november om 19.00 uur is Bonny 
Boerlage de 364e gast. Bonny heeft 
een beautysalon. 

‘Intermezzo’ in teken van Händel
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ staat maandagavond 21 
november tussen 21.00 en 23.00 uur 
in het teken van de Duits Britse 
barokcomponist Georg Friedrich 
Händel. Sem van Hest laat ook 
werken van componisten waar 
Händel mee optrok horen, zoals Tele-
mann. In de zoektocht naar leuke 
weetjes over Händel trof Sem nog 
iets bijzonders aan oorspronkelijk uit 
Frankrijk, nu heel erg Brits. Ook dat 
laat hij horen. 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. 

Radio Aalsmeer helpt bij lokale 
decemberinkopen

Jazz-zangeres Katelijne van Otterloo 
bij ‘Sem op Zaterdag’.

de feestdagen”, aldus eigenaar 
Mourad. De geboren en getogen 
Aalsmeerse heeft haar opleiding 
afgerond als ‘allround barbier’ aan de 
BarberSchool Heads Academy in 
Amsterdam en heeft tevens bij Jan 
Heideman, meester barbier in 
Haarlem, een opleiding gevolgd. 
Wilma: “De sfeer die Royal Class 
Barbershop uitstraalt spreekt mij 
ontzettend aan. Gezellig en gemoe-
delijk. Het is elke dag weer een 
feestje om te werken bij Royal Class 
Barbershop en ik heb een goede klik 
met Mourad.” De Royal Class Barber-
shop knipt en scheert op traditionele 
wijze, is ook open in de avonduren 
en, tip voor de feestdagen, heeft 
cadeaubonnen om een vriend of 
familielid op te trakteren. Kijk voor 
meer informatie op: www.royalclass-
barbershop.nl of stap binnen voor de 
mogelijkheden of het maken van een 
afspraak bij de barbier in de Wete-
ringstraat 5 (hoek Schoolstraat). 
Wilma en Mourad tot slot: “Wees 
welkom bij ons.”

Monique deed jaren de boekhouding 
van bedrijven. “Ik weet dus heel goed 
wat winst en verlies is, maar hoe stuur 
je je eigen bedrijf aan op basis van 
cijfers? In loondienst ben je verzekerd 
van een inkomen Nu moet je 
constant jezelf overtuigen dat het 
met de �nanciën wel goed komt. Die 
mindset om ondernemer te willen 
zijn, goed kunnen overbrengen waar 
ik voor sta, laten zien waarop mijn 
prijs is gebaseerd, dat hoop ik bij Zaai 
te leren.” Neem voor meer informatie 
over Zaai contact op met project-
organisator Kirsten Verhoef via 0297-
366182 of mail naar: kirsten@syltsup-
port.nl 

Aalsmeer - Vorig weekend bakte 
muziekvereniging Sursum Corda weer 
oliebollen, voor de 44e keer. Door 
corona kon de oliebollenactie de 
afgelopen twee jaar niet doorgaan. 
Het bakken van de oliebollen was 
weer even wennen na twee jaar, maar 
iedereen ging vol enthousiasme aan 
de gang. Er waren veel bestellingen 
en vrijdagochtend konden rond 10.00 
uur de eerste bestellingen bezorgd 
worden. Daarna begon de verkoop 
aan de deur die ook goed verliep. Aan 
het einde van de middag waren er 
nog acht zakjes niet verkocht. Zater-

dagochtend was al snel alles uitver-
kocht nadat er nog wat bestellingen 
kwamen. Daarna kon het geld geteld 
worden. De bruto-opbrengst van de 
oliebollenactie was bijna 2.600 euro. 
Na aftrek van de kosten zal er onge-
veer 2.000 euro over blijven voor de 
clubkas. De oliebollenactie is altijd 
een hele inspanning voor de leden 
van de vereniging, maar het is ook 
altijd heel gezellig en uiteindelijk is er 
een mooi resultaat bereikt. Sursum 
Corda wil alle sponsors, vrijwilligers 
en iedereen, die een zakje oliebollen 
gekocht heeft, hartelijk bedanken! 

Oliebolleactie Sursum Corda 
levert zo’n 2.000,- op!

Aalsmeer - Terug van weggeweest: 
de Bockbiertocht in Aalsmeer 
Centrum. Op zondagmiddag 27 
november vanaf 15.00 uur kan een 
gezellige ‘kroegentocht’ gewandeld 
worden en kan bij vijf horeca-aange-
legenheden genoten worden van een 
lekker bockbiertje met een speciaal 
hapje. Deelnemende horeca zijn: 
restaurants De Oude Veiling, De 
Praam en het Wapen van Aalsmeer, 
eetcafé De Zwarte Ruiter en café 
Joppe. Koop voor 25 euro een stem-
pelkaart bij één van de deelnemende 

horeca-aangelegenheden of voor 
27,50 euro dezelfde dag aan de deur. 
Vul je naam en telefoonnummer in op 
de kaart, laat je kaart achter en maak 
kans op een smakelijke verrassing. 
Tip: reserveer alvast je tafeltje bij één 
van de restaurants en blijf gezellig 
eten. Je mag er zo lang over doen als 
je zelf wilt, maar maak je kaart wel die 
zondag vol. En let op: Café Joppe sluit 
die avond om 21.00 uur. Wacht niet te 
lang, want voor je het weet zijn alle 
kaarten verkocht. Zo’n gezellige tocht 
wil je toch niet missen...

Bockbiertocht in het Centrum

Geen verlichting op 
fiets: Bekeuring!
Uithoorn - Op vrijdag 11 november 
zijn er op verschillende plekken in 
Uithoorn door het politiebasisteam 
Aalsmeer-Uithoorn verkeerscontroles 
gehouden. Er zijn meerdere perso-

nenauto’s, werkbussen, scooters en 
�etsers gecontroleerd. Er zijn diverse 
bekeuringen uitgeschreven, waarvan 
de meesten, negen stuks, voor niet 
werkende �etsverlichting. Ook zijn 
proces-verbalen opgemaakt voor 
niet werkende autoverlichting, niet 
tonen van een rijbewijs, rijden 

zonder rijbewijs, bellen achter het 
stuur, rijden zonder helm en te hoge 
snelheid scooter. Er zijn tevens meer-
dere waarschuwingen uitgedeeld. 
Daarnaast zijn er �etslampjes uitge-
deeld. In de aankomende maanden 
zullen nog meer controles volgen in 
Uithoorn en in Aalsmeer.





22 inderegio.nl • 17 november 2022NIEUWS

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Joost Voortman en Anna Anttila hebben samen een dyna-
misch bedrijf: Boatlife Amsterdam. Joost is een geboren en getogen Aals-
meerder, Anna heeft de Finse nationaliteit, maar woont al ruim twaalf jaar 
in Nederland. Wat bracht haar hier? En wat bracht ze samen?
Anna: “In eerste instantie kwam ik hier voor een opleiding aan de kunst-
academie in Tilburg. Het was niet mijn doel om zo lang te blijven, maar ik 
kreeg gelijk een baan en ik ging van de mensen in Nederland houden. Ik 
ben wel een paar keer teruggegaan naar Finland, maar ontdekte al snel 
dat het daar niet meer mijn plek was. Ik miste de mensen, de gezelligheid 
en de mogelijkheden die je hier hebt. Mensen in Nederland zijn onderne-
mend en als je hard werkt is alles mogelijk.” Joost: “Ik heb bij verschillende 
bedrijven gewerkt, onder andere bij Biemond en van Wijk, maar ook in de 
sierteelt bij Henk de Gooier. Daarnaast had ik altijd een paar sloepen die 
ik opknapte en verhuurde voor rondvaarten. Rondvaren, leuk om te doen, 
maar niet voor vast. Totdat ik dacht: waarom ga ik het eigenlijk niet full-
time doen? Ik kende Anna van een festival, ging met haar varen en werd 
verliefd. Ik nam haar een keer mee op een boottochtje voor een rondvaart 
door Amsterdam en vanaf dat moment was zij ook met het virus besmet. 
Anna: “Ik kende Amsterdam niet vanaf het water, dat was een heel nieuwe 
ervaring voor me, Amsterdam is ‘the city of my dreams’. Elke keer dat ik in 
de stad kom vind ik het weer prachtig.”

Wat houdt Boatlife in?
Joost: “We hebben een 100 jaar oude Amsterdamse sleepboot gekocht; 
Een oer Hollandse trots, die we verbouwd hebben tot een droom salon-
boot: de Para Todos (voor iedereen). We hebben veel zelf gedaan, maar 
het was een dusdanige grote klus dat we daar ook de nodige vakmensen 
bij hebben betrokken. Alles wat ik in mijn hoofd had voor die boot, 
hebben we kunnen verwezenlijken. Ik ben opgegroeid in een autobedrijf 
en ik kan alles met staal. Het honderd jaar oude casco hebben we in ere 
hersteld en daarna opgebouwd tot de meest perfecte boot die je maar 
kunt bedenken; zowel voor de mensen die er werken als voor de gasten 
die we ontvangen.” Anna: ”Joost is een perfectionist, het hele design is 
door hem bedacht en de boot kan gebruikt worden voor allerlei evene-
menten: als restaurant, voor een party, een babyshower, maar ook als 
trouwlocatie.” Joost: “Het heeft wel heel veel moeite gekost; van het ene 
moment op het andere word je bestempeld tot reder en de gemeente 
Amsterdam ziet je liever gaan dan komen. Terwijl in mijn optiek een 
gemeente een vader functie heeft en ondernemers juist zou moeten 
begeleiden om dingen beter aan te pakken. Ik hoop dat het in Aalsmeer 
anders is.”

Hoe zijn jullie taken verdeeld?
Joost: “Mensen zeggen vaak: jullie hebben het allerleukste beroep, lekker 
varen, maar ze vergeten dat we van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
bezig zijn met voorbereiden: schoonmaken, inkopen, internet, e-mail, 
telefoneren, de �nanciën.” Anna: “We zijn met zijn tweeën begonnen en 
dachten: dit kunnen we wel. Maar in de zomer was het zo druk; er was 
geen tijd om te slapen of te eten, zelfs niet om nieuwe mensen aan te 
nemen, we waren alleen maar aan het werk. Dat moest anders, want dat 
was niet vol te houden. Maar nu hebben we twee dames op kantoor; ik 
doe nog steeds de �nanciën en de boekingen, maar ik ben ook vaak op 
de boot om de te hostessen te begeleiden of de gasten te ontvangen. 
Daar wil ik graag bij betrokken blijven.” Joost: “Helaas kan ik niet altijd zelf 
varen, we zitten in het hoogste segment, dus het is moeilijk om het uit 
handen te geven. Als er iets is, ben ik degene die het op moet lossen. 
Maar we hebben goed gekwali�ceerde mensen in dienst; een paar 
ervaren schippers die regelmatig varen en een paar dames die als gast-
vrouw functioneren.”

Wat zijn jullie plannen in Aalsmeer?
Joost: “We hebben nog een tweede salonboot opgeknapt; 115 jaar oud 
en een kleinere variant van de Para Todos. De Vellamo (in de Finse mytho-
logie: godin van het water) ligt in Aalsmeer. Beide boten zijn 100 procent 
elektrisch, Met de Vellamo gaan we rondvaarten maken op de 
Westeinder.” 

Wie willen jullie volgende keer in de Schijnwerper zetten?
“Jay Tabak. Sinds hij vrij plotseling de zaak van zijn vader heeft overge-
nomen zit het bedrijf in de lift. Dat vinden wij zo knap.”

Joost Voortman en Anna Anttila 
‘besmet’ met virus varen

Kudelstaart - Afgelopen week is met 
het plukken van de spruiten het 
Schooltuinproject van de groepen 6 
en 7 van de basisscholen in Kudel-
staart voor dit jaar afgesloten. De 
spruiten zijn zo’n beetje de laatste 
groente die van de tuin gehaald 
worden waarna de tuin weer een 
winter lang kan ‘bijkomen’. Er was dit 
jaar een zeer goede oogst.
Opvallend veel kinderen houden 
toch van deze gezonde groente en er 
werd menig maaltje van de tuin 
geplukt. Naast de spruiten werden 
ook de laatste paprika’s en nog wat 
andijvie geoogst. Zodoende gingen 

weer heel veel kinderen met volle 
tassen naar huis. Nog net niet met 
tranen in de ogen, maar wel met wat 
weemoed werd afscheid genomen 
van de tuin. De diverse groepen 
hebben heel wat werk gedaan op de 
tuin en uiteindelijk is er ook goed 
geoogst. Dank was er voor de bege-
leiders op de tuin voor al hun werk 
dit jaar. Ook willen de kinderen en de 
begeleiders iedereen nog bedanken 
die tijdens de  Rabo Ledenactie op 
de Smikkeltuin gestemd hebben, 
want uit deze actie vloeide voor de 
tuin ook een mooi bedrag wat 
volgend jaar weer gebruikt kan 

Schooltuinproject afgesloten 
met plukken van spruiten

Aalsmeer - Vorig schooljaar hebben 
de leerlingen van de Oosteinderschool 
met een schaatsmarathon en een 
sponsorloop geld bij elkaar gebracht 
voor een nieuw speeltoestel op het 
schoolplein. Vorige week heeft Stan 
van Kessel, leerling van de Oosteinder 
én kinderburgemeester van Aalsmeer, 
het speeltoestel feestelijk geopend. Hij 
werd bijgestaan door Daan uit groep 
7, die jarig was. Stan knipte op profes-

sionele wijze het rode lint door, 
waarna hij samen met Daan het speel-
toestel inwijdde door een klim- en 
klauterrondje. Alle kinderen van de 
Oosteinder moedigden deze opening 
aan met het blazen van bellenblaas, 
wat het geheel een extra feestelijk 
tintje gaf. Dank aan alle ouders, groot-
ouders, buren en iedereen die met 
sponsordonaties dit speeltoestel 
hebben helpen realiseren.

Feestelijke opening van nieuw 
speeltoestel op Oosteinder

worden om het schooltuinproject te 
vervolgen.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De docenten van de 
Brede School De Mikado wisten 
direct waaraan zij het corona budget 
dat alle basisscholen scholen 
ontvingen, wilden besteden. Een 
eigen bibliotheek! “Kinderen uit Oost 
gaan niet zo makkelijke naar de bieb 
in het Centrum”, vertelt docente 
Marjonne de Niet. “Bij ons op school 
wordt heel veel gedaan aan lezen, de 
leerlingen krijgen dagelijks de tijd 
om zelfstandig te lezen en er wordt 
ook veel voorgelezen. Dus was de 
keuze van een eigen bibliotheek snel 
gemaakt. Inmiddels heeft iedere 
groep de bieb ontdekt en zijn er 
leuke hoekjes met bankjes die uitno-
digen om lekker te gaan lezen. De 
leerlingen komen graag in de 
Boekenwurm.”

Prijsvraag
Natuurlijk moest de bibliotheek ook 
een naam krijgen. Daarvoor werd 

een prijsvraag uitgeschreven 
waaraan alle leerlingen konden 
meedoen. In de week vóór de Kinder-
boekenweek werd ‘De Boekenwurm’ 
o�cieel geopend. Unaniem was er 
gekozen voor de door Stijn (leerling 
uit groep 5-6) bedachte toepasselijke 
naam. Stijn werd beloond met een 
leuke ludieke prijs. Een rolletje vijftig 
cent munten waarvoor hij zelf weer 
nieuwe boeken kon aanscha�en op 
de gezellige boekenmarkt. Om de 
opening een extra feestelijk tintje te 
geven mochten alle leerlingen hun 
uitgelezen boeken te koop 
aanbieden. Het schoolplein lag vol 
met kleedjes waarop de boeken 
waren uitgestald. Op de druk 
bezochte boekenmarkt werd veel 
verkocht en gekocht. 

Poppenkast 
Totaal los van elkaar bedacht Gerard 
Zelen ‘De Boekenwurm’ voor een 
nieuw stuk voor zijn poppenkast-
voorstelling. Speciaal geschreven 

‘De Boekenwurm’ cadeau voor 
leerlingen van De Mikado

voor de Schrijversparade van 5 
november in de bibliotheek in het 
Centrum. “Hé, dat is toevallig”, dacht 
de poppenkastspeler toen hij het 
bericht van de Boekenwurm in de 
Nieuwe Meerbode las. “Weet je wat ik 
ga doen, ik ga een voorstelling geven 
voor de leerlingen van de Mikado in 
de Boekenwurm bieb.” Een van de 
poppen kreeg zelfs de naam Stijn en 
het werd zo een groot succes dat 
poppenkast speler gevraagd is om 
ook tijdens het grote Sinterklaasfeest 
een voorstellingen te komen geven. 
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Aalsmeer - Op maandag 14 
november is een nieuwe ronde 
gestart van de Tuinbouw Battle in de 
regio Aalsmeer. De aftrap was bij 
basisschool De Dol�jn in Uithoorn en 
KC De Ruimte in Kudelstaart. Met 
speciale verlichting, een tijdschake-
laar, uitgebreide instructie en hulp 
van vrijwilligers gaan de leerlingen 
uit de groepen 7 en 8 via deze Tuin-
bouw Battle zelf tulpen kweken. Het 
gehele project wordt begeleid door 

vrijwilligers die zelf al jaren in het 
bollenvak of het onderwijs werkzaam 
zijn geweest en zeer ervaren zijn op 
het gebied van de bollenkwekerij. Op 
De Dol�jn en KC De Ruimte zijn teelt-
karren met twee lagen tulpen geïn-
stalleerd. Boven elke teeltlaag hangt 
ledverlichting die de tulpen belicht. 
Uiteindelijk worden na vier weken 
zo’n 400 tulpen geoogst. 

Lespakketten

Nieuwe ronde Tuinbouw Battle 
van start op basisscholen 

Leerlingen krijgen uitleg over de teeltkar. Fotocredit: Greenport Aalsmeer

Aalsmeer – Sinterklaas arriveerde 
zaterdagochtend 12 november in 
Aalsmeer en zijn komst was niet 
onopgemerkt gebleven. Sterker nog, 
er was massaal uitgelopen om Sint te 
kunnen begroeten. Per boot kwam 
de Goedheiligman aan en hij had 
veel, heel veel Pieten meegenomen. 
Sinterklaas werd o�cieel welkom 
geheten door twee burgemeesters 
Gido Oude Kotte en Stan van Kessel 
(kinderburgemeester). Ze brachten 
redding, want de mantel van Sinter-
klaas lag nog in Spanje. Sint en de 
Pieten waren toen de burgemeester 
belde niet op weg naar Aalsmeer, 
maar vaarden richting Qatar om deel 
te nemen aan het WK voetbal. De 
boot is omgekeerd en vol gas is toch 
koers naar Aalsmeer gezet. De burge-
meester heeft de mantel van Sint uit 
Spanje laten komen en kon deze aan 
hem overhandigen. Eind goed, al 
goed. Dat de boot in eerste instantie 
onderweg was naar het WK voetbal 
was te merken aan de meegekomen 
scheidsrechters. Zij deelden gele 
kaarten uit, de Pieten zakjes met 
pepernoten. Op het Molenplein 
maakten de Pieten er een sportief en 
gezellig (dans)feestje van en dat een 
aantal goed kan voetballen, werd 
natuurlijk ook geshowd. Het was 
overigens �le-lopen in de Kanaal-
straat en de Zijdstraat, maar dat 
deerde niemand. “Gewoon met de 

stroom meelopen”, aldus een 
bezoeker. Het was een gezellige, heel 
druk bezochte en zonnige intocht.

Grote Huis van Sinterklaas
In de middag en zondag stond nog 
een spannende activiteit op het 
programma voor degenen die 
kaartjes hadden weten te bemach-
tigen: Een bezoek aan het Grote Huis 
van Sinterklaas. Het Raadhuis was 
hiervoor beschikbaar gesteld en 
menigeen was toch best nieuws-
gierig hoe de slaapkamer van Sinter-
klaas eruit ziet en hoe het eraan 
toegaat in de cadeau- en inpak-
ruimte. Vol verwachting gingen de 
kinderen naar binnen en met een 
‘dikke’ glimlach kwamen ze er na 
ongeveer een half uur weer uit. “Wat 
een mooi huis hebben Sinterklaas en 
de Pieten.” De vrijwilligers van de 
Stichting Sinterklaas in Aalsmeer 
verdienen een compliment: Prima 
georganiseerd weer dit 
Sinterklaasfeest!

Intocht Sinterklaas in Aalsmeer: 
Druk, gezellig en zonnig!

Aalsmeer – Het was een drukte van 
belang op basisschool De Brug op 
donderdagmiddag 10 november. 
Niemand minder dan Jamai Loman, 
Tooske Ragas en Gerard Joling 
kregen daar o�cieel het eerste 
exemplaar van het door hen 
geschreven sinterklaasprentenboek 
overhandigd. Voor de foto-, en �lm-
camera’s van de landelijke pers 
kregen de drie schrijvers een award 

en hun boek uitgereikt door de direc-
teur van de onderneming die de 
boeken jaarlijks laat drukken en via 
supermarkten uitdeelt en verkoopt.
Het boek van Gerard Joling heet ‘De 
valse noot’ en gaat over een zang-
piet die op zoek is naar een pieten-
band. De leerlingen van De Brug 
wilden natuurlijk wel die pieten-band 
zijn en hadden met muziekinstru-
menten een lied ingestudeerd. 

BN’ers lezen voor op De Brug

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
19 november zet Sinterklaas samen 
met zijn Pieten weer voet aan wal in 
Kudelstaart. Net zoals de afgelopen 
jaren gaat dit weer een gezellige 
intocht worden met hopelijk veel 
kinderen bij de ontvangst. Om 14.15 
uur wordt Sinterklaas o�cieel 
welkom geheten door burgemeester 
Oude Kotte op de loswal in Kudel-
staart. En na een klein woordje gaat 
Sinterklaas daarna te voet richting 
het Dorpshuis. Vanwege de intocht 
wordt vanaf 13.45 uur de Herenweg 

afgezet, zodat alle kinderen en 
ouders veilig naar de loswal kunnen 
komen. 

Feest voor kinderen
Na de intocht is er van 15.00 tot 
16.30 uur een groot feest in het 
Dorpshuis voor alle kinderen van 4 
tot en met 8 jaar oud. De organisatie 
verzoekt ouders om de kinderen een 
telefoonnummer mee te geven. 
Ouders zijn welkom in de bar van het 
dorphuis, niet in de feestzaal bij de 
kinderen. 

Sinterklaas komt naar Kudelstaart!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Alle aspecten van de sector komen in 
het lesprogramma aan bod: teelt-
techniek, techniek, marketing, 
handel, verkoop, prijsbepaling, meer-
waarde en samenwerking. Het bijbe-
horende digitale lespakket biedt 
leuke en leerzame ondersteuning. 
Onderdeel van het project is ook een 
bezoek aan een tuinbouwbedrijf in 
de regio.

Zestien klassen 
De Tuinbouw Battle is ook een uitda-
gende strijd tussen scholen in de 
regio. Er starten de komende week 
maar liefst drie rondes waar in totaal 
zestien klassen aan meedoen. Naast 
De Dol�jn en KC De Ruimte, doen ook 
De Oostereinderschool (Aalsmeer), de 
Jozefschool (Aalsmeer), Kwikstaart 
(Uithoorn), IKC Triade (Aalsmeer) en 
IKC Het Woud (Rijnsaterwoude) mee 
aan de Tuinbouw Battle. 

Oogst verkopen
De leerlingen mogen zelf bedenken 
hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo 
hoog mogelijke prijs kunnen 
verkopen: via een veiling, een evene-
ment, verkopen van deur-tot-deur 
verkopen. Niets is te gek. De school 
met de origineelste inzending, de 
hoogste opbrengst of het leukste 
doel wint de battle.

Daarna hebben ze een ander liedje 
gezongen en gedanst waarbij Jamai, 
Tooske en Gerard vrolijk meededen. 
Natuurlijk hebben de drie sterren 
hun boek aan een groepje leerlingen 
voorgelezen. Ademloos hebben de 
kinderen geluisterd naar de leuke, 
nieuwe sinterklaasverhalen. De 
komende weken gaan de kinderen 
op school met deze boeken en bijbe-
horende leerspelletjes aan de slag. 
Op deze manier is leren wel heel 
leuk! 

Kudelstaart - Honderden kinderen 
hebben op zaterdag 29 oktober 
Halloween gevierd in het dorpshuis ’t 
Podium. Met een echt spookhuis, 
spannende spelletjes en een verkie-
zing voor de mooist verklede jongen 
en meisje was het een groot succes. 
Het begint een vertrouwd gezicht te 
worden om eind oktober graaf 

Dracula, magere hein of een spook 
tegen te komen in Kudelstaart. Op 
zaterdag 29 oktober werd na een 
coronapauze van twee jaar het 
Halloweenfeest weer gevierd door 
kinderen tot 12 jaar. Alle 300 kaartjes 
waren al een week van tevoren in de 
voorverkoop uitverkocht. De bezoe-
kers hebben een heel leuke avond 

Doodeng: Griezelen in ‘t Podium beleefd met allerlei spelletjes zoals 
slanghappen, prik-de-heksenneus, 
pompoen-ringwerpen en het 
mummiespel. In het spookhuis kon 
lekker gegriezeld worden en er was 
een griezelbu�et, met onder meer 
suikerspin, bloederige vinger-hotdogs 
en spookschuimpjes. Ondertussen 
hebben ook de ouders zich aan de bar 
heel goed vermaakt. 

Joker en horrorclown
Veel kinderen hadden moeite 
genomen om zich heel mooi aan te 
kleden. De prijs voor het mooiste 
kostuum ging bij de jongens naar een 
fraai uitgedoste Joker, terwijl bij de 
meisjes een enge horrorclown de prijs 
in de wacht sleepte. De uitdijende 
groep vrijwilligers verheugt zich er nu 
al op om volgend jaar Halloween in 
Kudelstaart tot een nog groter succes 
te maken. Achter de fantastische 
avond ging overigens de hulp schuil 
van allerlei bedrijven en mensen. De 
initiatiefnemers willen hen hartelijk 
danken voor de medewerking.
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Aalsmeer - Na twee jaar van uitstel, 
is zaterdag 5 november dan toch het 
40e Koppeltoernooi van Sjoelclub 
Aalsmeer gehouden. Het toernooi is 
gewonnen door Jan Drent en 
Jacqueline Heijnis (A-Klasse). Patrick 
Haring en Cock Tukker van Sjoelclub 
Aalsmeer werden tweede en Tim van 
Tiem en Wim Voorbij derde. De 
B-Klasse was een Aalsmeerse aange-
legenheid. Albert Geleijn en zus 
Betty Jacobs werden eerste. Kees 
Kuypers en Tiny Amsing tweede en 
Marja Springin’tVeld en Hans van 

Leeuwen derde. De C-Klasse werd 
voor Aalsmeer vertegenwoordigd 
door Karin Dijkstra en Anneke van 
Dijk middels een derde plaats. Theo 
van Leijden en Paula van der Jagt 
wonnen de D-Klasse. De eer van 
Sjoelclub Rijsenhout werd hoog 
gehouden door Jan en Nel Joore met 
de derde plaats. In de E-Klasse was 
de familie Siebeling nadrukkelijk 
aanwezig. Walter en Martha werden 
eerste. Sjaak en kleinzoon Olek vielen 
net buiten de prijzen met de vierde 
plaats. 

Mooie resultaten voor Sjoelclub 
Aalsmeer op koppeltoernooi

Podium B-Klasse: Marja Springin’t Veld en Hans van Leeuwen (3e), Kees Kuypers en 
Tiny Amsing (2e) en Betty Jacobs en Albert Geleijn (1e)

Kudelstaart - Bij handboogvereniging 
Target is onlangs de beginnerscursus 
afgerond. Zeven cursisten hebben hier 
met succes aan deelgenomen. Trainers 
Peter Bouwmeester en Jos de Vries 
hadden de leiding. De cursus wordt, 
afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen, twee maal per jaar gegeven in 
het voor- en in het najaar voor 
mensen die lid willen worden van de 
handboogvereniging. Bij Target is het 
verplicht voor aanstaande leden om 
deze cursus te volgen, die bestaat uit 
zes maandagavonden van 19.00 tot 
20.30 waarin onderricht en instructie 

gegeven wordt. Opgeven voor de 
beginnerscursus kan in het jaar dat de 
12 jarige leeftijd bereikt is en uiteraard 
heeft men bij Target geen bovengrens. 
Al met al resulteert dat in een 
gemengd gezelschap met twee club-
avonden per week en een speciale 
jeugdavond op woensdag voor leden 
tot 21 jaar. Bovendien is het mogelijk 
om aan de nationale competitie deel 
te nemen en er worden enkele onder-
linge clubwedstrijden, waaronder de 
Koningsverschieting, gehouden. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.hbvtarget.nl..

Beginnerscursus bij HBV Target 
succesvol afgesloten

Aalsmeer - Op zondag 13 november 
vonden de eerste turnwedstrijden 
van dit seizoen plaats in Sportcen-
trum Sloten in Amsterdam. Voor SV 
Omnia 2000 kwamen maar liefst 21 
turnsters in actie. In totaal waren er 
vier wedstrijden, per wedstrijd 
streden vier tot zes turnsters samen 
in een team om de prijzen. In 
wedstrijd 1 turnden Quinty, Yildiz, 
Jasmijn, Esmee, Amia en Lieke in 
niveau 6. Voor Quinty en Yildiz was 
dit hun eerste o�ciële wedstrijd. De 
meiden mogen erg trots zijn op hun 
individuele prestaties en als team 
konden zij de zilveren medaille mee 
naar huis nemen. In wedstrijd 2 
turnden Bente, Elke, Tessa, Iris, 
Angjisa en Mia in niveau 5. De 
meiden turnden goede vloeroefe-
ningen en kregen een medaille mee 
naar huis voor de vierde plaats als 
team. In de derde wedstrijd kwamen 
Daniek, Feline, Ilse, Ivy en Noa in 
actie. Zij zijn vorig jaar vanuit de 
recreatie ingestroomd, dus ook voor 
hen was het hun eerste o�ciële turn-
wedstrijd. Ze begonnen op vloer met 

een vrije oefening op muziek. Bij 
brug ging nog wel het één en ander 
mis, op het laatste toestel balk 
werden daarentegen prachtige oefe-
ningen geturnd. Een goede eerste 
wedstrijd van dit team en zij namen 
een medaille mee naar huis voor de 
vierde plaats. In de vierde wedstrijd 
kwamen Desi, Fleur, Lara en 
Raquéylee in actie. Deze turnsters 
komen uit op niveau vier. Ze turnden 
een zeer goede wedstrijd met weinig 
fouten en dat leverde ze een derde 
plaats op voor het team. 

Zilver en brons voor SV Omnia 
bij eerste turnwedstrijden

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Na een paar slappe 
weken qua opkomst was iedereen 
weer bij de AAS jeugdcompetitie 
schaken. De beide koplopers Merlijn 
en Rune deden goed werk door te 
winnen van Brian en Eva. De braderie 
heeft drie nieuwe leerlingen opgele-
verd, waarvan Stan en Eli al mee 
doen aan de competitie. Stan was 
nog een maatje te klein (op het bord 

dan) voor Shakya, maar Eli won 
meteen al van Naksh. Het broertjes-
duel Maks tegen Sam Konijnenburg 
werd door Maks gewonnen. Kijk voor 
de volledige uitslag en de stand op: 
www.aas.leisb.nl. Het jeugdschaken 
bij AAS is iedere vrijdagavond vanaf 
19.00 uur in de bovenruimte van De 
Binding (Doopsgezinde Gemeente) 
in de Zijdstraat 55. Kom eens kennis 
maken en speel mee. Wie weet is 
schaken helemaal jouw ‘ding’.

Schaken: Mooie opkomst bij 
8e ronde jeugdcompetitie AAS

KORT
KOPPELKAARTAVOND BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Na een ogenblik stil 
gestaan te hebben bij het over-
lijden van Maike Spaargaren die 
afgelopen week op 91-jarige 
overleden is, werd er bij buurtver-
eniging Hornmeer vrijdag 11 
november een begin gemaakt 
met het klaverjassen. Men had er 
van het begin af aan goede zin in 
partijen van zestien honderd 
punten was heel gewoon. De 
hoogste eer werd behaald door 
Corrie Veenstra met 5661 punten, 
gevolgd door Kees Noordhoek 
met 5629 en Thea van Aalst met 
5296 punten. De poedelprijs was 
deze keer voor Ria Moller met 
3763 punten. Komende vrijdag 
18 november is er weer koppel-
kaarten in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Iedereen is van harte 
welkom. Aanvang; 19.30 uur. Zaal 
open vanaf 19.00 uur.

KAARTAVOND BIJ/MET 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - Het was weer een 
fantastische kaartavond met een 
grote opkomst bij Allen Weerbaar 
in het Middelpunt. De winnaar 
van de avond was Maarten v/d 
Vaart met 5085 punten en hij 
werd op de hielen gezeten door 
Co Vonk met 5045 punten. De 
overige prijzen vielen allen in de 
4700 punten en zij kregen een 
bloemetje of plantje. Helemaal 
onderaan eindigde Jan de Nooij 
met 3826 punten. De volgende 
kaartavond is maandag 21 
november om 20.00 uur in het 
Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De zaal is open vanaf 19.30 
uur voor ko�e, thee en inschrij-
ving. Voor vragen kan contact 
opgenomen worden via 
0297-325040. 

MEESTE PUNTEN VOOR TIM 
BIJ SJOELCLUB

Aalsmeer - Donderdag 10 
november werden er weer 20 
bakken gesjoeld in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. De meeste punten, 
28 in totaal, gingen dit keer naar 
Tim van Tiem. Hij gooide een 
ontzettend mooi gemiddelde van 
142. De tweede plaats in de 
Hoofdklasse was voor Kees 
Kuypers met 24 punten, op de 
voet gevolgd door Iko van Elburg 
met 23 punten. In de A-Klasse 
twee personen met 26 punten, 
maar Jacob van ’t Hof werd 
eerste, Pia Mulder tweede en Elisa 
de Jong derde met 24 punten. De 
B-Klasse werd gewonnen door 
Conny O�erman met 26 punten. 
Mahjan Yari, goed voor 25 
punten, verbeterde haar persoon-
lijk record van 1088 naar 1112. 
Anouschka Ploeger behaalde een 
derde plek met eveneens 25 
punten. Zaterdag 19 november is 
het NK Koppel in Barneveld met 
ook een aantal Aalsmeerse teams 
die een gooi gaan doen naar de 
overwinning in de Veluwehal. De 
volgende competitieavond is op 
de donderdag 24 november en 
begint om 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Nieuwe leden 
zijn welkom, na aanmelding via 
de website. Kijk voor alle 
uitslagen en meer informatie op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - De heren handballers van 
Green Park Aalsmeer hebben afge-
lopen zaterdag 12 november opnieuw 
winst geboekt in de BeNe League. In 
Waalwijk werd gespeeld tegen Tachos. 
Aalsmeer staat op dit moment op de 
vierde plaats, terwijl Tachos net geen 
hekkensluiter is. Toch boden de hand-
ballers in Waalwijk goed tegenstand en 
moest Green Park �ink de concentratie 
vasthouden. Aalsmeer kwam op voor-
sprong, liep verder uit en wist uiteinde-
lijk te winnen met 32-20. Door de winst 
behoudt Green Park met 16 punten de 
vierde positie, maar ook de top drie 
heeft geen steekjes laten vallen en 
pakten overwinningen. Twee Belgische 
teams gaan aan kop, Bocholt met 20 
punten en Sporting Pelt met 18 
punten. De winnaar van de BeNe 

League in 2021, Limburg Lions volgt op 
de voet, met 17 punten op drie. Voor-
alsnog is het verschil klein zo halver-
wege de competitie, er kunnen nog 
stuivertjes gewisseld worden. 
Aanstaande zaterdag 19 november 
wacht Green Park Aalsmeer opnieuw 
een uitwedstrijd in Panningen tegen 
Bevo HC. De wedstrijd begint om 20.30 
uur en is te volgen via livestream, maar 
kan uiteraard ook bijgewoond wonen. 
Volgende week zaterdag 26 november 
kan thuis in De Bloemhof weer 
genoten van de Aalsmeerse handbal-
lers. Het nieuwe team in de BeNe 
League, Haacht uit België, is de tegen-
stander in de dan alweer dertiende 
speelronde. De wedstrijd begint om 
19.00 uur en natuurlijk hoopt Green 
Park op veel support van inwoners. 

Handbal: Winst voor Green Park 
Aalsmeer in Waalwijk

Aalsmeer - Zondag 13 november 
speelde Heren 1 van Basketbal Vereni-
ging Aalsmeer in de Proosdijhal tegen 
de koploper Schrobbelaar. Dit team is 
een onderdeel van de Hogeschool 
van Amsterdam en kan ieder jaar 
weer een nieuwe samenstelling 
hebben met nieuwe studenten die er 
komen spelen. Dit jaar spelen de 
Amsterdammers sterk en vorige week 
versloegen ze de koploper OG uit 
Haarlem en pakten daarmee de eerste 
plaats. Een uitdaging voor de heren 
van Aalsmeer die vorige week een 
karige overwinning behaalden in 
Alkmaar. Coach K begon met een 
man-to-man omdat Schrobbelaar een 
aantal goed schutters heeft die op die 
manier onder de duim gehouden 
konden worden. Dat pakte heel 
anders uit. De tegenstanders 
speelden een goede pick-and-roll en 
scoorden goed tegen de verdediging 
van Aalsmeer. Er werd een time-out 
genomen en de verdediging werd 
omgezet naar een 3-2 zone, een 
ingreep die bijzonder goed uitpakte. 

Van een 4–13 achterstand kroop Aals-
meer dichterbij en bij 18 -18 maakte 
Sebastiaan Stokman de aansluitings-
tre�er. Aalsmeer pakte door en ging 
rusten met een 34–30 voorsprong. De 
tweede helft pakten de Aalsmeerders 
nog beter uit en Valentijn Stokman 
liep slim en scoorde op de breaks en 
kreeg de ballen op maat van Tijs 
Buskermolen die zelf ook een paar 
goede scores liet zien. Uitgesproken 
goed was het spel van Thijs Wij�es die 
een vracht aan rebounds pakte en in 
de aanval tussen neus en lippen nog 
even 9 punten meepakte. Zijn 
mooiste actie was een backdoor 
waarbij hij geheel vrij onder het bord 
uitkwam en door Valentijn Stokman 
perfect werd bediend voor een prach-
tige score. De wedstijd werd gecon-
troleerd uitgespeeld. De eindstand 
was uiteindelijk 66–53 voor de heren 
van Aalsmeer. Volgende week staat de 
belangrijke uitwedstrijd tegen OG op 
het programma. Daar gaat Aalsmeer 
proberen de koppositie verder te 
consolideren.

Basketbal: Heren 1 BVA verslaat 
koploper en pakt eerste plaats
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Kudelstaart - Genieten van het 
zonnetje en genieten van hoog 
staand voetbal, dat kon afgelopen 
zaterdag tijdens de voetbalwedstrijd 
RKDES tegen Oegstgeest, de 
nummer drie op de ranglijst. Vanaf 
het begin speelde beide partijen nog 
wat behoudend, maar naarmate de 
wedstrijd duurde kreeg DES steeds 
meer grip op de tegenstander en 
werd vanuit het middenveld meer 
ruimte gevonden en konden meer 
kansen gecreëerd worden. Toch was 
het Oegstgeest die in de 21ste 
minuut door een fout van Roy 
Endhoven een grote kans kreeg en 
alleen op keeper Tim v/d Linden kon 
afgaan. De bal verdween echter hoog 
over het doel. Daar kwam DES goed 
weg. 
Het was Ruben Onderwater die voor 
kon geven en waar uit de kluts de bal 
voor Rick Verkuyl zijn voeten kwam 
die wel raad wist met zo een kansje 
en in de 34ste minuut de 0-1 in het 
doel verwerkte. Even later speelde 
Ruben de bal naar Maarten van 
Putten die bij de tweede paal de bal 
keurig terug legde op Rick Verkuyl 
die wederom de bal kon inschieten 
en zo de 0-2 maakte. In de tweede 
helft was RKDES de eerste dertig 
minuten heer en meester. Er werd 
verzorgd voetbal gespeeld en het 

team bleef vrije ruimtes zoeken. Ook 
de achterhoede van RKDES had de 
touwtjes goed in handen. En met de 
wissels van Boy Veelenturf en 
Benjamin van Gastelen kregen de 
kijkers langs de lijn twee nieuwe 
gezichten te zien in dit eerste elftal 
van RKDES. Nagenoeg aan het einde 
van de wedstrijd wist Oegstgeest 
toch nog te scoren: 1-2. En dit werd 
tevens de einduitslag. Voor RKDES 
drie zeer belangrijke punten erbij en 
de Kudelstaarters hebben de derde 
plek in de ranglijst overgenomen van 
Oegstgeest!

RKDES onder 23 wint dorpsderby
Heel wat onstuimiger ging de dorps-
derby tussen RKDES onder 23 tegen 
KDO uit De Kwakel er aan toe de 
dinsdagavond ervoor. De wedstrijd 
begon onder een heldere sterren-
hemel, maar veranderde later in een 
avond met felle buien. Ook kwamen 
twee spelers ongelukkig met elkaar 
in botsing. De RKDES-speler kon snel 
weer opstaan en doorspelen. De 
KDO-er had het slechter getro�en en 
moest met een knie uit de kom per 
ambulance weggevoerd worden. De 
wedstrijd werd uiteindelijk met 4-1 
gewonnen door RKDES onder 23 
dankzij doelpunten van Benjamin (2), 
Joey en Amir.

Voetbal: Drie punten erbij voor 
RKDES na winst op Oegstgeest

Aalsmeer - Het kan gewoon 
geschreven en gezegd worden de 
jonge brigade van het eerste team 
van FC Aalsmeer gaat verrassend 
goed in de 3e klasse. Afgelopen 
zondag 13 november wederom een 
verdiende overwinning, 0-1 winst in 
en tegen Voorschoten ‘97. Echt 
gevaarlijke aanvallen vonden de 
eerste minuten niet plaats, de 
keepers konden zich op deze manier 
lekker inspelen. Na 30 minuten een 
behoorlijke tegenvaller, scheids-
rechter Appel gaf uit een ongeluk-
kige hands een penalty, die werd op 
meer dan voortre�elijke wijze 
gestopt door FCA-keeper Sem van de 
Ridder die de bal uit de beneden 
linkerhoek wist te tikken. Over en 
weer waren er toch wel een paar 
kansjes, maar echt gevaarlijk werd 
het niet voor beide doelen. Het 
moest van de tweede helft komen. In 
de tweede minuut een tegenvaller. 
Jeroen Ezink greep bij een aanval 
plotseling naar zijn been en kon niet 
meer verder, Roman Baarsen werd 
zijn vervanger. In de 70e minuut was 
Mo Alleswad die aan de rechterkant 
dezelfde Romano aanspeelde die zijn 
man op prima wijze uitspeelde en de 

bal hoog, perfect op het hoofd van 
Jeremay Maas plaatste en die met 
een prachtig kopbal keeper Van der 
Mijn geen schijn van kans gaf: 0-1 
Door beide trainers werd er nog een 
paar maal gewisseld, zodat bij Aals-
meer ook Lars Hulleman en Rayan 
van der Neut wederom hun speelmi-
nuten konden maken. Er werd door 
beide teams niet meer gescoord, dus 
winst voor Aalsmeer. Na deze 1-0 
overwinning, de derde achter elkaar 
en ook driemaal de nul, een mooie 
vierde plaats in de competitie voor 
dit jonge FCA team. Zondag 20 
november om 14.00 uur speelt FCA 1 
thuis tegen het op de zesde plaats 
staande Amsvorde, een nog onbe-
kende tegenstander.

Ook winst FCA zaterdag
Een prima resultaat dus voor de voet-
ballers van FC Aalsmeer zondag in 
Voorschoten. Afgelopen zaterdag 12 
november kon er ook gejuicht 
worden voor het eerste zaterdag 
elftal van FCA. Langs de lijn aan de 
Beethovenlaan zagen de fans Aals-
meer, net als vorige week tegen 
Nederhorst, met 3-0 winnen van 
ditmaal Foreholte uit Voorhout. 

Voetbal: Weer overwinning voor 
het jonge FC Aalsmeer zondag

KORT
WEDSTRIJDEN 
VELDVOETBAL

Zaterdag 19 november:
F.C. Aalsmeer
D.O.N.K. 1 - F.C.A. 1 15.00 u
Sc.Buitenveldert 2 - F.C.A. 2 11.15 u
FC.V.V.C. 3 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 6 - De Vecht 2 14.30 u
Legm.vogels 35+ - FCA 35+1 15.00 u
F.C.A. J019-1 – U.N.O. J019-1 14.30 u
D.S.S. VR4 - F.C.A. VR1 16.30 u
F.C.A. VR2 – J.O.S. VR1 12.00 u
D.V.V.A. VR4 - F.C.A. VR3 15.30 u
FCA VR.30+ - Geuzen. VR30+ 14.30 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - Bl.zwart 1 14.30 u
S.C.W. 3 - Sp.Martinus 3 14.30 u
S.C.W. 4 - Roda’23 4 11.30 u
Alliance’22 35+1 - SCW 35+1 17.15 u
S.C.W. 45+1 - FC. V.V.C. +2 14.30 u
SCW J019-1 – Vecht J019-1 11.30 u
Willem M020 – SCW M020 13.45 u

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – D.W.O. 1 14.30 u
R.K.D.E.S. 2 - A.F.C. 2 11.30 u
RKDES J019-1 – O.F.C. J019 -112.30 u

Zondag 20 november:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Amsvorde 1 14.00 u
Sv. D.I.O.S. 6 - F.C.A. 3 14.30 u

ALLE BLOEMENLUST TEAMS 
NOG KANS OP KAMPIOENSCHAP

Aalsmeer - Met nog twee 
wedstrijden te gaan in de 
competitie zijn alle teams van de 
Aalsmeerse Tafeltennis Club 
Bloemenlust nog serieus in de 
race om het kampioenschap. Na 
een 2-8 zege van Bloemenlust 1 
in de uit-wedstrijd eerder dit 
seizoen, werd nu in de Bloemhof 
een 7-3 overwinning geboekt op 
Holendrecht 1. David Klaassen 
won zijn drie enkelspelen over-
tuigend en Johan Berk versloeg 
twee tegenstanders. Bart Spaar-
garen was een tegenstander de 
baas en samen met David werd 
ook het spannende dubbelspel 
gewonnen. Bloemenlust 1 blijft 
hiermee koploper met 7 punten 
voorsprong op de belangrijkste 
concurrent. Bloemenlust 2 
speelde in Castricum met 5-5 
gelijk en moest daarmee de 
koppositie prijsgeven. Danny 
Knol en Ed Couwenberg 
boekten elk twee enkelspel-
zeges. Dirk Biesheuvel had zijn 
avond niet en moest drie tegen-
standers feliciteren. Samen met 
Danny wist hij wel te zegevieren 
in het dubbelspel. De achter-
stand op de nieuwe leider TTAZ 
2 is 3 punten met de onderlinge 
wedstrijd als seizoen afsluiter. En 
door een 8-2 overwinning in de 
Bloemhof tegen Amsterdam 78 
13 wist Bloemenlust 3 hun 
leidende positie in de vierde 
klasse verder uit te bouwen naar 
12 punten. Hathab Shajahan 
bleef wederom, zoals al de 
gehele competitie, ongeslagen. 
Peter Velleman en Philippe 
Monnier versloegen elk twee 
tegenstanders en het achtste 
punt werd in het dubbelspel 
binnengeslagen door Hathab en 
Peter.

Aalsmeer - Op zaterdag 29 oktober 
stonden er weer elf tafels klaar in de 
schuur bij van Wieringen voor het 
jaarlijkse Hornweg Open Klaverjas-
toernooi. De 13e editie heeft drie jaar 
op zich laten wachten en dat was bij 
de eerste ronde ook goed te zien. 
Ervaren kaarters moesten degene die 
eigenlijk alleen maar klaverjassen op 
dit gezelligheidstoernooi de punten 
weer uitleggen en hoe het ook 
alweer zat met seinen en wanneer de 
tien of de aas opgegooid moet 
worden. Joannie van Zijverden en 
Ome Jan Geleijn wisten in de eerste 
ronden drie pitslagen te scoren waar-
door het voor de andere die hun 
zinnen hadden gezet op de ‘Meeste 
Mars Slagen prijs’ het nagenoeg 
onmogelijk was om dit verschil in de 
volgende rondes goed te maken. 
Barry Kunst en Ben de Hon hadden 
met 899 punten meteen door dat het 
moeilijk zou worden om nog op het 
podium te komen. Hun doel werd 
bijgesteld om in de volgende ronden 
van de laatste plaats af te komen en 
niet de Rode lantaarn van Michel van 
Beek over te nemen. “Die lamp heeft 

nu 3 jaar voor mijn raam staan 
branden. Met die energieprijzen van 
tegenwoordig is die prijs echt een 
straf”. In de tweede ronden maakte 
John v/d Polder het nog spannend 
door samen met maat Mar Doeve 
2108 punten te scoren en het gat 
naar de kop te dichten. Maar in de 
derde ronde, geholpen door Greet 
Oor, wist de uiteindelijke winnaar 
met meer dan 1100 punten het 
verschil te maken. Met in totaal 6483 
punten pakte Ome Jan Geleijn niet 
alleen de beker maar met vijf 
pitslagen ook de Marsprijs en verpul-
verde hij ook nog even het punten 
record dat sinds 2017 in handen was 
van Hans Kinkel met 6193 punten. 
Goeie tweede werd Hennie Kinkel en 
Joannie van Zijverden derde. Als 
beste speler onder de 30 is dit jaar 
Danisha Zaal gehuldigd. Als de bob 
van de familie eindigde ze als 20e. De 
Rode Lantaarn ging dit jaar naar 
Ceesjan de Jong met in totaal 3722 
punten en staat het komende jaar in 
de Sportlaan. De organisatie was in 
de goede handen van Esther, Hein, 
Bianca en Mark.

Ome Jan Geleijn winnaar van 
13e Hornweg Klaverjastoernooi

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
hebben de Azen enorm uitgehaald 
tegen Philidor A. Toegegeven Philidor 
was minder sterk dan vorig jaar opge-
komen, maar nog steeds een stevig 
team. Het begin was wat teleurstel-
lend voor AAS, ondanks 270 meer 
elopunten dan zijn tegenstander zag 
Bryan kans om een kwaliteit weg te 
geven. Met enige stevige zetten wist 
hij te consolideren en na overleg met 
TL Ben werd een remisevoorstel 
gedaan. Zijn jonge tegenstander ging 
hier enthousiast op in. Jeroen kreeg 
op bord 8 een felle aanval van Abisan 
Pancharajah over zich heen en moest 
veel tijd gebruiken om een mooie 
verdediging te vinden, die zwart tot 
opgeven node. Ron probeerde het op 
5 een lange tijd, maar de solide 
Sharshov gaf geen krimp en de 
tweede remise was een feit. AAS-
topper Joran speelde een ingewik-
kelde partij tegen de sterke Bert v.d. 
Marel, maar wist langzaam maar 
zeker het initiatief in handen te 
krijgen en daarna een dodelijke 
aanval op de witte koningstelling: 3-1 
voor de Azen. Simon speelde op bord 
2 een fraaie partij tegen de altijd 
sympathieke Frank Zeven, voor 
vrienden F7. Met een stuk tegen twee 
pionnen en zelfs een dubbelpion op 
de h-lijn leek de partij remise te 
worden, maar zwart speelde te actief 
en liep in een mat-net. Het eerste 
matchpunt was binnen. Maar het 

tweede matchpunt leek nog ver weg, 
Henk N speelde een 1-rij systeem, 
had chronisch tijdgebrek en nauwe-
lijks speelruimte, Marcel had een stuk 
verspeeld en Rik had het moeilijk 
tegen Van der Knaap. Marcel trok alle 
registers open in een wanhoopo�en-
sief. Zijn tegenstander had nog 
seconden en bezweek onder de druk 
en ging mat. Het tweede matchpunt 
was binnen en alle gereed zijnde 
spelers spoedden zich naar de reste-
rende borden. Rik speelde het eind-
spel aanmerkelijk beter dan zijn 
tegenstander en veroverde twee 
pionnen. Zwart kon alleen nog maar 
opgeven. Dan het slotstuk, Henk had 
geen tijd meer, zet dan toch Henk en 
ja daar kwam weer een zet en incre-
ment van 30 seconden en dit 
gebeurde meerdere keren zodat het 
publiek bijna aan de beademing 
moest. Eindelijk had Henk de bevrij-
dende doorbraak en daar zijn tegen-
stander nu ook bijna geen tijd had 
�itsten de zetten over het bord, 
stukken werden bijna versplinterend 
geslagen, de klok werd ingebeukt en 
toen de stofwolken optrokken stond 
er vrijwel niets meer op het bord en 
werd tot remise besloten. Derhalve 
een schitterende 6.5 - 1.5 overwin-
ning en heeft AAS, net als vorige 
week met een mooie overwinning op 
het sterke VAS uit Amsterdam (5-3), 
goede zaken gedaan in de zware 
hoofdklasse LeiSB. Kijk voor alle 
uitslagen en informatie op: 
www.aas.leisb.nl

Schaken: AAS haalt enorm uit!






