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Brand in dak 
van woning

Aalsmeer - Op dinsdag 17 
maart rond half drie in de 
nacht is de brandweer ge-
alarmeerd voor een woning-
brand aan de Vlinderweg. 
Ter plaatse bleek het dak 
bij de dakkapel in brand te 
staan. Er is direct aangevan-
gen met blussen. Het vuur 
hadden de brandweerlieden 
snel onder controle. De scha-
de aan het dak is aanzienlijk. 
Er is gelukkig niemand ge-
wond geraakt.

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

OPEN DAG OP ZONDAG 22 MAART

GAAT NIET DOOR 
I.V.M. RISCO CORONAVIRUS

            25% korting op 2020 contributie

www.quivivetennis.nl
Tennispark Vuurlijn 30
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
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VOOR OMGEVING AALSMEEROOST EN ZUID

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Bestrijding coronavirus en ingrijpende maatregelen

Burgemeester: “Waardering 
voor solidariteit inwoners”

“Deze maatregelen zijn verstrek-
kend waarbij de regering heeft 
bepaald dat ze in deze fase van de 
crisis door de veiligheidsregio’s in 
Nederland moeten worden uit-
gevoerd. De gemeente Aalsmeer 
maakt deel uit van de veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland. De 
voorzitter van onze veiligheidsre-
gio is de burgemeester van Am-
sterdam mevrouw Femke Halse-
ma en zij is eindverantwoordelijk 
voor de aanpak van de crisis. Zij 
doet dit in nauw overleg met de 
burgemeesters van de gemeen-
ten binnen de veiligheidsregio.”

Drie inwoners positief
In de afgelopen week zijn er ook 
inwoners van Aalsmeer besmet 
geraakt met het coronavirus. Tot 
vorige week waren er drie inwo-
ners van Aalsmeer hierop positief 
getest. Omdat de besmettingen 
landelijk in zo’n snel tempo toe-
nemen, test de GGD inmiddels 
op een andere manier en vooral 
risicogroep gericht. De GGD ver-
strekt daarom geen informatie 
meer over individuele gevallen 
aan gemeenten.

De burgemeester zegt de grote 
impact te zien die de maatrege-
len hebben op de lokale samen-
leving. 

Bibliotheek, scholen, horeca
In Aalsmeer betekenen de maat-
regelen bijvoorbeeld dat: zwem-
bad De Waterlelie sinds zaterdag 
14 maart gesloten is, de biblio-
theek dicht blijft, alle sportacti-
viteiten geannuleerd zijn, sport-
accommodaties niet open zijn en 
sinds afgelopen zondag zijn ook 
de deuren op slot van alle hore-
cagelegenheden (restaurants en 
cafés), zijn de scholen gesloten 
en kan voorlopig geen bezoek 
gebracht worden aan de kinder-
boerderij. Verder zijn alle evene-
menten afgelast. 

“Met z’n allen”
“Ik realiseer me hoe ingrijpend 
deze maatregelen voor u zijn. On-
dernemers en instellingen maken 
zich grote zorgen over hun toe-
komst. De regio inventariseert de 
economische gevolgen voor on-
dernemers en gaat na hoe de ne-
gatieve gevolgen kunnen wor-
den beperkt. Hoewel de zorgen 
groot zijn, tonen veel inwoners 
veerkracht en solidariteit. Er zijn 
voorbeelden van burgerinitiatie-
ven, veel mensen bieden vrijwil-
lig hulp aan anderen, of het nu 
ouderen of ouders met school-
gaande kinderen zijn. Mijn waar-
neming is dat u allen goed antici-
peert op de afgekondigde maat-

regelen. Ik wil u via deze weg 
kenbaar maken dat ik hier grote 
waardering voor heb. Het is voor 
ons allemaal een ingrijpende si-
tuatie, maar ik wil ook onderstre-
pen dat het écht noodzakelijk is 
dat we hier uiterst serieus mee 
omgaan. De komende maanden 
zal de strijd tegen het coronavi-
rus veel van ons allemaal vergen. 
We zullen voorzichtig moeten 
zijn met onze sociale contacten, 
maar ook naar elkaar om moeten 
kijken en samen degenen die het 
kwetsbaarst zijn beschermen en 
helpen. Wij kunnen deze crisis al-
leen het hoofd bieden als we het 
met z’n allen doen”, besluit burge-
meester mr. Gido Oude Kotte.

Dienstverlening
De dienstverlening van de ge-
meente blijft beschikbaar voor 
inwoners en ondernemers. Veel 
producten en diensten zijn via de 
website digitaal beschikbaar. Ge-
vraagd wordt hier zoveel moge-
lijk gebruik van te maken. Vanaf 
heden werkt de gemeente voor 
alle dienstverlening aan de balie 
op afspraak. Bel 0297-387575 om 
een afspraak te maken. 

Last van een verkoudheid, hoes-
ten of koorts? Kom dan niet naar 
het raadhuis en stel de afspraak 
uit of regel het digitaal als het 
mogelijk is. De wachttijd bij de te-
lefooncentrale van het Klantcon-
tactcentrum is langer dan gebrui-
kelijk. De gemeente vraagt hier-
voor uw begrip. 

Na vertraging en ‘palenplan’ werkzaamheden hervat

Nieuwe Aardbeienbrug 
uiterlijk 1 juni klaar
Aalsmeer - Op dit moment wordt 
in de gemeente gewerkt aan de 
Aardbeienbrug op de Uiterweg. 
De aanleg heeft vertraging opge-
lopen doordat de ligging van di-
verse kabels en leidingen en het 
persriool niet zeker waren. Om te 
zorgen dat tijdens het boren van 
de palen het riool niet voor over-
last bij de bewoners van de Ui-
terweg zou gaan zorgen, is een 
bypass riool aangelegd en een 
nieuw ‘palenplan’ gemaakt. In-
middels zijn de palen geboord 

en de werkzaamheden hervat. 
Aannemersbedrijf Van Steenwijk 
heeft aangegeven dat de brug 
uiterlijk 1 juni aanstaande hele-
maal klaar is met een mooie nieu-
we hamei erop. Na de ingebruik-
name van de nieuwe (nostalgi-
sche) Aardbeienbrug wordt de 
omleidingsconstructie wegge-
haald en worden de aangrenzen-
de percelen terug in de oorspron-
kelijke staat gebracht. De plan-
ning is dat de vaarweg begin ju-
li weer open is. 

Barendebrug mét hamei
De volgende brug die aange-
pakt gaat worden is de Barende-
brug in de Dorpsstraat. Op 6 april 
aanstaande start de aannemer 
met de werkzaamheden. Deze 
bestaan onder andere uit het re-
noveren van het huidige metsel-
werk en leuningen. Ook komt er 
een nieuwe fundering en een be-
tonnen brugdek, zodat de nieu-
we brug straks de bovenbouw 
kan dragen. De hamei komt, zoals 
beloofd, terug! 

Op dit moment zit er nog extra 
versteviging onder de brug. Na 
het aanbrengen van de nieuwe 
fundering en versteviging van de 
brug is deze overbodig en wordt 
verwijderd. Hierdoor komt de 
doorgang onder de brug weer op 
de oorspronkelijke hoogte. 
Gedurende de werkzaamheden 
wordt al het gemotoriseerd ver-
keer omgeleid via de Van Clee� -
kade. Voetgangers en � etsers 
kunnen nog wel gebruikmaken 

van het voetgangersbruggetje. 
Dit gaat ook gerenoveerd wor-
den, maar pas nadat de Barende-
brug weer in gebruik is. 
Omdat veel schoolgaande kinde-
ren van het voetgangersbrugge-
tje gebruikmaken, wordt de re-
novatie zoveel mogelijk in de zo-
mervakantieperiode uitgevoerd. 
De planning is dat alle werkzaam-
heden eind augustus zijn afge-
rond.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - “Afgelopen weekend heeft onze premier extra maat-
regelen afgekondigd om snelle verspreiding van het coronavi-
rus tegen te gaan”, zo begint burgemeester Gido Oude Kotte zijn 
brief aan alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrij-
ven in Aalsmeer. 

Coronavirus en bedrijfsleven
Wethouder van Rijn bij 
het Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Het coronavirus heeft 
zeer veel gevolgen voor het be-
drijfsleven, ook in Aalsmeer. De 
horeca moest de deuren sluiten, 
bedrijven stimuleren hun werk-
nemers vanuit huis te werken, 
maar bij sommige bedrijfstak-
ken is dit onmogelijk. Freelancers 
hebben het moeilijk, maar ze-
ker ook het MKB en zelfs de gro-
te ondernemingen, zoals Roy-
al FloraHolland. Aanstaande vrij-
dagavond 20 maart tijdens het 
‘Vrijdagavondcafé’ van 18.00 tot 
20.00 uur gaat wethouder econo-
mische zaken Robert van Rijn met 

programmamaker Ron Leegwa-
ter in gesprek over de gevolgen 
voor de bedrijven in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Hoe gaat het met ze 
en hoe kan de gemeente hen bij-
staan? Heb je een vraag voor de 
wethouder? Mailen kan naar stu-
dio@radioaalsmeer.nl. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. De uitzending bekij-
ken kan via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 17.350

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Tijdens de bazaar 
heeft de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer veel geld ingezameld 
voor diverse projecten. Ook voor 
een project in Congo. Daarvoor 
is een bedrag van 2.675 euro in-
gezameld. Joop de Vries, tweede 
penningmeester van OSA, mocht 
dan ook een cheque van 2.500 
euro overhandigen aan Mieke 
Rang van Stichting Vrienden van 
Mikondo en aan Leni Moussault 
Keesen, zuster van de Doops-
gezinde Gemeente. Het ingeza-

melde en het subsidiebedrag zal 
worden besteed aan de aanschaf 
van zonnepanelen en batterijen 
voor een trainingscentrum voor 
ICT lessen in computervaardig-
heden voor jongeren in Congo. 
Meer weten over dit project? Kijk 
dan op de websites: www.mikon-
do.nl en www.livbantu.org. Wat 
betreft de stichting Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer, 
subsidieverlening en meer is in-
formatie te vinden op de websi-
te: www.osa-aalsmeer.nl.

Cheque van OSA voor 
ICT-lessen in Congo

Geen activiteiten 
in ‘t Kloosterhof

Aalsmeer - De computerhulp voor 
ouderen, waarvoor op dinsdag- en 
donderdagochtend vrijwilligers 
aanwezig zijn in het Hofplein in de 
Clematisstraat, is vanwege het co-
ronavirus tot nader orde gesloten. 
De computerhulp is niet het eni-
ge wat afgelast is. Ter bescherming 
van de bewoners van zorgcentrum 

Collecteweek 
Reumafonds 

uitgesteld
Aalsmeer - Deze week gaat de 
deurbel niet voor de jaarlijkse col-
lecte van het reumafonds. Reu-
maNederland heeft namelijk be-
sloten om de landelijke collecte-
week vanwege het coronavirus 
niet door te laten gaan. Jan-Wil-
lem Förch, algemeen directeur 
ReumaNederland: “Op basis van 

Geen diensten in kerken, 
wel online te beluisteren
Aalsmeer - Op donderdag 12 
maart heeft de regering nieu-
we aanvullende maatregelen be-
kend gemaakt ter bestrijding van 
het Coronavirus. Eén daarvan is 
dat het verboden wordt om bij-
eenkomsten te houden in groe-
pen van meer dan 100 personen. 
Alle kerkdiensten binnen de Her-
vormde Gemeente Aalsmeer, in 
Wijk Dorp en Wijk Oost, komen 
daarom te vervallen, in ieder ge-
val tot en met 31 maart. Ook de 
Lijnbaankerk, SOW Gemeente, 
Levend Evangelie Gemeente en 
Open Hof kerk, RK Kerk en Oud 
Katholieke kerk blijven gesloten, 
evenals de Doopsgezinde Ge-
meente besloten heeft de deu-
ren gesloten te houden. Er vin-

den geen kerkdiensten plaats en 
alle Zin-Inn activiteiten (waaron-
der de kledingbeurs op 21 maart) 
komen te vervallen. Via de web-
site www.hervormdaalsmeer.nl 
worden inwoners op de hoogte 
gehouden wanneer de kerkdien-
sten weer hervat zullen worden. 
Voor informatie of hulpvragen 
wat de Doopsgezinde Gemeente 
betreft kan contact opgenomen 
worden met Marlies van Leeu-
wen-Visser (voorzitter van de ge-
meente) via 0297-344969. 
Er worden vooralsnog tot eind 
maart geen diensten met publiek 
gehouden. In diverse kerken wor-
den diensten opgenomen en de-
ze zijn online of via de kerktele-
foon te beluisteren.

‘t Kloosterhof is besloten om al-
le gezamenlijke activiteiten te an-
nuleren. Voorlopig niet zingen op 
woensdag, geen kien- en kaart-
middag meer en zoals het er nu 
uitziet wordt ook een streep gezet 
door de voorjaarsmarkt op 4 april. 
Verder blijft de Brasserie de gehe-
le maand maart dicht. Aan mensen 
van buitenaf wordt gevraagd een 
bezoek aan het zorgcentrum te 
beperken of liever nog uit te stel-
len. “Help onze bewoners en zorg-
medewerkers zoveel mogelijk te 
beschermen tegen het coronavi-
rus”, aldus de directie van ‘t Kloos-
terhof in een bericht.

de recente maatregelen van het 
kabinet kunnen we niet anders 
dan besluiten om de collecte niet 
te lopen. We zien het als onze ver-
antwoordelijkheid naar onze col-
lectanten en naar de mensen bij 
wie we aan de deur komen om er 
alles aan te doen om de mogelij-
ke verspreiding van het virus te 
voorkomen. De jaarlijkse collecte-
week is belangrijk voor ReumaNe-
derland, maar het welzijn van al-
le mensen in Nederland staat na-
tuurlijk voorop.” Er wordt gekeken 
of de landelijke collecteweek van 
ReumaNederland op een later 
moment kan worden ingehaald.

Mogelijk later in het jaar
Niet klussen voor NL Doet
Aalsmeer - De klusjes voor NL 
Doet zijn afgelopen vrijdag en za-
terdag niet doorgegaan en langs 
de lijn bij de voetbal staan, zit er 
voorlopig ook niet in. In ieder ge-
val tot 1 april zijn alle voetbalduels 
gecanceld. Het zijn aangescherpte 
maatregelen van het kabinet om 
uitbreiding van het corona-virus 
tegen te gaan. De nieuwe maat-
regelen gelden in elk geval tot 1 
april. Het college van B&W zou 
vrijdag en zaterdag de handen 
uit gaan steken bij Scouting Ti�o, 
de Historische Tuin, Ons Tweede 
Thuis en tijdens de schoonmaak-
actie van SPIE op de Westeinder-
plassen. Uiteraard vindt het colle-
ge het jammer, net als de landelij-
ke organisatie van NL Doet en vast 
ook vele vrijwilligers. “Vanwege de 
ontwikkelingen rondom het co-
ronavirus vinden we het niet ver-
antwoord om de geplande acti-
viteiten dit weekend door te la-
ten gaan. NL Doet is een feest van 
sociale verbinding, maar er is niks 
belangrijker dan gezondheid”, al-
dus de organisatie.

Schoonmaakactie SPIE
In het kader van NL Doet gaat het 
bestuur van SPIE en vele vrijwilli-
gers jaarlijks het water op om de 
Westeinderplassen te ontdoen 

van zwerfvuil. Het SPIE-bestuur 
heeft overleg gehad met de ge-
meente en heeft besloten de ac-
tie af te lassen. “Het schoonmaken 
gaat helaas niet door”, laat voorzit-
ter Erna van den Heuvel weten. “Er 
wordt nu zowel met de mensen 
van NL Doet als met de gemeente 
gekeken naar een nieuwe datum.”

Klussen op kinderboerderij
Kinderboerderij Boerenvreugd 
doet ook jaarlijks mee aan de NL 
Doet actiedagen. Deze dagen ko-
men bedrijven en/of organisaties 
allerlei klussen doen. Dit keer zou 
het hekwerk onder handen geno-
men en de speeltuin kon wel een 
oppepper gebruiken. 
Maar, helaas: “De geplande NL 
Doet activiteiten op de kinder-
boerderij dit weekend zijn gean-
nuleerd”, aldus Boerenvreugd.

Concert 
verplaatst

Leimuiden - In verband met de 
voorzorgsmaatregelen rond het 
coronavirus is in overleg met 
de musici besloten om het con-
cert in de Dorpskerk van Leimui-
den op zondag 22 maart te ver-
plaatsen naar 15 november. Wie 
al kaarten voor het concert heeft 
gekocht kan deze bij de Gemaks-
winkel in Leimuiden inleveren. 
Het betaalde bedrag wordt dan 
uiteraard teruggegeven. Ook kan 
ervoor gekozen worden om het 
toegangsbewijs te bewaren en te 
gebruiken op 15 november.

Korendag gaat 
niet door

Amstelveen - In verband met het 
coronavirus kan de Amstelveense 
Korendag, die zou plaatsvinden 
op 21 maart in de Paaskerk, he-
laas niet doorgaan. De korendag 
wordt nu verschoven naar zater-
dag 14 november.

Geen theater 
Bob en Gon

Aalsmeer - Wat hadden Bob en 
Gon en het team zich verheugd 
op het optreden van Tango duo 
Duende met bandoneon op zon-
dagmiddag 29 maart. Maar voor-
op staat dat het wel mogelijk 
moet zijn en uiteraard wordt het 
coronavirus uiterst serieus geno-
men en begrijpen Bob en Gon de 
beslissing van het bestuur van 
KCA. Bob en Gon: “Natuurlijk zoe-
ken wij voor de abonnementhou-
ders de komende tijd naar een 
oplossing en gaan ons daar sa-
men met KCA over beraden. U 
hoort van ons. En tot die tijd: zorg 
goed voor elkaar!”

Verspreiding virus tegengaan 
Bibliotheek en zwembad 
gesloten tot april
Aalsmeer - Sinds vrijdag 13 
maart zijn alle OBA-vestigingen 
tijdelijk gesloten. Ook de biblio-
theek in de Marktstraat blijft in ie-
der geval tot begin april dicht. De 
sluiting van de publieke locaties 
is een maatregel van de overheid 
om verspreiding van het corona-
virus tegen te gaan. Alle activitei-
ten in de vestigingen zijn in ieder 
geval tot en met 31 maart gean-
nuleerd. 
Boeken of andere items geleend? 
Deze mag je houden tot de ves-
tigingen weer opengaan. Over 
de periode dat we gesloten zijn, 
hoef je uiteraard geen boete te 
betalen. 
Als er nieuwe informatie is, dan 
wordt dit zo snel mogelijk bericht 
vi www.oba.nl.

Geen activiteiten 
Sinds zaterdag 14 maart is zwem-
bad De Waterlelie aan de Dreef tot 
nader order gesloten. Dit in ver-
band met de bestrijding van de 
verspreiding van het coronavirus. 
Het besluit is genomen door het 
Regionaal Beleidsteam in overleg 
met de gemeente Aalsmeer. Alle 
activiteiten komen tot nader be-
richt te vervallen. Voor informatie 
kan contact opgenomen worden 
via info@esa-aalsmeer.nl of bel 
0297-322022.

Burgemeester bij ‘Radio 
Aalsmeer Politiek’
Aalsmeer - De wereld is in de ban 
van het coronavirus. Burgemees-
ter Gido Oude Kotte doet er al-
les aan om, in overleg met de no-
dige specialisten, iedereen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart zo goed 
mogelijk te informeren over de 
lokale situatie. Hij was woensdag-
avond te gast bij Sem van Hest en 
Erik Kreike in het programma ‘Ra-
dio Aalsmeer Politiek’. 
Afgelopen vrijdag schoof hij aan 
bij Ron Leegwater tijdens het 

‘Vrijdagavondcafé’ en deed uitge-
breid verslag over de uitdagingen 
waar zijn dorp tegenaan loopt tij-
dens deze crisistijden. Woens-
dag was het tijd voor een update, 
waarbij de luisteraars vragen 
mochten insturen voor de burge-
meester. 
De uitzending gemist? Surf naar 
radioaalsmeer.nl/uitzending-ge-
mist en luister alsnog naar het 
gesprek met burgemeester Ou-
de Kotte.
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Afgelopen weekend nog open, maar
Kinderboerderij nu ook 
gesloten voor publiek
Aalsmeer - Het zat er al een beet-
je aan te komen. Kinderboer-
derij Boerenvreugd was afgelo-
pen weekend nog open, maar is 
nu toch ook gesloten voor pu-
bliek. Eerder kon Boerenvreugd 
open blijven, maar met de nieu-
we richtlijnen van het RIVM en 
de overheid heeft het bestuur nu 
toch besloten de deuren nu te 
sluiten.
De verzorging van de dieren gaat 
gewoon door. Doordeweeks zul-
len de beheerders van Ons Twee-
de Thuis op de boerderij aanwe-
zig zijn om de dieren te verzor-
gen. In het weekend worden vrij-
willigers ingezet voor deze taken.
Op de kinderboerderij zullen de 
komende weken meerdere scha-
pen en geiten gaan lammeren of 
hebben al kleintjes gekregen. Zo 
is Kameroenschaap Rozie beval-

len van een ooi lammetje, heeft 
Vlaamse reus Snowy maar liefst 
negen ieniemienie kleintjes ge-
kregen en heeft schaap Sascha 
een drieling (een ooitje en twee 
rammetjes) op de wereld gezet. 
Voor Sascha is het de eerste keer 
dat ze jongen heeft en ze moet 
nog een beetje wennen aan haar 
nieuwe rol. 
Eigenlijk is dit voor bezoekers al-
tijd de leukste periode. Om toch 
op de hoogte te blijven van lam-
metjes die geboren worden kun-
nen bezoekers de facebooksite 
van Boerenvreugd volgen. Ook 
op www.boerenvreugd.nl zal on-
der het kopje nieuws een bericht-
je worden geplaatst als er nieuwe 
geboortes zijn en natuurlijk wor-
den foto’s geplaatst in de Nieuwe 
Meerbode.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Op woensdagmid-
dag 11 maart waren de leden van 
de O.V.A.K. uitgenodigd voor de 
jaarvergadering. Voorzitter Iman 
Mosselman opende de vergade-
ring om 14.00 uur in het Dorps-
huis te Kudelstaart en heette de 
aanwezigen hartelijk welkom. 
Er waren duidelijk minder leden 
aanwezig dan andere jaren. Het 
contact met de gemeente pro-
beert het bestuur zo goed mo-
gelijk te houden door regelma-
tig met wethouder Alink van ge-
dachten te wisselen wat ouderen 
plaatselijk bezighoudt, waarbij 
de bouw van seniorenwoningen 
hoog op de prioriteitenlijst staat. 
Helaas heeft de OVAK in 2019 af-
scheid moeten nemen van 69 le-
den. In een moment van stilte 
werden de ontvallen leden her-
dacht. Op 31 december 2019 had 
de OVAK 1982 leden, verdeeld in 
791 mannen en 1191 vrouwen. In 
de leeftijdsklasse van 50-60 jaar 
28 personen, van 60-70 jaar 233 
personen, van 70-80 jaar 903 per-
sonen, van 80-90 jaar 697 perso-
nen, van 90-100 jaar 119 perso-
nen en van 100-105 jaar 2 perso-
nen. Het �nanciële verslag werd 
toegelicht door penningmees-
ter Hans Splinter en goedge-
keurd. De contributie voor 2021 
blijft hetzelfde, namelijk voor een 
echtpaar 25 euro en voor een al-
leengaande 15 euro. Ouderenad-
viseur Alie vertelde over het 
ANWB Automaatje dat van start 
is gegaan in Aalsmeer. De chauf-
feurs zijn vrijwilligers en gebrui-
ken hun eigen auto en de kosten 
zijn per kilometer 30 cent. Dit kan 
aangevraagd worden via tele-
foonnummer: 0297-303141. Ove-
rigens is dit een aanvulling op de 
servicetaxi, welke gewoon blijft 
bestaan.

Lezingen en films
Ria vertelde over de diverse mid-
dagen in het Parochiehuis, zo-
als Duik de Noordzee schoon. 
In 6 jaar tijd is er 37.000 kilo af-
val opgevist aan visgerei en plas-
tic. Ook een middag gehad over 
oude schrijfbenodigdheden, on-
der andere de kroontjespen van 
vroeger. En er is een lezing ge-
weest over wildbeheer en jacht 
met prachtige beelden. Een leer-
zame middag was de presenta-
tie over Ruimte voor de Rivie-
ren in Nederland, gepresenteerd 
door de heer Jan Willem Koren-
winder. Natuurlijk was er ook een 
�lmmiddag door Wim Rooden-
burg met zijn nostalgische �lms 
over Dorpsstraat, Oosteinderweg 
en de Zijdstraat. Siem Kooy is ook 
geweest met oude �lms met als 
hoogtepunt een �lm uit 1953 van 

het huwelijk van Bram v.d. Velde 
en Annie Nieuwkoop. 

Fietsen en reizen
De �etscommissie bedacht zeven 
middagtochten met gemiddeld 
21 personen en drie dagtochten. 
Helaas ging de juni dagtocht niet 
door vanwege de hittegolf. Bij de 
andere twee dagtochten was de 
animo groot, wel 40 �etsers gin-
gen er mee. Gelukkig is de �ets-
commissie voor dit jaar uitge-
breid met Niske van Veldhoven 
en Bep Doeswijk en zijn nu met 
zijn zessen om de diverse tochten 
voor de �etsen. 
De reiscommissie is het afgelo-
pen jaar met de Museum Plus Bus 
naar het Kröller Möller museum 
in Otterlo geweest met 43 perso-
nen. De Museum Plus Bus wordt 
gesponsord door de goede doe-
len loterijen. In april is de OVAK 
met 73 leden naar Montfoort ge-
weest, waar Anne Wil Blankers 
haar levensloop vertelde. In juni 
varen op het Sneekermeer met 
108 personen en eind augustus 
was er een dagtocht naar Cas-
tricum Schoorl met 58 leden. De 
laatste tocht was naar de Kroon-
domeinen in Apeldoorn met 106 
leden. Als afsluiting van het jaar 
de kerstlunch in het van der Valk 
hotel Schiphol met het optreden 
van Aalsmeer Mannenkoor Con 
Amore. Dat was met 126 perso-
nen een geslaagde middag. 

Klaverjassen en tennissen
Verder is er ook iedere woens-
dagmiddag om 14.00 uur klaver-
jassen in het Parochiehuis en Tini 
vertelde dat er elke week wel acht 
tafels zijn. Huub vertelde iets over 
de tennis, dat na een moeiza-
me start van het seizoen, nu toch 
weer elke week vijf banen vol zijn 
met OVAK tennissers.

Huisbezoeken en felicitaties
Wim heeft een druk jaar achter 
de rug met zijn dames, die elke 
maand bezoekjes af leggen bij de 
leden van 85 jaar en ouder. Met 
een kleine attentie en een felici-
tatiekaartje wordt dit erg gewaar-
deerd. Zo is er ook aandacht  bij 
een  ziekenhuisopname of thuis-
komst soms door een bezoekje, 
maar zeker een kaartje. De huwe-
lijksjubilea worden verrast door 
een bezoekje met een cadeau-
bon en bij 45 jaar met een mooie 
felicitatiekaart. Per maand zijn er 
soms wel 50 bezoekjes te verde-
len. Er waren geen vragen voor 
de rondvraag, dus werden de 
aanwezige leden door de voor-
zitter bedankt voor hun komst en 
werd de jaarvergadering geslo-
ten na zo’n anderhalf uur.

Vorig jaar in totaal 1982 leden
Jaarvergadering O.V.A.K. 
goed bezocht

Zorgverleners op de been houden
Spinningactie voor Living 
Memories uitgesteld
Aalsmeer - De grote spinningac-
tie voor Stichting Living Memo-
ries op 21 maart in sporthal De 
Waterlelie wordt uitgesteld naar 
zaterdag 3 oktober. De organisa-
tie is solidair met medewerkers 
in de zorg en wil op geen enke-
le manier bijdragen aan het ver-
spreiden van het coronavirus (Co-
vid-19). “Medisch specialisten en 
zorgverleners worden op dit mo-
ment opgeroepen geen samen-
komsten te bezoeken. Op de-
ze manier wordt geprobeerd zo-
veel mogelijk zorgverleners op 
de been te houden. Wij kunnen 
dan ook niet anders dan dit eve-
nement uitstellen”, zegt Peter 
Maarsen, voorzitter van Stich-
ting Living Memories. “Wij wer-
ken nauw samen met zorgverle-
ners door heel Nederland en be-
grijpen hoe het verloop van de 
besmettingen met het virus leeft 
in de zorgwereld.” 

“Niet meer dan logisch”
De maatregelen om de versprei-
ding van het coronavirus tegen te 
gaan, zijn er vooral op gericht om 
de zorgwereld voor een infarct te 
behoeden. De zorgen in de medi-
sche wereld daarover zijn groot. 
“Wij zitten sinds deze week mid-
denin coronagebied nu de eerste 
besmettingen in Aalsmeer zijn 
geconstateerd en nemen de zor-
gen van de zorgwereld uiterst se-
rieus”, zegt Thinka Sanderse, op-
richter van Stichting Living Me-
mories. “Wij willen op geen en-
kele manier een factor zijn in het 

verspreiden van het virus. Het uit-
stellen van onze spinningactie is 
dan niet meer dan logisch.” 

Nu op zaterdag 3 oktober
De organisatie is blij met de mo-
gelijkheid het evenement te kun-
nen verplaatsen naar het najaar. 
ESA, de exploitant die de sporthal 
aan Stichting Living Memories ter 
beschikking stelt, was direct be-
reid om mee te werken aan het 
uitstel naar 3 oktober. “Ook de 
overige betrokkenen, zoals sport-
scholen, sponsoren en vrijwilli-
gers, hebben begrip voor het uit-
stel en doen er alles aan om op 3 
oktober weer paraat te zijn”, zegt 
Thinka. “Dat is heel erg bijzonder 
en daar zijn we dankbaar voor.” 

Kunstwerken scholen
De tekeningenactie voor Stich-
ting Living Memories op de scho-
len Samen Een, de Oosteinder-
school, de Jozefschool en De 
Ruimte (v/h de Graankorrel) was 
al zo goed als afgerond. De kin-
deren hebben hun herinneringen 
in prachtige kunstwerken vast 
weten te leggen. Het resultaat 
wordt nu op 3 oktober tentoon-
gesteld en de winnende kunst-
werken die op de ansichtkaarten 
komen, worden dan ook bekend-
gemaakt. 
De website  herinneringenmaak-
jesamen.nl blijft in de lucht. 
Teams die mee willen doen met 
de spinningactie op 3 oktober 
kunnen zich via deze website op-
geven.

Midgetgolfclub 
tijdelijk dicht

Aalsmeer - Het bestuur van de 
Midgetgolf Club Aalsmeer heeft 
besloten om de club van zater-
dag 14 maart tot en met maan-
dag 6 april tijdelijk te sluiten. De-
ze preventieve maatregel wordt 

genomen aansluitend op het ad-
vies van de Nederlandse Minigolf 
Bond en de landelijke maatrege-
len om het coronavirus in te dam-
men. Het bestuur wil het risico op 
verspreiding van het coronavirus 
zoveel mogelijk helpen voorko-
men. De tijdelijke sluiting van de 
midgetgolfclub en zijn activitei-
ten, zoals horeca en clubcompe-
tities draagt hieraan bij.

Jeugdlessen opgeschoven tot april
Tekenopdracht voor 
thuis van de Werkschuit
Aalsmeer - Nu alles stil valt krij-
gen leerlingen van de Werkschuit 
een tekenopdracht voor thuis: Te-
ken in de hartvorm van je beschil-
derde lijst een hart voor men-
sen die in de zorg werken of ou-
de mensen die alleen zijn. Juf An-
ne�e gaat alle tekeningen op de 
facebook site van de Werkschuit 
plaatsen. Daar vind je deze week 
nog meer leuke doe-opdrachten 
en is het werk van andere kinde-
ren te zien. De tekenlessen voor 
de jeugd op woensdagmiddag 
en op zaterdagochtend (voor 48 
leerlingen) bij de Werkschuit zijn 
opgeschoven tot april.

Aalsmeer - Naar aanleiding van 
nieuwe richtlijnen van de over-
heid in verband met het corona-
virus  heeft het bestuur van Stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
besloten alle voorstellingen tot 
nader order te annuleren of uit te 
stellen. 

Oude Raadhuis dicht
Ook de expositieruimte het Ou-
de Raadhuis is per direct geslo-
ten. Er gaat geprobeerd worden 
om voor zoveel mogelijk voor-

stellingen nieuwe data te vinden. 
Het bestuur van KCA vraagt be-
grip voor het feit dat enige tijd 
nodig is om een en ander in kaart 
te brengen en samen met de lo-
caties, artiesten, bands en gezel-
schappen te bekijken of alterna-
tieve data mogelijk zijn. In een la-
ter stadium volgt meer informatie 
via de website en per mail. Mid-
dels de nieuwsbrief en informatie 
op de website en facebook houdt 
KCA inwoners op de hoogte van 
de ontwikkelingen.

Voorstellingen KCA tot 
nader order geannuleerd

Studio en kantoor dicht voor bezoek
Radio Aalsmeer neemt 
ook coronamaatregelen
Aalsmeer - Het coronavirus houdt 
het land in haar greep. Mensen 
worden gevraagd zoveel mogelijk 
thuis te blijven. Een lastige opga-
ve voor omroepen van wie wordt 
verwacht dat zij hun journalistieke 
plicht vervullen. 
De belangenvereniging voor lo-
kale omroepen (de NLPO) gaf in 
een bericht het volgende aan: “De 
coronacrisis vraagt om een goe-
de en betrouwbare journalistieke 
aanpak. De journalist is meer dan 
ooit het oog en oor van de samen-
leving. Maar de overheid kan, in 
tegenstelling tot bij andere cala-
miteiten, de journalisten niet ex-
tra beschermen.” Het bestuur van 
Radio Aalsmeer heeft daarom ook 
duidelijke afspraken gemaakt met 
alle medewerkers. Naast de be-
kende (hygiënische) afspraken die 
gelden, mogen alleen mensen in 
de studio komen die daar hoogst-
noodzakelijk aanwezig moeten 
zijn. Gasten en publiek mogen de 
studio niet betreden. Daar waar 
mogelijk zullen interviews tele-
fonisch of via bijvoorbeeld Skype 

worden afgenomen. “Als omroep 
hebben we een belangrijke pu-
blieke taak en houden we ons aan 
het beleid van de Rijksoverheid en 
de richtlijnen van het RIVM”, aldus 
het bestuur. 

“Onze studio en kantoor zullen 
daarom in ieder geval tot eind 
maart gesloten zijn voor één ieder 
die daar niet noodzakelijkerwijze 
hoeft te zijn. Fysieke afspraken en 
vergaderingen worden daar waar 
mogelijk verplaatst.”

Schrijfster Gaby Rasters 
Donderdag 19 maart wordt om 
19.00 uur de uitzending van ‘Echt 
Esther’ herhaald waarin Esther 
Sparnaaij schrijfster Gaby Rasters 
ontving. Ze vertelt over haar boek 
‘Hou me vast zoals ik was’. Een 
boek waarbij de omgeving gaat 
inzien dat wanneer iemand kan-
ker heeft gehad en alles goed lijkt 
te gaan, je nog niet beter bent. De 
schrijfster vertelt ook over haar 
nieuwe boek ‘Timur’ over een jon-
gen met Downsyndroom. 

Aandacht voor Wereld Downsyn-
droom Dag in Down Town Radio.

Wereld Downsyndroom 
Helaas kan de live uitzending van-
uit Café Op de Hoek, waar Down-
Town Op de Hoek plaats zou vin-
den, zaterdag niet doorgaan door 
het corona virus. Zaterdag is het 
echter Wereld Downsyndroom 
dag en daar staan de program-
mamakers Rinus, Dennis en Ilse 
van Down Town Radio graag bij 
stil. Op zaterdag 21 maart laten ze 
zien dat als je het 21ste chromo-
soom drie keer hebt, dat nog niets 
zegt over wie je bent. Die dag 
worden ze in het zonnetje gezet. 

The Next Women
Vanwege corona helaas niet in 
de studio, maar wel aan de tele-
foon op maandag 23 maart: Rixt 
Herklots. Zij is operationeel di-
recteur van The Next Women, een 
netwerk voor vrouwelijke onder-
nemers en investeerders. Haar 
missie is om vrouwen te inspire-
ren om ook het bedrijfsleven in te 
stappen en hun impact te vergro-
ten. The Next Women biedt daar-
om onder andere toegang tot ka-
pitaal en netwerken. 

EHBO-les
Door de coronamaatregelen kan 
het team van ‘Door de Mangel’ 
momenteel geen gasten ontvan-
gen in de studio. De gasten zijn 
wel de pijlers van het program-
ma. Daarom is besloten voorlo-
pig herhalingen uit te zenden van 
eerdere uitzendingen. Afgelopen 
maandag was paardenliefhebster, 
pedicure en coach Elly Groenveld 
op herhaling. 
Komende maandag 23 maart 
kunt u de a�evering met Linda 
van Veen beluisteren. Zij was op 4 
maart 2019 te gast in de talkshow 
en geeft EHBO-lessen aan kinde-
ren en volwassenen. 

Een sportieve ‘Young Ones’
In het jeugdprogramma ‘Young 
Ones’ gaan Jonas en Stevan op 
woensdag 25 maart in gesprek 
met �oretschermer Daniel Gia-
con en bellen ze met trampoline-
springers van Omnia die over hun 
nieuw te realiseren trampoline-
centrum vertellen. Tussen 19.00 
en 20.00 uur wordt het een spor-
tief uurtje. Radio Aalsmeer is de 
lokale omroep van Aalsmeer en 
omgeving. De omroep is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 
En op televisie te bekijken via ka-
naal 12 van Caiway, kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort of radio-
aalsmeer.nl/tv. Tegenwoordig op 
televisie ook live beelden vanuit 
de radiostudio







Officiële Mededelingen
19 maart 2020

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

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

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

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

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

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.

VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ 
EN BESTUUR EN RUIMTE EN ECONOMIE OP 
DONDERDAG 19 MAART 2020, 20.00 UUR 

Onderwerp
Vanwege de corona maatregelen vervalt de gecombineerde 
commissievergadering Maatschappij & Bestuur en Ruimte & 
Economie 

GEMEENTE AALSMEER BESLUIT TIJDELIJKE 
OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING 
VAN DE BESTEMMINGSPLANNEN ‘N201ZONE’, 
‘1E HERZIENING N201ZONE’ EN ‘LANDELIJK 
GEBIED OOST’ VOOR HET REALISEREN VAN 
EEN LOGIESVOORZIENING VOOR TIJDELIJKE 
ARBEIDSMIGRANTEN OP HET PERCEEL 
THAILANDLAAN 14A EN 14B VOORHEEN 
LEGMEERDIJK 287 IN AALSMEER Z18006642

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een tijde-
lijke omgevingsvergunning voor de termijn van 5 jaar hebben 
verleend voor het realiseren van een logiesvoorziening met 
bijbehorende parkeervoorzieningen in afwijking van de ter 
plaatse geldende bestemmingsplannen. De afwijking van de 
ter plaatse geldende bestemmingsplannen zijn als volgt.
•	 Gebruik	als	 logiesvoorziening	met	bijbehorende	parkeer-

voorzieningen ter plaatse van de bestemmingen ‘Uit te 
werken

  Bedrijfsdoeleinden’(UB) van het bestemmingsplan ‘N201-
zone’ en de 1e herziening daarvan zijn niet toegestaan;

•	 Gebruik	van	8	parkeerplaatsen	ten	behoeve	van	de	logies-
voorziening binnen de bestemming ‘Wonen’ van het

  bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ is niet toege-
staan.

Ter inzagelegging
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 20 maart tot en met 1 mei 2020 
op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
•	 in	digitale	vorm	via	de	website	www.ruimtelijkeplannen.nl	

onder planidenti�catiecode: 
  NL.IMRO.0358.OIAVHB05xAB-VG01 en
•	 via	de	gemeentelijke	viewer	RO-publiceer	
 http://0358.ropubliceer.nl/;
•	 in	papieren	vorm	bij	de	balie	Burgerzaken	in	het	gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-
16.30 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur.

•	 de	Balie	Bouwen	en	Vergunningen	in	het	raadhuis	van	Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag tot en met woens-
dag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 
8.30-12.30 uur).

Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om de omgevings-
vergunning te verlenen is mogelijk van 21 maart tot en met 
1 mei 2020. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit 
tijdig zienswijzen hebben ingediend, of belanghebbenden die 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te 
dienen, kunnen beroep instellen tegen de omgevingsvergun-
ning bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Post-
bus 75850, 1070 AW  Amsterdam). Voor de behandeling van 
het beroepschrift en een eventueel verzoek om voorlopige 
voorziening bent u gri�erecht verschuldigd. Over de hoogte 
van het gri�erecht en de wijze van betaling kunt u contact 
opnemen met de rechtbank Amsterdam.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit tot het verlenen van deze omgevingsvergunning 
is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden 
in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na a�oop 
van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden 
worden aangevoerd. 
Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzie-
ningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te 
tre�en indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het 
beroepschrift worden overgelegd.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

RECTIFICATIE

-  Oosteinderweg 537, 1432 BK, (Z20-008357), (Omgevings-
vergunning, Aanvraag ontvangen) het plaatsen van 2 dak-
kapellen op een schuur (legalisatie)  . Toelichting:tijdens de 
behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrij-
ving, zoals gepubliceerd op 13 februari jl., onjuist was.

 
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-015692), het plaatsen van 

drie anti-rampaaltjes  
-  Visserstraat 44 t/m 48, 1431 GJ, (Z20-015560), het wijzigen 

van de gevel en de indeling van het bedrijfsverzamelge-
bouw  

- Hornweg 318a, 1432 GT, (Z20-015023), het maken van een 
aanbouw aan de achterzijde van de woning  

-  Uiterweg 19, 1431 AA, (Z20-014656), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van een buiten het 

   bouwblok gerealiseerde woning   
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Copierstraat 2, 1433 NS, (Z20-004706), het plaatsen van 

een schotelantenne op het balkon op de 2e verdieping aan 
de voorzijde van de woning. Verzonden: 16 maart 2020 

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:
-  Uiterweg 56, 1431 AP, (Z19-046847), het vervangen van de 

bestaande woning. Verzonden: 12 maart 2020 
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGE-
VINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Hoofdweg 142, 1433 JX, (Z20-009040), het plaatsen van 

een dakopbouw en het verlengen van de kap. Verzonden: 
11 maart 2020

-  Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-008774), het uitbouwen 
van de zolder over een bestaand dakterras t.b.v. het creë-
ren van meer slaapkamers. Verzonden: 11 maart 2020 

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:
-  Westeinderplassen, percelen A 7023, A 7436 en A 7441, 

(Z19-072006), het bouwen van een vissteiger als onder-
deel van bouwplan Nieuw Calslagen. Verzonden: 11 maart 
2020

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 bechikking
Apeldoorn J.J. 10-05-1977 11-03-2020
Sarmaat G.M. 15-09-1999 10-03-2020 

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemo-
tiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. 
Juridische Zaken.  

U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes we-
ken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet 
het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het be-
sluit 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 “Be-
zwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de pu-
bliekshal 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

 Kosmowski A. 09-11-1988 10-03-2020

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 

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

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.  08.30-14.00 uur
wo:  08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels)

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

Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op: 
ma, vr 08.30-17.00 uur

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

Aalsmeer
Enkel op afspraak 0297-387575

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo. 08.30-15.30 uur
do. 08.30-16.30 uur
vr. 08.30-12.30 uur 

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
wo. 13.00-16.30 uur

OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET 
ma, di, do, vr. 08.30-14.00 uur 
wo.  08.00-20.00 uur
za.  gesloten

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Vervolg op volgende blz.



Officiële Mededelingen
19 maart 2020

-  Uiterweg 13, Sectie H nr. 2922, 1431 AA, (Z19-018785), het 
herbouwen van een loods. Verzonden: 11 maart 2020

-  Kudelstaartseweg 216, 1433 GR, (Z20-008535), het ver-
nieuwen en verlengen van een steiger en het bouwen van 
een jollenhelling. Verzonden: 10 maart 2020

MELDINGEN AKKOORD
- Zijdstraat 79, 1431 EB (Z20-011771), het slopen van de ach-

terzijde van het pand i.v.m. de nieuwbouw van 8 apparte-
menten van een uitbreiding van de supermarkt

- Einsteinstraat 103, 1433 KJ (Z20-010045), het intern ver-
bouwen van een supermarkt

- Praamplein 4A, 1431 CV (Z20-009797), het intern verwijde-
ren van lichte scheidingswanden bij de Albert Heijn

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 aangevraagd:

- Sportlaan 43A (Z20-015080) Kindervakantieweek 10 t/m 
14 augustus 2020, ontvangen 26 februari 2020

COLLECTES

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

TER INZAGE:

t/m 19-03-20 Vastgestelde wijzigingsplan ‘Landelijk Ge-
bied Oost - Machineweg 295a’ met de bijbe-
horende stukken

t/m 19-03-20 Vervangend besluit bestemmingsplan ‘2e 
Herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roer-
domplaan’ met bijbehorende

   verbeelding, regels en toelichting (Z-
2017/017386)

t/m 17-04-20 Aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling 
bouwen in de linten van de gemeente Aals-
meer 2e herziening” (Z-2018/051216)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

19 T/M 28 MAART

RENAULT

Renault CLIO EstateRenault CLIO
Nieuwe

Renault CAPTUR
Nieuwe

Renault MEGANE Estate

*Actie all-weather banden geldig t/m 28 maart op geselecteerde modellen met inname 4 af fabriekbanden. Alleen geldig op particuliere orders. Voordeel gebaseerd op de Renault MEGANE Estate TCe 100 GPF Life. Actie is geldig op klantorders t/m 29 maart 2020. Genoemde acties zijn geldig op 
voorraadmodellen geregistreerd vóór 30 april 2020. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden. 
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,6-6,1 l/100 km, resp. 27,8-16,4 km/l. CO2: 94-139 gr./km.

renault-nieuwendijk.nl

€ 3.200,-Tot wel

€ 3.200,-
Dealer 

voordeel

€ 800,-

+ Voorjaars

voordeel 

tot wel

€ 800,-

Renault CLIO EstateRenault CLIO
Nieuwe

Renault CAPTUR
Nieuwe

Renault MEGANE Estate

3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-3.200,-

voordeel

800,-800,-

 Voorjaars

voordeel 

tot wel

800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-800,-

We zeen graag  
een stapje extra

Verkoop, onderhoud & reparatie:
Aalsmeer Zwarteweg 93, tel. (0297) 38 30 80 
Amstelveen Traviatastraat 2, tel. (020) 426 39 50
Amsterdam West Sydneystraat 18, Lijnden, tel. (020) 659 42 00
Bollenstreek Hillegom Arnoudstraat 4, tel. (0252) 43 30 43 
Hoofddorp Parellaan 11, tel. (023) 562 76 04

Occasions, onderhoud & reparatie:
Amsterdam Zuid Oost Klokkenbergweg 3, tel. (020) 561 96 50
Uithoorn Zijdelweg 53, tel. (0297) 56 30 44

Corona zet streep door bruisend Aalsmeer

Lege sportvelden, musea 
dicht, geen activiteiten
Aalsmeer - Qua sporten blijft 
het voorlopig stil. Lege voetbal- 
en hockeyvelden, geen handbal, 
basketbal, volleybal en ook SV 

Omnia heeft het clubleven (be-
wegingslessen, turnen en tram-
polinespringen) tot in ieder geval 
31 maart stil gelegd. Alle kanti-

nes, gymzalen en sporthallen blij-
ven voorlopig dicht vanwege het 
coronavirus. Zoals het er nu naar 
uitziet is voor zowel de handbal 
als de voetbal het seizoen ge-
speeld. Een seizoen zonder win-
naars, maar dat neemt menigeen 
voor lief. Gezond zijn en blijven 
is het belangrijkste wat momen-
teel telt. 

Carnavalsoptocht
Ook grotere evenementen zijn af-
gelast om verspreiding van het 
coronavirus in te dammen. Dub-
bele pech daarom voor De Pret-
peurders. De in februari gean-
nuleerde carnavalsoptocht zou 
alsnog doorgaan op zondag 22 
maart, maar: “Jammer en helaas. 

Het was ons dit jaar niet gegund, 
eerst een storm en nu het corona-
virus. In verband met de landelijk 
ingestelde maatregelen hebben 
wij besloten om de ingelaste car-
navalsoptocht af te lasten”, aldus 
het bestuur van De Pretpeurders.

Benefiet uitgesteld
Ook het bene�etconcert voor de 
door MS getro�en muzikant Mark 
Gilligan in N201 op zaterdag 21 
maart is uitgesteld. Een nieuwe 
datum is nog niet ‘geprikt’, maar ‘A 
gig for Mark Gilligan’ gaat plaats-
vinden op een nog nader te be-
palen datum. Afgelast is verder 
ook de kleding- en speelgoed-
beurs die aanstaande zaterdag 21 
maart gehouden zou worden bij 
de Doopsgezinde Gemeente.

Musea en ouderen
Verder zijn het Crash Museum in 
fort Aalsmeer en het Flower Art 
Museum tegenover de waterto-
ren tot en met 31 maart gesloten, 
de geplande lezing in Crash op 28 
maart gaat dus ook niet door. Ook 
zijn in de zorgcentra alle activitei-
ten voor en door ouderen gean-
nuleerd. Geen bingo, geen zang-
middag, geen computerhulp en 
in ’t Kloosterhof is de brasserie de 
hele maand maart dicht. Aan in-
woners wordt gevraagd een be-

zoek aan het zorgcentrum uit te 
stellen. Wat verder niet doorgaat 
nog even op een rijtje:
*  Er wordt vanavond 19 maart 

niet gesjoeld in Rijsenhout
*  De Open Hof Keuken op vrij-

dag 20 maart is geannuleerd.
*  De vogelbeurs op zondag 22 

maart is afgelast, sowieso zijn 
er deze maand geen activitei-
ten bij de Vogelvrienden.

*  De Oost-Inn op woensdag 
blijft gesloten tot in ieder ge-
val 8 april.

*  Jubileumconcert Concertina’s 
Accordeonorkesten in Amstel-
veen is van 29 maart verscho-
ven naar 8 november.

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Aalsmeer voor Elkaar 
staat voor u/jou klaar
Aalsmeer - De vergaande maat-
regelen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen heb-
ben negatieve gevolgen voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen 
zoals ouderen. Zo zijn evene-
menten en gezelschapsactivitei-
ten geannuleerd. Ook bezoekjes 
aan ouderen worden afgeraden 
om het besmettingsrisico te ver-
lagen.

Boodschappenhulp
Aalsmeer voor Elkaar staat voor 
u/jou klaar wanneer hulp nodig 
is. Met name boodschappenhulp 
is nu essentieel voor ouderen die 
de deur niet uit kunnen. 

Ook zijn er meer dan voorheen 
vrijwilligers nodig die onder an-
dere boodschappen willen doen.

Hulp nodig of helpen?
Heb je hulp nodig of wil je hel-
pen? Bel dan met Aalsmeer voor 
Elkaar. Het infopunt Aalsmeer en 
ook het spreekuur is gesloten, 
maar is elke ochtend bereikbaar 
via 0297-347510 of via team@
aalsmeervoorelkaar.nl. 
Richtlijnen voor cliënten en vrij-
willigers staan gepubliceerd op 
www.aalsmeervoorelkaar.nl. Op 
de site kunnen inwoners ook al-
tijd zelf een hulpvraag of hulp-
aanbod plaatsen.

Aalsmeer - Schiphol en Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL) 
hebben een gezamenlijk pro-
gramma met maatregelen om 
geluidshinder door vliegverkeer 
af te laten nemen. De maatrege-
len om het woon- en leefklimaat 
te verbeteren zijn te vinden op de 
afgelopen donderdag 12 maart 
gelanceerde website www.min-
derhinderschiphol.nl. Belang-
stellenden en betrokkenen kun-
nen reageren op het programma. 
Schiphol en LVNL committeren 
zich aan de inspanning de hinder 
te beperken, ongeacht besluit-
vorming van het kabinet over de 
ontwikkeling van de luchtvaart.

Vier thema’s
De maatregelen zijn verdeeld 
over vier thema’s: baangebruik, 
vliegtuigtypes, vliegroutes en 
-procedures overdag en vliegen 
in de nacht. Voorbeelden van 
maatregelen zijn het hoger aan-
vliegen richting de Polderbaan in 
de nacht, het beperken van het 

gebruik van de ‘niet-preferente’ 
banen zoals de Aalsmeerbaan, 
Zwanenburgbaan en de Buiten-
veldertbaan, het beperken van 
nachtelijke starts vanaf de Kaag-
baan in noordoostelijke richting 
bij baanonderhoud, een onder-
zoek naar vaste naderingsroutes 
overdag en het onderzoeken van 
optimalisaties van vliegroutes, 
bijvoorbeeld bij Uithoorn.

Positieve effecten 
Het programma heeft naar ver-
wachting een positief e�ect op 
het terugdringen van geluidshin-
der en de beleving daarvan in zo-
wel de binnen- als buitengebie-
den rond Schiphol. Het program-
ma is eerder door Schiphol en 
LVNL al aangekondigd en is het 
antwoord op de vraag van minis-
ter Van Nieuwenhuizen van Infra-
structuur en Waterstaat. Zij vroeg 
in haar brief van 5 juli 2019 om 
een ‘uitvoeringsplan hinderre-
ductie dat concrete en zichtbare 
maatregelen bevat’.

Ideeën en voorstellen 
LVNL en Schiphol ontwikkelden 
het programma op basis van 
suggesties en voorstellen van 
bewoners, bestuurders, het Re-
gioforum van de Omgevings-
raad Schiphol, de top 20 klach-
ten bij Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol (BAS), eigen ex-
pertise en innovaties in lucht-
vaarttechnieken en – systemen. 
Dick Benschop, CEO Royal Schip-
hol Group: “Kwaliteit van de leef-
omgeving is een van onze speer-
punten. Mede daarom voer-
den we afgelopen jaar veel ge-
sprekken met omwonenden, lo-
kale bestuurders en experts. Te-
rugkerend gespreksonderwerp 
was: willen we de lusten van 
luchtvaart behouden, dan moe-
ten we de lasten verminderen. 
Met het uitvoeren van dit pro-
gramma, maken we samen met 
LVNL werk van het verminderen 
van hinder in de omgeving van 
Schiphol.” Michiel van Dorst, CEO 
Luchtverkeersleiding Nederland 

Diverse maatregelen Schiphol voor 
afname geluidshinder vliegtuigen

(LVNL): “Goed overleg en samen-
werking met mensen die in de 
omgeving van Schiphol wonen, 
bestuurders en onze partners is 
van groot belang om hinderbe-
perking te realiseren. Door een 
open gesprek en samenwer-
king, kunnen we nieuwe moge-
lijkheden en voorstellen om ge-
luid en emissies terug te drin-
gen zorgvuldig onderzoeken en 
ontwikkelen en daarbij de vei-
ligheid waarborgen. Zo creëert 
LVNL waarde voor Nederland, de 
omgeving, onze klanten en part-
ners.”

Online in gesprek
Schiphol en LVNL nodigen be-
langstellenden en betrokkenen 
uit om te reageren op het pro-
gramma. De online consulta-
tie is gestart, reageren kan via 
minderhinderschiphol.nl. Ook 
organiseren LVNL en Schiphol 
dit voorjaar informatiebijeen-
komsten op verschillende loca-
ties. De ontvangen feedback en 
suggesties worden gebruikt om 
het programma te verbeteren 
of verder aan te vullen, alvorens 
het later dit jaar aan de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat 
wordt aangeboden.

Koop bloemen en planten en steun de sierteeltsector!

Sierteelt keihard getroffen 
door coronacrises
Aalsmeer - De Nederlandse sier-
teeltsector wordt ongekend hard 
getro�en door de coronacrisis. 
Zonder noodkredieten van over-
heid en banken zullen veel be-
drijven binnen enkele weken fail-
liet gaan. Door het wegvallen van 
vraag is er op de veilingen van 
Royal FloraHolland niet alleen 
sprake van zeer lage prijzen, maar 
ook van ongekende doordraai 
van kwalitatief hoogwaardige 
producten. Dit is in de historie van 
de meer dan 100-jarige coöpera-
tie nog nooit in deze omvang ge-
beurd. Het voortbestaan van veel 
bedrijven, zowel kwekers als han-
delsbedrijven staat op het spel. 

Derde exportsector
Sierteelt is de derde exportsec-
tor van Nederland. Naast main-
ports Schiphol en de Rotterdam-
se Haven is Nederland ook de in-
ternationale draaischijf voor sier-
teelt. Nederland zorgt voor cir-
ca 35 procent van de wereldwij-
de export. De export van bloe-

men en planten bedraagt 6,2 mil-
jard euro. In de sierteelt en daar-
aan gerelateerde dienstverleners 
werken circa 150.000 mensen. De 
sierteelt neemt een unieke positie 
in omdat het gaat om dagverse 
producten. Bloemen kunnen niet 
bewaard worden om later op de 
markt te brengen. 

“Paar minuten voor twaalf”
Steven van Schilfgaarde, alge-
meen directeur Royal FloraHol-
land: “De marktsituatie is drama-
tisch. Afgelopen twee weken la-
gen de prijzen tot 50 procent la-
ger dan normaal. Afgelopen vrij-
dag is twintig procent van de aan-
voer vernietigd omdat er geen 
kopers voor waren en afgelo-
pen maandag bleef een percen-
tage van 50 procent van de aan-
voer verkocht. Het is verschrikke-
lijk om te zien. De verwachtingen 
voor komende weken zijn nog 
slechter. Dit is normaal gesproken 
de piekperiode voor de sierteelt 
in de aanloop naar Moederdag 

in verschillende landen. De ge-
bruikelijke omzet in deze periode 
is 150 tot 200 miljoen per week. 
Deze crisis komt op het slechtst 
denkbare moment. Over minder 
dan twee weken valt de energie-
rekening op de mat bij kwekers. 
Ze komen dan acuut in de beta-
lingsproblemen. Zonder nood-
kredieten van overheid en ban-
ken en andere vormen van �nan-
ciële ondersteuning vallen kern-
gezonde bedrijven straks bij bos-
jes om. Branchebreed pleiten wij 
voor actie, voordat het te laat is. 
Het is echt een paar minuten voor 
twaalf.”

Onherstelbare schade
Royal FloraHolland pleit ervoor 
om de export van sierteelt zo 
lang als mogelijk is in stand te 
houden. De sector drijft op de 
export van bloemen en planten. 
Die bedraagt 6,2 miljard op een 
totaal omzet van 7 miljard euro. 
Als de export wegvalt, betekent 
dat als steun uitblijft, het einde 

voor heel veel sierteeltbedrijven. 
Royal FloraHolland als coöpera-
tie van kwekers zet alles op alles 
om kwekers en handelsbedrijven 
te ondersteunen, maar de sector 
heeft niet de middelen om deze 
crisis het hoofd te bieden. “Ne-
derland staat internationaal be-
kend als het centrum van de sier-
teelt. De tulp is een wereldwijd 
symbool voor Nederland. De in 
de loop der jaren unieke sierteelt-
infrastructuur dreigt onherstelba-
re schade op te lopen. Dat mogen 
we niet laten gebeuren”, besluit 
algemeen directeur Steven van 
Schilfgaarde.

Uitdelen en kopen
Afgelopen dinsdag 17 maart heb-
ben medewerkers van bloemen-
veiling Royal FloraHolland bloe-
men bezorgd bij ziekenhuizen en 
verzorgingstehuizen in Aalsmeer 
en omgeving. Dit om al het zorg-
personeel te bedanken voor hun 
inzet in de tijd van het coronavi-
rus. Een mooi gebaar terwijl de 
sierteeltsector het echt bijzon-
der zwaar heeft. Momenteel gaan 
er ontzettend veel hoogwaar-
dige bloemen en planten verlo-
ren doordat de handel groten-
deels stil ligt. Daarom de oproep: 
Blijf bloemen en planten kopen, 
het maakt het gezellig in huis en 
steun wordt gegeven aan de Ne-
derlandse sierteelt!

Geen raad en 
commissie

Aalsmeer - Vanwege de corona 
maatregelen vervalt de gecombi-
neerde vergadering van de commis-
sies Ruimte & Economie en Maat-
schappij & Bestuur op donderdag 
19 maart in het Raadhuis. De ge-
plande raadsvergadering van don-
derdag 2 april gaat niet door vanwe-
ge gebrek aan bespreekpunten.

Winkeliers blij met steun
Aalsmeer - Het gesprek van de 
dag, het coronavirus. Er worden 
in de winkels veel maatregelen 
genomen om het risico op ver-
spreiding te voorkomen. De ho-
reca is gesloten tot 6 april, maar 
de lokale winkels blijven zoveel 
mogelijk open en heten bezoe-
kers van harte welkom. 
Bij een groot aantal winkels is het 

ook mogelijk om online te bestel-
len en goederen te laten bezor-
gen. 
De lokale winkeliers zijn heel blij 
met steun van inwoners en vra-
gen aan hen om te blijven komen 
winkelen, mits in goede gezond-
heid natuurlijk en conform de 
voorschriften van de RIVM. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwe datum 
compostdag

Aalsmeer - De landelijke com-
postdag van 28 maart, die de ge-
meente jaarlijks in samenwer-
king met Meerlanden organiseert, 
wordt verschoven naar 10 okto-

Bescherming vrijwilligers en publiek
Dorcas en Wereldwinkel 
houden deuren dicht
Aalsmeer - Kringloopwinkel Dor-
cas aan de Turfstekerstraat heeft 
preventief haar deuren gesloten 
vanwege het coronavirus. Op een 
brief op de deur is te lezen dat de 
winkel uit voorzorg gesloten is 
om de vrijwilligers en winkelend 
publiek te beschermen. De We-
reldwinkel in de Zijdstraat werkt 
eveneens met alleen vrijwilli-
gers en heeft ook het besluit ge-
nomen om de winkeldeur dicht 
te houden tot in ieder geval be-
gin april. Producten kunnen bij 
de klanten thuis bezorgd worden 
of afgehaald worden op een na-

der te bepalen dagdeel. Dus, kof-
�e, thee, rijst, chocolade of ande-
re fairtrade levensmiddelen no-
dig? Kijk op www.wereldwinke-
laalsmeer.nl. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Geen vrij voor kinderen én leraren
es akketten en fil es 

voor contact met elkaar 
Aalsmeer - De scholen zijn sinds 
afgelopen maandag 16 maart ge-
sloten, maar dit betekent geen 
vrij voor de kinderen én de lera-
ren. De kinderen moeten thuis 
aan de slag en schoolwerk ma-
ken. De leraren hebben hard ge-
werkt om deze lespakketten voor 
de kinderen samen te stellen. Al 
een dag later, op dinsdag, kon-
den de leerlingen hun huiswerk 
ophalen. Uiteraard waren tijd-
blokken gemaakt om te zorgen 
dat niet iedereen tegelijk kwam. 
In het Jeugdjournaal werd aan-
dacht besteed aan het samen-
stellen en ophalen van de les-
pakketten. Directeur Eric Spaar-
garen van de Antoniusschool in 
Kudelstaart vertelde over het be-
lang van thuis leren. De kinderen 
die in beeld kwamen, beloofden 
allen hun huiswerk te zullen ma-
ken. De één gaf aan het wel �jn 
te vinden op thuis te werken, “ze 
zijn soms zo druk in de klas”, de 
ander zei z’n juf en klasgenoten 
wel te missen. Wat dit betreft niet 
getreurd. Veel ju�en en mees-
ters zijn inmiddels echte You Tu-
be sterren geworden en maken 
allerlei �lmpjes om hun leerlin-
gen educatief, creatief en sportief 
bij te staan en contact te houden. 
Het bezoek van de verslaggever 
van het Jeugdjournaal aan de An-

toniusschool werd besloten met 
enkele voetballende kinderen op 
het schoolplein. 

Voetballen
Uiteraard is dit mogelijk en toe-
gestaan, wel voldoende afstand 
houden, maar het is niet toege-
staan om op het echte voetbal-
veld een balletje te gaan schop-
pen. Er blijkt namelijk dat veel 
kinderen, en zelfs ouders, zich 
overdag op het sportpark van 
RKDES begeven. Het sportpark 
is echter op last van de overheid 
en volgens de richtlijnen omtrent 
het coronavirus gesloten. “We 
vragen jullie met klem om niet 
over, of door, de hekken te klim-
men. Er is geen toezicht en daar-
om wil, en kan, RKDES niet aan-
sprakelijk zijn. Het sportpark is 
verboden toegang voor onbe-
voegden”, aldus het bestuur.

ber. Er wordt vanuit de milieus-
traat compost uitgedeeld, zodat 
inwoners deze kunnen gebruiken 
om hun tuin winterklaar te maken.

Aalsmeers Bromfiets Genootschap
Serene inschrijving 
Monstertocht
Aalsmeer - De telefoon gaat. “We 
willen ons inschrijven voor de 
Aalsmeerse Brom�ets Genoot-
schap monstertocht, maar we zijn 
niet helemaal �t, een beetje hoes-
ten. We durven niet naar Joppe 
te komen om ons in te schrijven. 
Kan het telefonisch of per mail?”
Vele telefoontjes hebben de da-
me en heren van het genoot-
schap ontvangen. En natuurlijk 
werden de inschrijvingen geac-
cepteerd. Normaal doet het ge-
nootschap dit niet. Inschrijven 
doe je fysiek. De organisatie wil 
graag weten wie er mee rijdt met 
de verschillende ritten.
Er hing een rustige en serene 
sfeer. Rustig, gespannen, maar 
wel gezellig, Anders dan de vori-
ge inschrijvingen. Was voorgaan-
de jaren de vraag ‘waar gaan we 
heen?’ ‘Wat gaan we doen?’ en 
‘Hoeveel kilometer is het?’ was nu 
vooral het gesprek over de pan-
demie, ook in Aalsmeer. Heel snel 
waren alle plekken vergeven en 
de meeste inschrijvers vertrok-
ken weer naar huis.
Sommige bleven op gepaste af-
stand van elkaar nog een drankje 
doen aan de bar en een bitterbal-
letje eten. Andere afwezigen wer-
den er virtueel bijgehaald mid-
dels FaceTime. Er werd gespro-

ken over de bloemenveiling, over 
het werk. Of de horeca dit wel aan 
kon. Gelukkig ook over perso-
nen die met een kapotte Sparta 
mee willen rijden. Of over die he-
le mooie rode Kreidler waarbij er 
lucht in de remleiding zit en hoe 
krijg je dag er @#&* eruit!
Nog ruim twee weken, zondag 5 
april, zou de Monstertocht gere-
den gaan worden. Maar het kan 
ook zomaar niet doorgaan. Ie-
dereen wordt op de hoogte ge-
houden. Het was een memora-
bele middag in Joppe, de laatste 
avond open, dat was toen nog 
niet bekend.
Tijd om je brom�ets nog mooier 
te poetsen. En zoals de Premier 
het vertelde afgelopen maandag: 
“Samen komen we deze moei-
lijke periode te boven. Let een 
beetje op elkaar.” Zolang het nog 
kan, een rondje rijden in je uppie, 
geen contact met elkaar en blijf 
gezond. 
Het Aalsmeers Brom�ets Genoot-
schap wenst iedereen goede ge-
zondheid en toch een mooie pe-
riode toe. Het is onwerkelijk en 
bijzonder. “Wie weet zwaaien we 
naar elkaar op de brom�ets tij-
dens een rondje om de Westein-
der.”
Foto: www.kicksfotos.nl
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Oma Leendertse was over-
leden en lag thuis opge-
baard. Het grote ouderlijk 
huis stond aan een lommer-
rijke laan en was al jaren-
lang de thuisbasis van de 
familie. Hier werden ver-
jaardagen en partijen ge-
vierd. Zelfs de kleinkinde-
ren namen regelmatig hun 
vriendjes mee naar oma om 
in de appelgaard, gelegen 
achter het huis, te spelen 
en te ravotten. 

Oma lag opgebaard in de 
voorkamer. De kist was na het 
bezoek van de dag ervoor, ge-
sloten door de kinderen en 
kleinkinderen. De voorkamer 
was eigenlijk de echte kamer 
van oma. Zij zat daar altijd te 
handwerken en breide de mooi-
ste truien en sjaals voor haar 
kleinkinderen. Ook borduurde 
ze veel en het resultaat hiervan 
was door het gehele huis te be-
wonderen.

En daar stonden we dan, met 
de hele familie in de woonka-

mer. Het moment van het defi-
nitieve afscheid kwam naderbij. 
Ik keek net op mijn klokje om te 
kijken of we al moesten vertrek-
ken om naar de kerk te gaan, 
toen ik een hoop gestommel 
hoorde.
Dat moest uit de voorkamer 
of de hal komen. Ik deed de 
woonkamerdeur open en liep 
snel de hal door.

Zes kleinkinderen stonden bij 
de voordeur. Tussen hen in de 
kist met oma erin. Ik wist niet 
wat ik zag. De voorste wielen 
van het karretje onder de kist 
balanceerde over de hardste-
nen drempel, terwijl de achter-
ste wielen nog op de deurmat 
stonden.

Het oudste kleinkind keek ach-
terom en riep dat zij nog even 
wilden wandelen met oma. Ik 
riep meteen: “Wacht even!” 
ging terug naar de familie en 
nodigde hen uit. Samen liepen 
we vervolgens met oma naar 
de kerk. We lieten de rouwauto 
met een verbaasde chauffeur, 

achter bij het huis van oma. 
Tja, ik kon toch onmogelijk 
‘nee’ zeggen, tegen het voorstel 
van de kleinkinderen.

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over wat 
er komt kijken bij het regelen 
van een uitvaart. 

De koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Nog even wandelen

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Uithoorn - De bouwmarkt aan de 
Wiegerbruinlaan 4a wordt mo-
menteel omgebouwd tot Praxis 
Uithoorn. Het vertrouwde team 
van deskundige medewerkers 
blijft aanwezig, het assortiment 
wordt met 20 tot 25 procent uit-
gebreid en de winkel blijft tijdens 
de verbouwing gewoon geopend 
volgens de huidige openingstij-
den. Praxis Uithoorn valt onder 
beheer van de ondernemers Pie-
ter Dungelmann en Jos van Vliet. 
Ook in IJmuiden verbouwen de 
heren momenteel een bouw-
markt om tot Praxis. “We hebben 
de beslissing genomen om ver-
der te gaan als Praxis”, vertellen 
beide heren met trots. Dat besluit 
werd ingegeven door het feit dat 
het moederbedrijf van Multima-
te, heeft besloten de naam te la-
ten verdwijnen uit het Neder-
landse straatbeeld. Na eerst de 
overgang van Big Boss naar Mul-
timate, hebben beide heren nu 
besloten over te stappen naar 
Praxis! “We krijgen momenteel 
veel vragen van klanten of het 
personeel blijft? Het personeel 
blijft! Tonny Komst en zijn team 

Verkoop gaat gewoon door:
Welkom bij Praxis Uithoorn

Cindy Springintveld: 
‘Zaai heeft mij vooral 
geleerd wat ik niet wil’
Aalsmeer - Cindy Springintveld 
is dol op shoppen. Met een voor-
keur voor accessoires, sieraden en 
- zelf moeder van drie kinderen 
waaronder een tweeling - voor 
kleding. Omdat je niet eindeloos 
kan blijven kopen bedacht Cindy: 
“Als ik nu eens via de website de 
spullen ga verkopen. Hoe leuk zou 
dat zijn?” Dan zou zij twee vliegen 
in één klap slaan, zij kon doorgaan 
met shoppen en haar droom ver-
vullen: een eigen bedrijf starten 
en zo van haar hobby haar werk 
maken! 

Van webshop tot Lolliepopland
In 2015 begon zij haar web-shop. 
Kocht alles wat zij mooi en origi-
neel vond, want natuurlijk wil je je 
wel onderscheiden. Wat succes en 
omzet betreft had zij geen klagen 
maar wat zij miste was het per-
soonlijke contact. En zo werd in 
2018 de volgende stap genomen 
haar eigen winkel: Lolliepopland. 
In eerste instantie kwamen er jon-
ge moeders met hun kroost, maar 
inmiddels is de winkel veel meer 
een ontmoetingsplek geworden 
voor ambitieuze vrouwen die van 
lekkere ko�e houden en op zoek 
zijn  naar een origineel cadeau-
tje. “Mijn winkel is mijn huiskamer 
met een stamtafel waaraan mooie 
gesprekken en samenwerkingen 
ontstaan. Juist dat sociale aspect 
vind ik heel belangrijk, ik wil graag 
verbinden, mensen samen bren-
gen. Ik zorg voor de unieke be-
levenis; een �jne omgeving met 
mooie artikelen - die ik mijn schat-
ten noem - en waar ik zelf blij van 
word. Mijn ervaring is dat dit ook 
telt voor de vrouwen die naar Lol-
liepopland komen. Sommige con-
tacten zijn zo waardevol, zij geven 
mij veel energie.”

Prachtige vlinder
Cindy heeft de afgelopen maan-
den - met dank aan Zaai - een aan-
tal interessante stappen gemaakt. 
Je zou Cindy kunnen zien als een 
prachtige vlinder die haar vleu-
gels spreidt en haar weg zoekt 
door van bloem tot bloem op 

Maaltijden bestellen en bezorgen
Horecagelegenheden en 
scholen dicht
Aalsmeer - Namens het bestuur 
van de Veiligheidsregio Amster-
dam-Amstelland roept voorzit-
ter Femke Halsema alle bewo-
ners en ondernemers in de re-
gio op om de nieuwe maatrege-
len van de Rijksoverheid te vol-
gen. Het zijn ingrijpende maat-
regelen met grote invloed op het 
openbare leven. Er wordt veel ge-
vraagd van ouders met kinderen 
en veel lokale ondernemers gaan 
een moeilijke tijd tegemoet.

Horecagelegenheden
Het kabinet heeft bepaald dat 
scholen, kinderopvang, eet- en 
drinkgelegenheden (inclusief ter-
rassen), co�eeshops, sportclubs 
en seksinrichtingen dicht gaan. In 
de regio Amsterdam Amstelland 
zijn alle eet- en drinkgelegenhe-
den zondag 15 maart vanaf 18.00 
uur dicht gegaan. “Oeps, de ver-
wachte dag waarvan wij hoopten 
dat hij niet zou komen, is toch ge-
komen”, aldus een reactie van ca-
fé Sportzicht. En café Joppe: “Het 
voelt allemaal heel vreemd en 
naar. De laatste keer dat we wat 
langer dicht waren was toen Do-
rus overleed.” 
Café op de Hoek in Kudelstaart 
heeft uiteraard ook de deur ge-
sloten. Eerder waren al diver-
se activiteiten gecanceld vanwe-
ge het besluit dat er geen evene-
menten mogen plaatsvinden met 
meer dan honderd bezoekers. 
“Wij wensen al onze gasten sterk-
te. Houd het hoofd koel en wees 
waakzaam”, is de boodschap van 
het team op facebook.

Hotel dicht
Hotels mogen open blijven voor 
overnachtingen, maar mogen al-
leen eten serveren aan eigen 
gasten. Dit heeft ‘t Wapen van 
Aalsmeer doen besluiten om niet 
alleen het restaurant, maar ook 
het hotel in ieder geval tot en met 

5 april te sluiten. “Wij kunnen niet 
de gewenste service bieden die u 
van ons gewend bent. Wij hopen 
op uw begrip”, aldus Mellanie en 
Nicolette Arkesteijn. 

Afhalen en bezorgen
Er mag van de Rijksoverheid nog 
wel voldaan worden aan de vraag 
naar afhaal en bezorging. De keu-
kens kunnen open blijven, maar 
de zitgelegenheden niet. En na 
de verslagenheid van de deur 
dicht moeten doen en reserve-
ringen te annuleren is de onder-
nemersgeest in Aalsmeer groot 
te noemen, want diverse restau-
rants in de gemeente kiezen er-
voor om maaltijden te gaan be-
zorgen, onder andere de restau-
rants Oh!, Geo�s, Pasta Vino en 
Vleghaar (soep) hebben beslo-
ten om deze service op te pakken 
en uiteraard hopen zij dat inwo-
ners maaltijden gaan bestellen. 
Zo goed als zeker blijven natuur-
lijk meer restaurants en snackbar-
ren niet stil zitten en gaan de slag 
in hun keukens om afhaalmaaltij-
den te bereiden. Uw/jouw restau-
rant of snackbar actief? Het beste 
is om te bellen of op facebook of 
de website te kijken. 

Scholen en dagverblijven
Scholen en kinderdagverblij-
ven zijn sinds maandag dicht. Zij 
voorzien alleen nog in de opvang 
van kinderen van ouders die wer-
ken in cruciale beroepsgroepen. 
Alle maatregelen gelden in ieder 
geval tot en met 6 april.

Niet hamsteren!
Tot slot vraagt het bestuur van de 
Veiligheidsregio inwoners drin-
gend om niet te hamsteren. Het 
is niet nodig en levert wel nadeel 
en ongemak op voor andere in-
woners. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

onfis atie illegale an ers 
uit Ecuador bij Schiphol
Aalsmeer - Afgelopen 2 maart 
zijn er op verzoek van Hilverda-
Florist op de luchthaven Schiphol 
door de douane meerdere dozen 
snij-anjers uit Ecuador tegen ge-
houden. Er waren verdenkingen 
dat er verschillende rassen bij de 
zendingen zaten die zonder toe-
stemming vermeerderd waren. 
De vermoedens bleken te klop-
pen, vervolgens zijn de anjers in 
beslag genomen en vernietigd. 
De anjers waren bestemd voor de 
internationale vrouwendag die 
afgelopen 8 maart was. De anjers 
kwamen voornamelijk van telers 
uit het teeltgebied in de omge-
ving van de stad Latacunga, 100 

kilometer ten zuiden van hoofd-
stad Quito in Ecuador.
Veredelaars, zoals HilverdaFlo-
rist, besteden miljoenen euro’s 
per jaar om rassen te verbete-
ren. Middels royalty’s worden de-
ze veredelingskosten betaald. Hil-
verdaFlorist accepteert niet dat 
bedrijven zonder toestemming 
hun rassen vermeerderen. Dit al-
les ook ter bescherming van de 
legale telers. 
Om toekomstige import van der-
gelijke illegale snijbloemen naar 
de EU te voorkomen wordt de 
markt scherp in de gaten gehou-
den worden en gaan dit soort ac-
ties vaker voorkomen.

Lege batterijen? Lever ze in!
Stiba-Pluim voor families 
Waaijman en De Weys
Aalsmeer - De families Waaij-
man en De Weys uit Aalsmeer 
verdienen een Pluim. Zij vielen 
in de prijzen door mee te doen 
aan de landelijke campagne ‘Le-
ge batterijen? Lever ze in en win’ 
van Stibat. Met deelname bewij-
zen de families uit Aalsmeer zich-
zelf en het milieu een uitsteken-
de dienst.

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leve-
ren maakt u elke maand kans op 
mooie prijzen. De prijzen die ver-
loot worden zijn honderd Pluim 
cadeaubonnen van 25 euro, drie 
reischeques van 400 euro en een 
reischeque ter waarde van maar 
liefst 1000 euro. Wilt u ook mee-
doen? Doe tien lege batterijen in 
een zakje samen met uw naam, 
adres, e-mailadres en telefoon-
nummer, lever deze in bij één van 
de ruim 25.000 inleverpunten van 
Stibat. Deze zijn te vinden bij on-
der andere supermarkten, bouw-
markten en drogisterijen. Elke 
maand is er een trekking uit de 
door Stibat opgehaalde zakjes 

met batterijen. Kijk voor meer in-
formatie over de actie én de be-
kendmaking van de prijswinnaars 
op www.legebatterijen.nl.

Schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk 
batterijen in voor recycling. Lege 
batterijen krijgen een nieuw le-
ven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, 
zaklamp of �ets. Bovendien ko-
men sto�en die schadelijk kun-
nen zijn voor het milieu, niet in de 
bodem terecht. Zo werkt men aan 
een schonere planeet. Door lege 
batterijen in te leveren, levert u 
daar een bijdrage aan. Geen lege 
batterijen in de afvalbak, maar in-
leveren bij de inleverpunten van 
Stibat. Dat verdient een Pluim. 
Met de Pluim kiest de ontvanger 
zelf een cadeau uit de honderden 
bestedingsmogelijkheden, be-
staande uit belevenissen, produc-
ten en goede doelen. Om zelf van 
te genieten of samen met vrien-
den en familie. Er zijn Pluimen in 
verschillende prijsklassen. Win-
naars krijgen een Pluim die bij be-
steding 25 euro waard is.

zullen op dezelfde klantgerich-
te manier blijven werken. We blij-
ven de klant helpen zoals we zelf 
geholpen willen worden. Niet al-
leen onze deskundige medewer-
kers blijven, maar ook de extra 
services zoals de zaag-, sleutel-, 
montage-, en bezorgservice blij-
ven bestaan. Met Praxis als naam 
komen er meer acties, wordt het 
assortiment uitgebreid, kan er 
gebruik gemaakt worden van de 
Praxis plus service en kan men Air 
Miles sparen en besteden.’’
Inmiddels wordt er hard gewerkt, 
door zowel het personeel als het 
speciale ombouw team, aan het 
heropenen van de winkel in Uit-
hoorn tot Praxis. De winkel blijft 
dagelijks geopend op z’n hui-
dige openingstijden. Dat bete-
kent dat iedereen er de komen-
de maanden gewoon welkom is. 
Tijdens de verbouwing kan het 
voorkomen dat er een schap leeg 
is. “Wij hopen dat te voorkomen, 
maar mocht daar sprake van zijn 
kunt u gewoon bij de informa-
tiebalie een bestelling plaatsen.’’ 
Misschien vraagt u zich af waar 
al het mooie maatwerk, waarmee 
de bouwmarkt bekend staat in 
de omgeving, een plaatsje krijgt 
in de nieuwe winkel. Het vakkun-
dig maatwerk zoals binnen- en 
buitendeuren, schuifwand- en 
inloopkasten worden verplaatst 
naar de naastgelegen winkel 
Home Decor. De dealer schappen 
van de merken Weekamp, Au-
stria, Ra�to en Inquino verhuizen 
mee. Pieter Dungelmann verwel-
komt u daar graag weer aan de 
tekentafel.  De heropening staat 
gepland op 6 mei. Tot die tijd 
wordt het ‘oude’ assortiment uit-
verkocht met hoge kortingen en 
het assortiment van Praxis geïn-
troduceerd. De winkel zal alleen 
de laatste twee dagen voor de 
heropening gesloten zijn, om de 
laatste details in orde te kunnen 
brengen. Over de spectaculaire 
opening willen de heren nog niet 
veel kwijt: “Dat houden we nog 
even geheim.‘’

deren). “Ik vind het leuk om te pra-
ten over ons werk, gecombineerd 
met het moederschap en samen 
te �losoferen over dromen en uit-
dagingen die ons nog te wach-
ten staan.” Met haar buddy Daisy 
Evers kan zij daar ook heerlijk over 
van gedachten wisselen. “Wij lig-
gen geheel op één lijn.” Door Zaai 
heeft Cindy een modus gevon-
den om haar krachten, talenten 
en ambitie beter te verdelen. Zij 
is er blij mee en die reizen die zij 
- naast haar werk - nog wil maken 
met haar gezin, die komen er. Vlin-
derend de wereld ontdekken hoe 
mooi is dat! Neem voor meer in-
formatie over Zaai contact op met 
Kirsten Verhoef (projectorganisa-
tor) via 0297-366182 of per mail: 
kirsten@syltsupport.nl. 

Janna van Zon

zoek te zijn naar nectar en Zaai is 
voor haar de nectar. “Ik ben door 
Zaai veel meer bewust geworden 
van wat ik wil en ik heb vooral ge-
leerd wat ik niet wil. Ik heb geleerd 
dat te doen wat goed voor mij is. 
De Masterclass Sales - waar aan 
de orde kwam: wat is jouw ideale 
doelgroep? - heeft mij veel helder-
heid gebracht. Die avond ontdek-
te ik dat ik veel meer beweging 
wil, mensen ontmoeten die elkaar 
voeden en inspireren.” De tijden in 
de winkel heeft zij aangepast en 
organiseert nu op de laatste zater-
dag van de maand een workshop 
voor vrouwen (met en zonder kin-
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Wielrennen
‘Rookie’ Nils Eekhoff 
buffelt in Parijs-Nice
Rijsenhout - Regen, kou, zij-
wind, waaiers en smalle wegen. 
Niets kreeg wielrenner Nils Eek-
ho� vorige week cadeau in Parijs-
Nice, zijn eerste World Tour-etap-
pekoers. De jongste renner in het 
veld, net 22 jaar geworden, leek 
het allemaal niet te deren. Onbe-
vangen draaide hij mee in de ka-
ravaan vol wereldtoppers, wer-
kend voor zijn kopmannen Cees 
Bol en Tiesj Benoot.
Na vijf van de zeven ritten zat 
zijn taak erop. De twee resteren-
de bergritten kon hij laten schie-
ten, nadat hij zich in de vlakke 
etappes bijna voortdurend in de 
spits van het peloton had laten 
zien. Het waren dollemansritten 
met waaiervorming en het collec-
tief sterke Team Sunweb in een 
hoofdrol. Met twee etappeze-
ges (Kragh Andersen en Benoot), 
een tweede plek in de eindstand 
(Benoot) en het winnen van het 
ploegenklassement was Parijs-
Nice een groot succes voor de 
ploeg.

Snelle daler
Behalve bu�elen voor het team 

schudde Nils Eekho� ook een ga-
ve individuele tijdrit uit de be-
nen op een parcours van 15 kilo-
meter met twee nijdige klimme-
tjes. Niet helemaal zijn ding, maar 
het beperkte tijdverlies heuvel 
op maakte hij bijna goed met ra-
zendsnelle afdalingen. Het lever-
de hem een knappe 25e plek op, 
48 seconden trager dan zijn win-
nende ploeggenoot Søren Kragh 
Andersen. Op kanjers als Jungels, 
Alaphilippe, Gilbert en Pollit gaf 
hij minder dan 20 tellen toe en hij 
was zelfs sneller dan Pinot, Lam-
paert, Quintana, Terpstra en Sa-
gan, niet de minsten in het pelo-
ton.

Programma
Wanneer Nils Eekho� opnieuw 
in actie komt is na het schrap-
pen van wielerwedstrijden door 
de uitbraak van het coronavirus 
onbekend. Hij mist in ieder geval 
Nokere Koerse, Dwars door Vlaan-
deren, Scheldeprijs en Parijs-Rou-
baix. Zijn plaatsgenoot Owen Ge-
leijn van opleidingsploeg Jumbo-
Visma moest Olympia’s Tour van 
zijn programma schrappen.

Nils Eekhoff (rechts) op kop van het peloton in Parijs-Nice. Naast hem Tiesj 
Benoot en Casper Pedersen. Foto:@TeamSunweb

Corrie wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Op woensdag 11 
maart is het klaverjassen bij De Ge-
luksvogels in het Dorpshuis gewon-
nen door Corrie Durieux met 5490 
punten. Marga da Silva werd tweede 
met 5480 punten en plaats drie was 
voor Loes Versteeg met 5394 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Bert Kluinhaar met 3178 punten.

Koppeltoernooi in Beinsdorp
Sjoelers uit Aalsmeer op 
plaats één, twee en drie
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end gingen alle sjoelwedstrijden 
niet door vanwege het coronavi-
rus en de komende tijd zal dat ook 
nog wel het geval zijn. Zo werd 
de competitiewedstrijd van don-
derdag 12 maart afgelast even-
als de eerste avond van het Plan-
ten Podium Toernooi op vrijdag 
de dertiende in Dorpshuis ’t Po-
dium in Kudelstaart. Voor de wed-
strijdsjoelers was het een enor-
me domper dat de derde en laat-
ste selectiewedstrijd in Heems-
kerk ook afgelast werd door de Al-
gemene Nederlandse Sjoelbond 
(ANS), maar het was helaas niet 
anders. Deze laatste voorwed-
strijd voor het NK kon dus niet 
doorgaan en de ANS heeft nu be-
sloten dat het een Open NK gaat 
worden in plaats van een NK met 
geplaatste spelers en daarnaast 
een Open Toernooi. Mits de wed-
strijd natuurlijk doorgang kan vin-
den op zaterdag 18 april in Barne-
veld. Of dit toernooi eventueel la-
ter dan nog plaats zal vinden is 
nog niet bekend.

Onderling
De week ervoor hebben er nog 
wel twee wedstrijden plaatsge-
vonden. Op vrijdag 6 maart een 
onderlinge sjoelavond met di-
verse clubs uit de regio bij Sjoel-
club Rijsenhout. Op deze gezelli-
ge avond, met voor iedereen een 
mooi bosje rozen na a�oop, was 
de winst voor Sjoelclub Beinsdorp 
met 129,61 punten gemiddeld. 
Sjoelclub Aalsmeer werd een goe-
de tweede met 122,85 punten, 

gevolgd door SC Lisse met 120,27 
punten.

Koppeltoernooi
De zaterdag erna deden vele sjoe-
lers weer mee aan het Koppel-
toernooi in Beinsdorp. De A-Klas-
se werd gedomineerd door de 
sjoelers van Aalsmeer, die de drie 
hoofdprijzen mee naar huis na-
men. Leo en Tim van Tiem won-
nen, voor Kees Kuypers en Hans 
van Leeuwen (tweede). Albert 
Geleijn en Tiny Amsing werden 
derde. Mary Verhoeven en Petra 
Houweling wisten de vijfde plek 
te veroveren, gevolgd door Mar-
ja Sprinin’tVeld en Karin Dijkstra 
op zes. In de B-klasse een mooie 
vierde plaats voor Sjaak Siebeling 
en Theo van Leijden. De volgende 
competitieavond op donderdag 
26 maart is ook afgelast. Hou voor 
uitslagen en informatie de websi-
te www.sjoelclub-aalsmeer.nl in 
de gaten.

Winnaars Tim en Leo van Tiem in de 
A klasse.

Albert Geleijn (rechts) en Tiny Am-
sing derde in de A-klasse.

Kees Kuypers (links) en Hans van 
Leeuwen tweede in de A-klasse.

Niet kienen, 
niet kaarten

Aalsmeer - De kienavond op 
maandag 30 maart bij buurtver-
eniging Hornmeer gaat niet door 
vanwege het coronavirus. Ook de 
komende kaartavonden zijn ge-
canceld. Voor nu staat de eerste 
gewone kaartavond gepland op 

Loterij Bloemenzegelwinkeliers
Kia Picanto overhandigd 
aan winnares Nicole
Aalsmeer - Ze doet al járen mee 
met zegeltjes plakken, maar had 
nooit verwacht dat ze eens iets 
zou winnen. “Tja, een waardebon 
na van vijf euro of zo.” Aan het 
woord is de enthousiaste winna-
res Nicole van der Zwaard van de 
hoofdprijs van de Bloemenzegel-
winkeliertrekking van 5 februa-
ri in The Beach. Ze heeft een Kia 
Picanto gewonnen die ze afgelo-
pen dinsdag in ontvangst mocht 
nemen bij Vaneman Automotive 
aan de Witteweg. Zonder het ge-
bruikelijk schudden van handen 
krijgt ze de sleuteltjes met daar-
bij een prachtig boeket bloemen 
en een goodybag van Dirk van 
der Wal. Hij geeft uitvoerig uitleg 
over de werking en extraatjes van 
de lichtblauwe wagen. “Met maar 
26 kilometer op de teller”, aldus 
één van de aanwezige zoons van 
Nicole. “Tja, de kinderen hebben 

geen school, dus ze mochten al-
lebei mee.” Silvan en Darick wil-
len ook graag op de foto voor in 
de krant. En zijn net zo blij als hun 
moeder. 
Mappie de Jong is namens de 
Bloemenzegelwinkeliers bij de 
overdracht aanwezig en vermeldt 
dat de hoofdprijzen in samenwer-
king zijn gegaan met hun vereni-
ging én de desbetre�ende winke-
liers. De tweede prijs was een ca-
deaubon van 750 euro van Etos 
Wind, de derde prijs een bon van 
500 euro bij Volendammer Vis-
handel Veerman. Kijk voor meer 
foto’s, overige prijswinnaars en 
meer informatie over de avond 
op www.bloemenzegel.nl en blijf 
uw bloemenzegels plakken. Ook 
u kunt één van de gelukkige win-
naars zijn bij een volgende trek-
king!
Door Miranda Gommans 

Voor sociaal contact met ouderen in de gemeente

Gezellige Post Blik van 
Rollatorwandelclub
Aalsmeer - Naar aanleiding van de 
maatregelen die in verband met 
het coronavirus zijn ingesteld, zijn 
alle wandelaars van de Rollator-
wandelclub gebeld om te zeggen 
dat er tot nader order niet meer 
gewandeld gaat worden. De ini-
tiatiefnemers zijn behoorlijk ge-
schrokken van de weerslag die de 
maatregelen hebben op de soci-
ale wereld van ouderen. De kin-
deren komen niet meer bij opa of 
oma, bij Irene en andere buurtcen-
tra vervallen de activiteiten, er kan 
niet meer worden meegegeten in 
de diverse zorgcentra, er is geen 
kerk op zondag, het wordt afge-
raden om als oudere zelf nog een 
boodschap te gaan doen en ook 
de Rollatorwandelclub gaat even 
niet meer door. Daarmee blijft er 
voor veel zelfstandig wonende ou-
deren geen enkel moment voor 
sociaal contact meer over. Dat vin-
den de vrijwilligers van de Rolla-

torwandelclub, ook als het maar 
om een paar weken gaat, onac-
ceptabel. “Juist nu zouden we wat 
meer op elkaar moeten letten en 
zou er wat meer moeten worden 
ingezet op een andere vorm van 
contact”, zegt Paulien Pannekoek. 
“Tegelijkertijd zou de drempel 
voor een oudere persoon om even 
te vragen of iemand een bood-
schap wil doen lager moeten zijn 
dan normaal. Vanuit de Rollator-
wandelclub gaan we daarom star-
ten met het Gezellige Post Blik.”

Vijf blikjes
Paulien legt uit wat dit inhoud en 
hoe het werkt: “Er worden woens-
dag tegen de avond vijf blikjes 
uitgezet, vóór de voordeur bij vijf 
wandelaars van de Rollatorwan-
delclub. In het blikje zit een op-
schrijfboekje, waar een brie�e in 
kan worden geschreven voor de 
anderen van de groep. In dat brief-

je kunnen de dames en heren aan-
geven of ze praktische assistentie 
nodig hebben, of juist dat ze het 
gezellig vinden om eens te tele-
foneren met iemand. In dat geval 
kunnen ze hun telefoonnummer 
vermelden. Verder kan er een ge-
zellige notitie worden meegege-
ven, of een leuke anekdote wor-
den geschreven. De volgende dag 
worden de blikjes door vrijwilli-
gers opgehaald, en (gedesinfec-
teerd) bij vijf anderen van de Rol-
latorwandelclub gebracht. Die 
krijgen dus alle vijf gezellige post 
van hun clubgenoten, en schrij-
ven daarna ook hun stukje in het 
opschrijfboekje. Daags erna wordt 
er weer gewisseld, enzovoort, en-
zovoort, tot we elkaar weer in het 
echt kunnen ontmoeten. Zo hou-
den we contact met elkaar en cre-
eren we de gelegenheid om el-
kaar in deze bijzondere tijd te kun-
nen steunen als dat gewenst is.” 

De vrijwilligers, die het blikje ver-
plaatsen, zijn ook meteen dege-
nen die benaderd kunnen worden 
voor het meebrengen van bijvoor-
beeld wat boodschappen, en die 
ook actie kunnen ondernemen als 
dat anderszins handig is. Het blik-
je heeft een duidelijke boodschap 
en het is ook duidelijk herkenbaar. 
Het wordt buiten bij de voordeur 
neergezet en daar ook weer opge-
haald.

Meedoen?
De vrijwilligers kunnen zich voor-
stellen dat ouderen die niet wan-
delen bij de Rollatorwandelclub, 
toch ook mee zouden willen doen 
in deze circulaire. Dat kan. Daar-
voor kan contact op worden ge-
nomen met de rollatorwandelclub 
via 06-10196667.
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Veel schade na botsing
Kudelstaart - Op zaterdag 14 
maart rond half tien in de avond 
heeft een botsing plaatsgevon-
den op de Mijnsherenweg, bij 
de kruising met de Legmeerdijk. 
Een bestuurster van een Volks-
wagen Polo stond te wachten bij 
het stoplicht en zag in haar spie-
gel een auto met �inke snelheid 
naderen. De bestuurster van de-
ze Renault Clio verklaarde te laat 
gezien te hebben dat de auto stil 
stond en klapte tegen de auto 

aan. Het was een �inke klap, bei-
de voertuigen raakten zodanig 
beschadigd dat ze weggesleept 
moesten worden. De politie en de 
ambulancedienst zijn ter plaatse 
geweest. Door de medewerkers 
van de ambulance is eerste hulp 
verleend, maar de betrokkenen 
hoefden niet naar een ziekenhuis. 
Bij de botsing waren een 28-jari-
ge Kudelstaartse en een 43-jarige 
vrouw uit Hoofddorp. 
Foto: Marco Carels

ooter ink 
beschadigd

Aalsmeer - Op zondag 15 maart 
is tussen twee uur ’s nachts en ne-
gen uur in de ochtend een scoo-
ter gestolen uit een voortuin in 
de Spoorlaan. De scooter is de-
zelfde dag terug gevonden in de 
nabij gelegen Kastanjelaan. He-
laas hadden de dieven de scooter 
�ink beschadigd.
 

Gestolen BMW 
teruggevonden

Kudelstaart - Op 25 oktober is van-
af het Kompasplein een BMW ge-
stolen. Afgelopen 21 februari werd 
bij de politie een kentekenplaat af-
gegeven, die was gevonden in Uit-
hoorn. Dit bleek de kentekenplaat 

van de gestolen BMW. De zoek-
tocht werd opnieuw verscherpt 
en op 10 maart met resultaat. De 
BMW is teruggevonden aan de 
Rijnlandsoordweg, zo’n 400 meter 
van de straat waaruit de auto ge-
stolen was. De politie doet verder 
onderzoek. In de BMW zijn diverse 
gereedschappen aangetro�en, die 
mogelijk gebruikt zijn bij een in-
braak of afkomstig zijn van diefstal.
 

vrijdag 10 april, uiteraard wel on-
der voorbehoud. Het kaarten op 
vrijdag 13 maart is gewonnen 
door Gery Dool met 5812 punten. 
Op twee is George Lemmerzaal 
geëindigd met 5479 punten en 
de derde plaats was, met slechts 
één puntje minder (5478 punten) 
voor Marja van de Burg. De poe-
delprijs mocht Piet Gortzak met 
3178 punten in ontvangst ne-
men.
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NK Poker online toernooi
Aalsmeer - De organisatie van 
het Open Nederlands Kampioen-
schap Poker is overspoeld met 
positieve reacties na de aankon-
diging het populaire toernooi on-
line doorgang te laten vinden. 
Het toernooi dat jaarlijks op meer 
dan 9000 Nederlandse deelne-
mers kan rekenen moest wel naar 
het internet uitwijken, nadat al-
le horecagelegenheden vanwe-
ge het coronavirus noodgedwon-
gen de deuren dienden te sluiten. 
Met de vernieuwde opzet geeft 
de organisatie duizenden poke-
raars alsnog een kans om beste 
amateur pokeraar van Nederland 
te worden én ondersteunt het 
horeca-ondernemers die in zwaar 
weer zitten. Mathijs Jonkers, or-
ganisator van het Open Neder-
lands Kampioenschap Poker ver-
telt: “Zondag, net voor het bericht 
van het kabinet dat alle horeca in 
Nederland dicht zou gaan, heb-
ben we besloten dat het orga-
niseren van normale pokertoer-
nooien niet meer verantwoord 
was voor zowel ons personeel als 
de spelers. Het annuleren van de 
voorrondes betekent een grote 
klap voor onze organisatie en om 
eerlijk te zijn zag ik zelfs scenario’s 
voor me waarbij het pokerkampi-
oenschap failliet zou gaan.” 

Creatieve oplossingen 
Jonkers ging daarom op zoek 
naar legale online poker platfor-
men waarop zij hun pokertoer-
nooi aan zouden kunnen bieden. 
“We hebben niet de investerings-
ruimte om een groot online plat-
form neer te zetten binnen korte 
tijd. Dus ben ik op zoek gegaan 
naar bestaande poker software 
die betrouwbaar is, �jn speelt en 
legaal is. Dit was geen simpele 
opgave. Bekende poker apps van 
kansspelaanbieders zijn in Ne-
derland illegaal en er zijn veel po-
ker apps in de markt waarbij het 
moeilijk is om je eigen aanbod te 
creëren. Ik heb een heel arsenaal 
aan poker apps gedownload en 
getest totdat we een app tegen-
kwamen die goed leek te zijn. De-
ze app testte ik vervolgens met 
het team en het leek alle functi-
onaliteiten te hebben waar wij 
naar zochten. Toen zijn we snel 
gaan schakelen. We zochten con-
tact met de ontwikkelaar en be-

dachten een plan om in plaats 
van voorrondes in het café de 
voorrondes online te gaan orga-
niseren.” 

Inschrijven 
Maandagmiddag maakte de or-
ganisatie bekend in een nieuws-
bericht dat haar voorrondes on-
line plaats zouden gaan vinden. 
Veel positieve reacties volgden 
en pokeraars meldden zich mas-
saal aan voor de eerste test voor-
ronde die woensdagavond ge-
speeld is. “We hebben in een dag 
tijd 400 aanmeldingen gehad en 
verwachten dat dit de komende 
dagen nog eens �ink uit de klau-
wen kan gaan lopen. Nu mensen 
weinig andere vormen van vrije-
tijdsbesteding meer hebben zul-
len ongetwijfeld veel mensen 
een poging gaan wagen om mee 
te doen aan een voorronde van 
het Open Nederlands Kampioen-
schap Poker.”

Steun horecagelegenheden
Alle voorrondes van het poker-
kampioenschap worden, zolang 
de horeca in Nederland dicht 
blijft, online gespeeld. Spelers be-
talen een verlaagd bedrag voor 
de inschrijving van €7,50 euro. 
Van het laatstgenoemde bedrag 
gaat 1 euro naar de lokale hore-
cagelegenheid waar de voorron-
de eigenlijk plaats zou vinden. 
“Wij zijn met dit creatieve idee 
gered van onze ondergang. We 
zijn ons ervan bewust dat de ho-
reca een ontzettend grote klap 
heeft gekregen en dat er onge-
twijfeld veel horeca-onderne-
mers zijn, die bang zijn voor een 
faillissement. Daarom doneren 
wij van elke inschrijving een euro 
aan de horecagelegenheid waar 
het toernooi in principe plaats 
zou vinden (onder andere in The 
Beach Aalsmeer). Wij hopen hier-
mee in ieder geval een kleine bij-
drage te kunnen leveren aan de 
moeilijke tijd die zij in het voor-
uitzicht hebben. Ook voor ons 
wordt het spannend en moeten 
we zien hoe we het hoofd bo-
ven water houden, maar toch kij-
ken we graag om naar de part-
ners waar wij normaal gespro-
ken te gast zouden zijn.” Kijk voor 
meer informatie en inschrijving 
op www.onkpoker.nl

‘t Middelpunt tot 1 april gesloten
Hoogste eer voor Jacco 
Piet op dartavond
Aalsmeer - Darten is puur een 
kwestie van concentratie. De pijl 
moet terechtkomen waar je hem 
wilt hebben, maar er komt ook 
emotie bij kijken. Een partij win-
nen geeft voldoening, vooral als 
je niet verwacht had deze match 
te kunnen binnenslepen. Verlie-
zen is minder leuk, vooral als je 
bij jezelf het gevoel had dat je de-
ze partij toch eigenlijk wel had 
moeten winnen. Maar je kunt er 
niet te lang bij stil staan, want al 
snel wacht de volgende wedstrijd. 
Dinsdag 10 maart wist Iwan van 
Egdom zowel van Ben van Dam 
als van Peter Bakker een puntje af 
te snoepen. Alex Stroomer wist te 
winnen van Kees de Lange, maar 
hij verloor kansloos van Jacco Piet. 
Dat het raar kan lopen bewees de 
volgende partij: Kees won nu van 
Jacco. In de tweede ronde hetzelf-
de vreemde beeld. Jacco won van 

Ben en Ben versloeg Peter Bakker, 
maar Peter was nu de baas over 
Jacco. Iwan was moe gestreden en 
wist geen punt meer te behalen. 
Kees slaagde er in nog twee duels 
te winnen en belandde zo met het 
grootste aantal punten in de �na-
leronde. Maar, hij bleek zijn kruit 
verschoten te hebben en verloor 
de volgende twee wedstrijden 
en moest genoegen nemen met 
de derde plek deze avond. Jacco 
Piet won op dit latere tijdstip zo-
wel van Kees als van Ben en ging 
er met de hoogste eer vandoor. 
Ben werd daardoor tweede. Het 
was voorlopig de laatste dartcom-
petitie op dinsdagavond. Buurt-
huis ‘t Middelpunt heeft de deu-
ren gesloten vanwege het coro-
navirus tot in ieder geval 1 april. 
Als er weer gedart gaat worden, 
volgt uiteraard een bericht in de-
ze krant.

Geslaagde wedstrijddag in Alkmaar
Goud, zilver en brons 
voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Op zondag 8 maart 
hebben elf twirlsters van SV Om-
nia deelgenomen aan een twirl-
wedstrijd in Alkmaar. Het was een 
geslaagde wedstrijddag met hele 
mooie resultaten. Aan het eerste 
onderdeel van de dag, solo 1-ba-
ton, namen acht twirlsters deel. 
Ze kwamen uit in verschillende 
leeftijdscategorieën en niveaus. 
Rianne Kempenaar deed voor het 
allerlaatst mee. Zij nam met een 
mooie eerste plaats afscheid van 
de Twirlsport. Ook Else Klaassen, 
Isa Spanbroek en Selina Kok be-
haalden de eerste plaats, Mayke 
Dobbe en Mireille Bosman kre-
gen het zilver omgehangen en 
Danique van der Geest en Demi 
Elstgeest ontvingen brons. 
Bij het onderdeel 2-baton debu-
teerde Else. Ze liet een mooi op-
treden zien en mag uitkomen in 
novice. Isa en Selina behaalden 
het goud, Demi het zilver en May-
ke een vierde plaats. Voor Mireille 
en Selina was er de eerste plaats 
bij het onderdeel duo en Isa zet-
te bij super X-strut een heel mooi 
optreden neer. Ze werd met dit 
onderdeel eerste met 71 punten 
en promoveerde hiermee naar 
de preteen intermediate catego-
rie. Mireille won in haar categorie 
ook het goud.
Vlak voor de pauze was het de 

beurt aan de kidstwirlsters. In de 
leeftijdscategorie 5 tot 7 jaar be-
haalde Catharina Cornelisse een 
mooie eerste plaats en werd Ilse 
Hoogendoorn vierde. Yinthe van 
Oudenallen kwam uit in de cate-
gorie 8 tot 10 jaar en eindigde op 
een mooie tweede plaats. Direct 
na hun optreden kregen zij de 
medailles omgehangen.

Solo Danstwirl
Na de pauze stond het onder-
deel solo danstwirl op het pro-
gramma. Else liet wederom een 
enthousiast optreden zien, goed 
voor goud. Isa liet met haar nieu-
we show een spetterend optre-
den zien en kreeg hiervoor 71.5 
punten, wederom een eerste 
plaats met promotie. Ook Dani-
que liet haar nieuwe show voor 
het eerst zien. Ze deed het super-
goed en kreeg dik verdiend het 
goud omgehangen. Demi werd 
tweede en Mayke derde bij de ju-
nioren na mooie optredens. Als 
laatste kwam Mireille op de vloer. 
Zij kreeg ook de gouden medaille 
omgehangen. Tevreden keerden 
de twirlsters huiswaarts. Ook een 
keer Twirlen? Kom in april (deze 
maand maart liggen alle trainin-
gen en wedstrijden stil) voor een 
gratis proe�es; kijk voor de dagen 
en tijden op www.svomnia.nl. 

V.l.n.r: Selina, Mireille, Else, Demi, Isa, Mayke, Danique en Rianne.

Gecanceld wegens ongeregeldheden
Stand ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer- De uitslagen van de 
negende speelronde van de ZA-
BO zaalvoetbal competitie wa-
ren als volgt: Polonia Aalsmeer te-
gen International Smokers Team 
5-2. Woei tegen Joga Bonito 5-0. 
De andere twee wedstrijden wer-
den vanwege ongeregeldheden 
tijdens de kermis op het parkeer-
terrein van sporthal de Bloemhof 
gecanceld. De veiligheid voor de 
zaalvoetballers kon niet worden 
gegarandeerd. 
De wedstrijden Amsec Piller te-
gen Street Football Team en 
Green Fingers Uitzendbureau te-
gen Football Fanatacs worden 
(indien mogelijk) op een latere 
datum ingehaald.
Speelronde 10 van zaterdag 14 
maart in de Proosdijsporthal ging 
helemaal niet door vanwege de 

afgegeven maatregelen rond het 
coronavirus. Ook het bestuur van 
de ZABO Aalsmeer moest beslui-
ten zich te houden aan de richt-
lijnen van het RIVM en de KNVB 
en heeft direct alle wedstrijden 
afgelast. Deze maatregel geldt 
(voorlopig) tot en met 6 april. Dus 
speelronde 11 die geprogram-
meerd staat voor zaterdag 4 april 
zal ook géén doorgang vinden.

Ranglijst
De ranglijst ziet er momenteel als 
volgt uit: Football Fanatics 8-22, 
Polonia Aalsmeer 9-22, Green Fin-
gers Uitzendbureau 8-15, Amsec 
Piller 8-10, International Smokers 
Team 9-10, Joga Bonito 9-9, Street 
Football Team 8-7, Woei 9-4. Meer 
informatie is te vinden op de 
website: www.zaboaalsmeer.nl

Darten
Yuri bereikt hoogste finale 
ooit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye 
in het Dorpshuis werd gewon-
nen door Rene Kruit, het was zijn 
tweede overwinning op rij en 
derde van het seizoen. Ook werd 
Rene kampioen van de vierde pe-
riode. Martin Bax was de �nalist 
én had de hoogste uitgooi van de 
avond met een prachtige 152 �-
nish. Het tweede niveau werd ge-
wonnen door Danny de Hartog, 
hier was Tibor Hogervorst de �-
nalist. Er waren nog twee niveaus. 
De nummer één van de stand van 
vóór de speelavond, Floortje van 
Zanten, was per ongeluk in de B 
ronde terecht gekomen. Hoewel 
de nummer twee en drie van de 
ranglijst (Rene en Martin) de �na-
le van het hoogste niveau bereik-
ten, wist Floortje de schade iets 
te beperken door het derde ni-
veau te winnen. Het pad was nog 
niet eens makkelijk, want zij trof 
Top Tien spelers als Ronald Baars 
en Bak. Yuri Beringel had ook een 
top avond, na drie �nales van 
het vierde niveau, bereikte hij nu 
voor het eerst ooit de �nale van 
het derde niveau. Oók in het vier-
de niveau was een potentiële Top 
Tien speler terecht gekomen. Gil-

bert van Eijk won dit niveau in-
derdaad, de �nalist was Maarten 
van Amsterdam.

Uitgesteld
Het coronavirus gaat helaas niet 
aan de deur van de Poe’l’s Eye 
en het Dorpshuis voorbij. De vol-
gende speelavonden zijn tot na-
der order uitgesteld. De eerst vol-
gende speelavond is ook nog niet 
bekend. De gemiste avonden ko-
men er hopelijk aan het einde van 
het seizoen weer bij. Op de web-
site www.poelseye.nl volgt een 
update zodra er iets bekend is. 

Yuri Beringel, Floortje van Zanten 
en Maarten van Amsterdam.

Tafeltenniscompetitie
Weer goede week voor 
Bloemenlust-teams
Aalsmeer - Bloemenlust 1 boekte 
een ruime 2-8 uitoverwinning op 
het achtste team van Amsterdam 
’78, met drie enkelspelzeges voor 
zowel David Klaassen (nog altijd 
ongeslagen) als Bart Spaarga-
ren. Gezamenlijk wonnen zij ook 
overtuigend het dubbelspel. Jo-
han Berk wist deze keer maar één 
keer tot winst te komen. De twee-
de plaats op de ranglijst werd ver-
der verstevigd, maar of deze com-
petitie nog afgemaakt wordt is 
momenteel zeer de vraag.
Met een 7-3 thuiszege op Heems-

kerk 2 nestelde Bloemenlust 2 
zich op een mooie voorlopige 
derde plaats in de vierde klasse. 
Ed Couwenberg en Philippe Mon-
nier wonnen alle drie hun enkel-
spelen en Frans Ravesteijn zorgde 
met één overwinning voor het ze-
vende punt. 
In de Duo-competitie wonnen 
Jan Spaargaren en Dirk Biesheu-
vel al hun wedstrijden, inclusief 
het dubbelspel en stuurde tegen-
stander De Volewijkers 1 zo met 
een 5-0 nederlaag terug naar Am-
sterdam. 

Aalsmeer - Vorige week werden 
inwoners door SV Omnia 2000 
geïnformeerd over de kick-o� bij-
eenkomst in De Oude Veiling om 
de geldinzameling voor de reali-
satie van het Trampolinecentrum 
in de gymzaal aan de J.P. Thijssel-
aan te starten. Deze zou op 21 
maart plaatsvinden, maar is nu 
natuurlijk ook afgelast. Nu het co-
ronavirus Nederland in zijn greep 
houdt vindt sv Omnia 2000 het 
nu geen goed moment om bij het 
publiek en bedrijven aan te klop-

pen voor sponsoring. Persoonlij-
ke gezondheid, zorg voor naas-
ten en onzekerheid rond werk 
vragen nu alle aandacht. Uiter-
aard blijven de trampolinesprin-
gers en het bestuur van SV Om-
nia dromen en blijft er de ambi-
tie voor de realisatie van het cen-
trum. Mocht er nieuws te mel-
den zijn, zoals onder andere een 
nieuwe datum voor de actiedag, 
dan volgt informatie op de web-
site: www.trampolinecentru-
maalsmeer.nl

Acties sv Omnia 2000 voor 
Trampolinecentrum opgeschort

Kees op één bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Maandag 9 maart 
is er nog gezellig gekaart bij Al-
len Weerbaar. Na de eerste ron-
de stonden Dirk Janmaat en Gra-
dus aan kop. In de tweede ronde 
hadden Maarten en Lia de mees-
te punten en in de derde ronde 
waren dat Kees en de heer van 
Bemmelen. Na de telling bleek 
de eerste prijs gewonnen te zijn 
door Kees Kooyman met 5398 
punten. Op de tweede plaats 
Vera Könst met 5392 punten en 
op drie is de heer van Bemme-
len geëindigd met 5198 punten. 
De marsenprijs is eveneens uitge-
reikt aan de heer van Bemmelen 

en hekkensluiter deze keer was 
Tiny Braat. Voorlopig is dit de laat-
ste kaartavond geweest bij Allen 
Weerbaar. Vanwege het corona-
virus heeft het buurthuis de deu-
ren gesloten. Wanneer er weer 
gekaart gaat worden in het Mid-
delpunt wordt, zodra bekend, ge-
publiceerd in de Meerbode.

Bets wint bij 
55+ Soos

Kudelstaart - Afgelopen don-
derdag 12 maart heeft voorlopig 
tot begin april de laatste kaart-
middag voor 55+ers plaatsge-
vonden in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Vanwege het coro-
navirus wordt het kaarten een 
maandje gestaakt. Het jokeren 

Pedaalridders 
niet op stap

Aalsmeer - De middagtocht van 
de Pedaalridders van de OVAK gaat 
op donderdag 2 april niet door. De 
�etstocht is tot nader order uitge-
steld. Reden is het coronavirus dat 
iedereen aardig in de greep houdt.

is gewonnen door Bets Teunen 
met 141 punten, Jopie de Grauw 
werd tweede met 377 pun-
ten en plaats drie was voor Tru-
dy Knol met 387 punten. Bij het 
klaverjassen behaalde Jan We-
ij de hoogste eer met 5445 pun-
ten, gevolgd door Huub Bouw-
meester met 5318 en Rini Klijn 
met 5286 punten. Voor inlich-
tingen: Hans van Schuilenburg, 
penningmeester, telefoon: 06-
1269900.








