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DEZE WEEK:

“Jullie zullen er al heel veel over 
gehoord hebben, het coronavi-
rus. Iedereen heeft het er over! 
dat is ook niet zo gek. Er zijn in-
eens allemaal regels waar we ons 
aan moeten houden. We moeten 
onze handen vaker wassen en 
als we niezen of moeten hoesten 
dan doen we dat in de binnen-

Aalsmeer/Uithoorn - De burgemeesters Oude Kotte van Aalsmeer 
en Heiliegers van Uithoorn hebben een brief geschreven aan alle 
kinderen in hun gemeenten om hen wat gerust te stellen. 
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Belangrijke mededeling
In verband met het Coronavi-
rus zullen onze Meerbode edities 
van Uithoorn en de Ronde Venen 
NIET op woensdag verschijnen, 
maar op DONDERDAG. Het zal 
de komende tijd een combinatie 

krant zijn van Uithoorn, De Ronde 
Venen en Aalsmeer. Het aanleve-
ren van teksten, foto’s en adver-
tenties blijven gewoon gaan via 
de bekende e-mailadressen en 
telefoonnummers.

Oproep van alle huisartsen 
gemeente De Ronde Venen
De Ronden Venen - “We staan 
gezamenlijk voor een grote uitda-
ging. Uw huisartsen willen tijdens 
de huidige epidemie goede zorg 
blijven leveren. U kunt ons daar-
bij helpen! In het nieuws heeft u 
vernomen dat in deze tijden van 
crisis de zorg helaas beschermen-
de middelen te kort komt. Zo ook 
in onze praktijken. Daarom een 
dringende oproep aan al onze 
patiënten: mocht u onderstaan-
de materialen in uw bezit hebben 
en u kunt ze missen: wij hebben 
ze heel hard nodig! Mondmas-
kers: de meeste behoefte heb-
ben wij aan FFP2 en/of FFP3 mas-
kers, maar uiteraard zijn alle soor-
ten mondmaskers welkom. Ook 
beschermbrillen uit bijvoorbeeld 
de bouw en/of vuurwerkbrillen. 
Beschermpakken: papier-karton 
met lange mouwen, zo lang mo-
gelijk. Overalls (papier-karton), 
beschermmutsen (papier-ka-
toen), handschoenen: latex en/of 
vinyl. U kunt de materialen inle-
veren bij uw eigen huisartsprak-

tijk. Ons verzoek is om niet naar 
binnen te gaan in de praktijken 
(om besmetting in de praktijk te 
voorkomen) maar de spullen op 
de desbetre� ende aangegeven 
plaatsen achter te laten. 
Met deze materialen kunnen wij 
doorgaan met verantwoorde 
zorg te leveren aan mogelijk be-
smette patiënten. Wij hebben uw 
hulp nodig! Wij danken u al bij 
voorbaat.”

Alle huisartsen van de 
gemeente De Ronde Venen.

A.s. zaterdag- op zondag-
nacht wordt de klok weer  

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
t. 0297 32 42 13 

www.sparnaaij-juweliers.nl

“Stuur een kaartje of maak een mooie tekening”

‘Corona-brief’ aan kinderen 
van burgemeesters

Burgemeester Gido Oude Kotte van 
Aalsmeer.

Wethouder Ria Zijlstra en burgemeester Pieter Heiliegers van Uithoorn.

lie vragen is om niet alles te ge-
loven wat je leest op internet of 
op straat hoort. Veel dingen die 
op internet staan over het coro-
navirus zijn namelijk niet waar. 
Als er belangrijke informatie is, 
dan hoor je dat van de regering 
of van de gemeente. Of je ouders 
of je meester of juf vertellen je er-
over. En als je nog meer informa-
tie wilt, dan zit je altijd goed als je 
op de website kijkt van het RIVM; 
www.rivm.nl. Het RIVM is een af-
korting voor Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. Dat 
zegt je misschien nog niks, maar 
daar werken mensen die aan de 
regering uitleggen hoe het vi-
rus het best aangepakt kan wor-
den. Zij hebben er dus heel veel 
verstand van! Dan hebben we 
nog een ander klein verzoekje 
aan jullie. De ouderen en men-
sen die ziek zijn mogen geen be-
zoek ontvangen. Grote kans dat 
zij zich eenzaam voelen. Zeker als 
je je niet lekker voelt, wil je wat 
extra aandacht en liefde. Willen 
jullie hen misschien wat vaker 
bellen of een appje sturen? Of 
stuur een lief kaartje of maak een 
mooie tekening. Het zou � jn zijn 
als we er nog meer voor elkaar 
kunnen zijn in deze tijden. Sa-
men komen we hier doorheen!”

Burgemeester Pieter 
Heiliegers van Uithoorn/
De Kwakel en burgemeester 
Gido Oude Kotte van Aalsmeer

kant van onze ellenbogen. Ook 
is er besloten dat voetbal, hoc-
key of een andere sport die jullie 
doen, niet meer doorgaat. Naar 
school gaan zit er ook even niet 
in. Dat is wel raar he! Deze regels 
zijn er natuurlijk niet voor niks. 
De reden hiervoor is dat mensen 
elkaar niet ziek willen maken. Jul-
lie vragen jullie misschien af: wat 
gebeurt er toch allemaal in Ne-
derland en de rest van de wereld? 
En wat staat er nog te gebeuren? 
Wat mogen we nou eigenlijk wel 
en wat niet? Dat begrijpen we 
heel goed. We kunnen ons ook 
goed voorstellen dat je je zor-
gen maakt om opa of oma. Wat 
als zij ziek worden? En natuurlijk 
mis je je vriendjes en vriendinne-
tjes op school. We hopen dat we 
jullie met deze brief wat gerust 
kunnen stellen. Er wordt name-
lijk heel hard gewerkt door men-
sen die er verstand van hebben 
om alles weer normaal te krijgen. 
Dat het normale leven weer op 
gang kan komen. Dat we weer de 
vrijheid hebben om te doen wat 
we altijd doen. Ook wordt er kei-
hard gewerkt om mensen die be-
smet zijn met het virus weer be-
ter te maken. Wij hebben veel 
vertrouwen in iedereen die zich 
bezighoudt om het virus te be-
strijden. Wat we nog wel van jul-
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Corona-update
Wat gebeurde er de 
afgelopen week?
Een NL-alert van de Rijksoverheid, 
drukbezochte natuurgebieden 
en het aantal doden stijgt naar 
verwachting �ink: corona houdt 
Nederland in zijn greep. Wekelijks 
op deze plek een update met de 
belangrijkste ontwikkelingen van 
de afgelopen dagen.*
Het coronavirus maakt elke dag 
meer slachto�ers in Nederland. 
Op 16 maart besloot het kabinet 
alle horeca, sportclubs, scholen 
en kinderopvangcentra te slui-
ten. Premier Mark Rutte hield een 
televisietoespraak waarin hij een 
oproep deed: blijf zoveel moge-
lijk thuis. Gaat u wel de deur uit, 
houd dan afstand. Tot nu toe telt 
ons land meer dan 200 doden. 
Het jongste slachto�er is 55 jaar.

Samenkomsten verboden 
tot 1 juni
Alle evenementen en bijeenkom-
sten zijn tot 1 juni verboden, on-
geacht het aantal personen. Het 
eerdere maximum van 100 perso-
nen vervalt. Voor begrafenissen 
en kerkelijke bruiloften komen 
uitzonderingen. 

‘Intelligente lockdown’
Premier Rutte benadrukte in 
de persconferentie van afgelo-
pen maandag dat er geen spra-
ke is van een totale lockdown 
maar een ‘intelligente lockdown’, 
m.a.w. ‘Gebruik je verstand en 
blijf zoveel mogelijk thuis’. 

Noodverordening gemeenten
Het kabinet kondigde een nood-
verordening aan waardoor bur-
gemeesters sneller kunnen hand-
ha-ven. Zo mag de politie ingrij-
pen als drie of meer personen 
minder dan 1,5 meter afstand 
houden. Ook kunnen locaties als 
stranden of parken gesloten wor-
den als de gezondheid in het ge-
ding komt. Kappers, nagelstylis-
ten en schoonheidssalons moe-
ten verplicht hun deuren sluiten. 

Thuisquarantaine 
Is er in een gezin of huishouden 

een persoon met koorts, dan 
mag niemand naar buiten. Een 
uit-zondering geldt voor vitale 
beroepen. Boodschappen doen 
mag ook niet, mits daar niemand 
anders voor gevraagd kan wor-
den. 

Drukte in natuurgebieden 
Zondag kregen miljoenen men-
sen een NL-alert met het advies 
van de Rijksoverheid om de richt-
lijnen op te volgen. Dat bericht 
volgde nadat stranden en natuur-
gebieden zaterdag werden over-
spoeld met dagjesmensen. Dat 
zorgde voor een hoop consterna-
tie bij de rest van de bevolking en 
op social media. Rutte zei daar-
over: ‘Je leeft niet alleen voor je-
zelf. Dit asociale gedrag moet 
stop-pen’.

‘Vakantiegeld komt later’
Een half miljoen bedrijven heeft 
inmiddels werktijdverkorting 
aangevraagd voor het personeel. 
Er wordt gewerkt aan een steun-
pakket. De coronacrisis zorgt er 
mogelijk ook voor dat het vakan-
tie-geld later wordt uitgekeerd. 
Veel bedrijven komen in �nancië-
le problemen terecht, ondanks de 
plannen van het kabinet. Dat be-
vestigt vakbond FNV aan De Tele-
graaf. 

Longartsen luiden noodklok
Er is niet voldoende bewijs voor 
de werking van de medicijnen die 
coronapatiënten momenteel toe-
gediend krijgen. Dat melden Ne-
derlandse specialisten. Longart-
sen zitten met de handen in het 
haar omdat er nog geen e�ectie-
ve behandeling mogelijk is. Som-
mige medicijnen richten moge-
lijk meer schade aan dan ze goed 
doen. Patiënten kunnen zo last 
krijgen van bijwerkingen, meldt 
het AD.

*Vanwege de snelle opeenvolgen-
de ontwikkelingen is de nieuws-
stroom over het coronavirus amper 
bij te houden, het kan voorkomen 
dat de informatie in dit artikel niet 
altijd de meest actuele is.

Pokerkampioenschap in 
Aalsmeer online

toernooi af te moeten gelasten. 
We hebben daarom besloten dat 
we het online gaan organiseren. 
De horeca is voor ons altijd al een 
belangrijke partner geweest. Om-
dat zij het nu erg moeilijk krijgen 
door de sluitingen, hebben we 
besloten om één euro per deel-
nemer aan de speellocatie te do-
neren.”

Wat kun je winnen?
De deelnemers van het online po-
kertoernooi gaan spelen om de 
beste pokerspeler van de woon-
plaats te worden. De winnaar van 
de voorronde mag dan een jaar 
lang de titel ‘Poker Kampioen van 
Aalsmeer’ dragen en krijgt bo-
vendien een mooie beker opge-

stuurd. Daarnaast kwali�ceert die-
gene zich voor de landelijke �na-
le. Tijdens de landelijke �nale krij-
gen spelers de kans om een spon-
sorcontract te verdienen. Niet al-
leen de winnaar plaatst zich voor 
de landelijke �nale. Aan de hand 
van het deelnemersaantal wordt 
bepaald hoeveel mensen zich di-
rect kwali�ceren voor de �nale en 
hoeveel pokerspelers zich plaat-
sen voor de halve �nales.  

Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen, kan 
zich inschrijven via: www.onkpo-
ker.nl. Op de inschrijfpagina staat 
verdere uitleg over hoe je via een 
pokerapp deel kan nemen aan 
het online kampioenschap.

Nieuwe fundering en betonnen brugdek

Hamei komt (eindelijk) 
terug op Barendebrug
Aalsmeer - Op 6 april start de 
aannemer met de werkzaamhe-
den aan de Barendebrug. De re-
novatie bestaat onder andere uit 
het renoveren van het huidige 
metselwerk en leuningen. Ook 
komt er een nieuwe fundering 
en een betonnen brugdek, zodat 
de nieuwe brug straks de boven-
bouw kan dragen, want de ha-
mei komt terug op de brug. Op 
dit moment zit er nog extra ver-
steviging onder de brug. Na het 
aanbrengen van de nieuwe fun-
dering en versteviging van de 
brug is deze overbodig en wordt 
dit verwijderd. Hierdoor komt de 
doorgang onder de brug weer op 

zijn oorspronkelijke hoogte. Zo-
dra de brug weer open is voor 
verkeer wordt de naastgelegen 
voetgangersbrug gerenoveerd. 
Omdat veel schoolgaande kinde-
ren hiervan gebruik maken wordt 
dit zoveel mogelijk in de zomer-
vakantie periode uitgevoerd.

Omleiding verkeer
Gedurende de werkzaamheden 
wordt al het gemotoriseerd ver-
keer omgeleid via de Van Clee�-
kade. De omleidingsroutes en 
stremmingen worden door mid-
del van borden aangegeven. 
Voetgangers en �etsers kunnen 
nog wel gebruik maken van het 

voetgangersbruggetje naast de 
Barendebrug. De planning is dat 
de werkzaamheden eind augus-
tus zijn afgerond.

Reconstructie Dorpsstraat 
Om niet tegelijkertijd aan het 
werk te zijn aan de Burgemeester 
Kasteleinweg en de Dorpsstraat 
zijn de werkzaamheden voor de 
inrichting van de Dorpsstraat tus-
sen de brug en de Ringvaarzijde, 
inclusief de aanleg van de drem-
pel bij de Ringvaartzijde, uitge-
steld tot na de aanleg van Burge-
meester Kasteleinweg. De plan-
ning is nu dat dit medio 2022 zal 
plaatsvinden.

Woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw

Kleurige panelen voor ramen 
van huizen Bilderdammerweg 

Kudelstaart - Het rijtje woningen 
aan de Bilderdammerweg staat 
op de nominatie om gesloopt 
te worden. Woningstichting Ei-
gen Haard heeft in deze overeen-
stemming bereikt met de Bewo-

nerscommissie Kudelstaart en de 
Klankbordgroep Bilderdammer-
weg. Voordat de�nitief werd ge-
kozen om de huizen te vervangen 
voor nieuwbouw is onderzoek 
gedaan of renovatie een optie 

zou zijn. Het is tot slot een beeld-
bepalend rijtje woningen aan de 
Bilderdammerweg met de mooie 
rode daken. Bureau Royal Hasko-
ning DHV heeft op verzoek van 
de bewoners naar de huizen ge-
keken. Het bureau is tot de con-
clusie gekomen dat de fundering 
van de woningen een isolatie-
pakket, zelfs met de lichtste ma-
terialen, niet kan dragen. Reno-
vatie is dus niet mogelijk. Samen 
met de bewoners wordt gezocht 
naar andere huurwoningen. Voor 
twee gezinnen is dit gelukt en zij 
zijn inmiddels verhuisd. Van de 
lege huizen worden de ramen 
dicht getimmerd met beschilder-
de panelen. Het thema op de pa-
nelen is zee en vissen. Donder-
dag 19 maart zijn de ramen dicht 
getimmerd van de tweede lege 
woning. Er is al een plan voor de 
bouw van nieuwe huizen op de-
ze locatie. Over de uitgangspun-
ten hiervoor heeft de bewoners-
commissie een positief advies ge-
geven. Echter, de gemeente heeft 
een belangrijke rol in het bepa-
len van het nieuwbouwplan. Ei-
gen Haard wacht nu op een be-
sluit van de gemeente en natuur-
lijk tot voor alle bewoners een an-
dere huurwoning is gevonden.

Aalsmeer - Naar aanleiding van 
de ontwikkelingen omtrent het 
coronavirus werd het pokerkam-
pioenschap van Aalsmeer, wat 
vrijdag 27 maart plaats zou vin-
den bij The Beach, afgelast. De or-
ganisatie heeft een creatieve ma-
nier gevonden om het pokerkam-
pioenschap toch plaats te laten 
vinden; namelijk online! Het Open 

Nederlands Kampioenschap Po-
ker organiseert vrijdag 27 maart 
om 21.00 uur het Online Poker-
kampioenschap van Aalsmeer. 
Deelnemers kunnen meedoen 
voor 7,50 euro, waarvan 1 euro 
per deelnemer naar The Beach 
gaat. Mathijs Jonkers, organisator 
van het evenement vertelt: “We 
vinden het erg jammer om het 
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Forse schade 
na inbraak

Aalsmeer - In de avond of nacht van 
dinsdag 17 en woensdag 18 maart is ge-
probeerd in te breken in een bedrijfs-
pand aan de Lakenblekerstraat. Om bin-
nen te komen hebben de dieven ge-
tracht zowel de deur als een raam te 
openen. Er is met grof geschut te werk 
gegaan, de schade is groot. Vooralsnog 
worden geen goederen vermist. De in-
braak heeft tussen vijf uur ‘s middags  en 
vijf uur in de ochtend plaatsgevonden.



Gemeente Uithoorn

In deze bijzondere tijd door het 
coronavirus gaan gewone dingen toch 
zoveel mogelijk door, zo ook deze pagina. 
U bent nu meer thuis en u wilt misschien 
actief aan de slag om te kijken waar u 
energie kan besparen. Op deze pagina, 
maar ook op de vorige pagina’s en de 
gemeentelijke website zijn bespaartips 
te vinden. Ook op www.uithoorn.nl/
uithoorndoetduurzaam kunt u het nog 
eens rustig nalezen. De maand maart is 
echt een ‘tussenmaand’. Hoewel de lente 
al is begonnen, kunnen er nog  � ink wat 
koudere dagen komen. De verwarming is 
nog steeds nodig in het vroege voorjaar. 
We helpen u met de vraag: wat te doen als 
de CV-ketel aan vervanging toe is? Maart 
is ook het begin van het groeiseizoen. 
Tijd om de tuin in te gaan en bomen 
en struiken te snoeien. We hebben als 
gemeente gezien dat het nu extra druk 
is bij het scheidingsdepot. We vragen u 
alleen naar het scheidingsdepot te komen 
als het echt noodzakelijk is. Uiteraard 
gelden hier ook dezelfde maatregelen 
tegen het coronavirus, houd 1,5 meter 
afstand en blijf binnen als u klachten heeft 
zoals verkoudheid, keelpijn, enz. Tot slot, 
geniet van het mooie weer in uw eigen 
tuin of balkon.

De lente is o�  cieel van start, tijd om 
plannen te maken voor de tuin.
Wilt u de tuin opnieuw inrichten? Door de 
klimaatverandering hebben we vaker te maken 
met hoosbuien. En in de zomer kan de hitte 
lang aanhouden. Met meer groen in de tuin 
pakt u beide problemen aan.

Kijk eens of u met minder bestrating toe kan 
in de tuin, of dat een deel van de bestrating 
kan worden vervangen door halfverharding 
zoals grind of split. Hoe minder uw tuin 
bestraat is, hoe beter het water kan worden 
opgenomen in de grond. Ook kunt u denken 
aan sedummatten op het dak van de schuur. 

Bomen en hagen nemen water op, en later 
verdampen ze het water weer. Dat zorgt in de 
zomer voor een koelere tuin dan wanneer u 
alleen harde materialen in uw tuin toepast. 
Bomen geven diepere schaduw dan een 
parasol, dus onder een boom zit u goed bij 
zonnig weer. 

Vogels en vlinders
En natuurlijk trekken bomen en hagen ook 
vogels aan, zeker als u een vruchtdragende 
soort kiest. Is een boom u te groot? Denk dan 
eens aan heesters. De vlinderstruik doet het 
overal en bloeit met pluimen die vlinders en 
bijen lokken.

Is het voor u handig om een nieuwe hr-ketel op 
gas aan te scha� en, een ketel te huren of leasen 
in afwachting van het moment dat uw wijk van 
het gas af gaat, of juist om al over te stappen 
of een (hybride) warmtepomp en zo al � ink te 
besparen op uw gasrekening? 

Maatwerk
Het antwoord is niet 1, 2, 3 te geven. Het 
hangt af van diverse factoren. Daarbij is de 
mate waarin uw huis is geïsoleerd, wel heel 
belangrijk. Hoe beter uw huis is geïsoleerd, 
hoe meer mogelijkheden u heeft. Natuurlijk 
spelen niet alleen de technische mogelijkheden 
een rol, maar ook uw � nanciële situatie en de 
termijn waarop uw wijk aardgasvrij wordt.

Transitievisie Warmte: welke wijken 
worden het eerst aardgasvrij
De gemeente stelt uiterlijk eind 2021 de 
Transitievisie Warmte vast. Hiermee krijgt u 
een eerste beeld van het stapsgewijze tijdpad 
richting aardgasvrij. Er staat in welke wijken 
mogelijk al voor 2030 aan de beurt zijn en 
hoe bewoners in deze wijken straks hun huis 
kunnen verwarmen, met een indicatie van 
de mogelijke kosten. Voor de andere wijken 
wordt zover dat kan een eerste inschatting 
gegeven. Zo kunt u zich voorbereiden op de 
verduurzaming van uw huis en bijvoorbeeld 
beslissen wat een goede keuze is als uw cv-
ketel of fornuis aan vervanging toe is. Inwoners, 
netbeheerders, woningbouwverenigingen 
en andere belanghebbenden worden bij 
de visie betrokken. U wordt hierover op de 
hoogte gehouden via deze pagina en via de 
gemeentelijke website.

Keuzehulp CV-ketel vervangen
Wilt u zich alvast voorbereiden op de 
toekomst? Oriënteer u dan alvast via het 
Regionaal Energieloket. Met de keuzehulp 
kunt u een weloverwogen keus maken als de 
levensduur van uw huidige CV-ketel ten einde 
loopt. Kijk op regionaalenergieloket.nl/uithoorn

Mijn CV is aan 
vervanging toe
Is uw CV-ketel langzaamaan aan vervanging 
toe? Omdat Nederland zich voorbereidt op 
een aardgasvrije toekomst, is de aanschaf van 
een nieuwe ketel niet meer vanzelfsprekend. 
Wat is voor u de beste keus?

Het snoeiseizoen is begonnen

Subsidie voor 
verduurzaming 
VvE gebouwen

Lente: tijd voor de tuin!

Wethouder Hans Bouma:
‘Bijzondere tijd’

Uithoorn doet duurzaam

In het voorjaar is het weer tijd om het groen in de tuin te snoeien. Takken, snoeiafval, blad en gras 
kunt u op elk moment gratis kwijt in één van de 13 tuingroendepots. Binnenkort komen er nog 
drie extra depots bij. Voorgenomen locaties liggen in het Oude Dorp, in de Kwakel en nabij Park 
Krayenho� . Mocht u takken, snoeiafval, blad en gras gaan wegbrengen naar een tuingroendepot, 
houd 1,5 meter afstand en kom het liefst alleen.

De cv-installatie is in de meeste huishoudens niet precies genoeg ingesteld. 
Hierdoor kan het in de éne ruimte te warm zijn en in een andere ruimte juist te koud.

De oplossing: ‘waterzijdig inregelen’. Hierbij wordt de maximale doorstroomopening 
van een radiator ingesteld, zodat  iedere radiator de juiste hoeveelheid water krijgt. 
Dit kunt u door een installateur laten doen, maar handige mensen kunnen het ook zelf. 
Op regionaalenergieloket.nl/waterzijdig-inregelen-cv staat een stappenplan.

Bespaar simpel op uw verwarmingskosten

Wilt u als Vereniging van Eigenaren 
(VvE) energie besparen in uw gebouw 
of appartement(en)? Vraag dan de 
Subsidie energiebesparing eigen huis 
(SEEH) van het Rijk aan. VvE’s kunnen 
nog gebruikmaken van deze regeling 
tot en met 31 december 2022. U kunt de 
subsidie aanvragen voor energieadvies 
en energiebesparende maatregelen. 
Behalve subsidies zijn er ook voordelige 
leningen beschikbaar. Meer informatie: 
regionaalenergieloket.nl/
vve-verduurzamen. 
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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.

uit gaat maken van de snel�etsverbinding tussen Uithoorn 
en Aalsmeer 

-  Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-017194), het wijzigen van de 
indeling van het logiesgebouw ten opzichte van een eer-
der verleende vergunning 

-  Oude Spoordijk, sectie C, nrs. 6058 en 3041, (Z20-017022), 
het aanleggen van een �etsbrug/vaarduiker KW2 

-  Poldermeesterplein 1 , 1432 JZ, (Z20-016721), het aanbren-
gen van nieuwe reclame-uitingen, plaatsen van 3 LED-
schermen achter glas, bijplaatsen van �etsennietjes en 
anti-rampaaltjes, vervangen van de technische installatie 
op het dak en het intern verwijderen van lichte scheidings-
wanden 

-  Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362, (Z20-
016302), het aanleggen van een drinkwatertransportlei-
ding DN500 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Machineweg, tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk, 

Sectie B 9610, (Z19-073999), het kappen van 21 waarde-
volle essen t.b.v. herinrichting van de Machineweg. Ver-
zonden: 20 maart 2020

-  Korfstraat 90, 1433 DD, (Z20-005829), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 19 maart 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-004297), het 

kappen van twee linden en een es van matige tot slechte 
kwaliteit in de omgeving van de Proosdijhal. Verzonden: 
18 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:
-  Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-012940), het vervangen van 

de bestaande condensor door een CO2 gaskoeler. Verzon-
den: 23 maart 2020

-  Krabbescheerhof nabij 1, (Z20-013132), het tijdelijk plaat-
sen van een container en bouwmaterialen op 2 openbare 
parkeerplaatsen t.b.v. verbouwing woning Zonnedauw-
laan 30. Verzonden: 23 maart 2020

-  Oosteinderweg 287B, 1432 AW, (Z19-070730), het wijzigen 
van de gevels. Toelichting: Tijdens de behandeling van de 
aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals gepubli-
ceerd op 28 november 2019 niet juist was. Verzonden: 20 
maart 2020

-  Uiterweg 227, 1431 AG, (Z19-065504), het plaatsen van 
twee bruggen en damwanden t.b.v. toegang tot perceel 
en achterliggende woonark/terreinen en het aanleggen 
van een in- en uitrit. Verzonden: 19 maart 2020

MELDINGEN AKKOORD
- Poldermeesterplein 1, 1432 JZ (Z20-016495), het vervan-

gen van een bestaande condensors door een gaskoeler.

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.

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein (Z20-009215) Viering 75 jaar Bevrijding op 5 

mei 2020, verzonden 18 maart 2020

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Oosteinderweg 248 (Z20-015828) Hotel Blue Mansion, in-

gekomen 12 maart 2020

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 248 (Z20-015844) Hotel Blue Mansion, in-

gekomen 12 maart 2020

TER INZAGE:

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

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.

NIEUWE DATUM LANDELIJKE COMPOSTDAG: 
10 OKTOBER

De Landelijke Compostdag van 28 maart wordt verschoven 
naar 10 oktober 2020. Meerlanden zal die dag compost uitde-
len zodat mensen de compost kunnen gebruiken om hun tuin 
winterklaar te maken. In september volgen meer details over 
de Landelijke Compostdag op 10 oktober.

VERGADERING MAANDAG 30 MAART 2020

Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
maandag 30 maart 2020, in de raadzaal van het raadhuis van 
Aalsmeer. Aanvang: 17.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor 
publiek; u kunt de raadsvergadering volgen via de livestream 
op de website.

De voorzitter van de raad, mr. G.E. Oude Kotte

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

17.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Bekrachtigen geheimhouding
  4. Mededelingen van het college

  BESPREEKSTUK

17.05 R-2 Steunmaatregelen inzake coronacrisis

   SLUITING 

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.
-  Legmeerdijk, sectie C, nr. 5509, 5510, 5511, 3057 en 4427, 

(Z20-016997), het aanleggen van een �etstunnel die deel 

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen 
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te 
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van 
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk 
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan te-
lefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij 
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende 
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel 
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer 
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

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

AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tege-
lijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt 
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te 
houden met extra wachttijden en de instructies van hun me-
dewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers at-
tenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie 
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op: 
www.meerlanden.nl/coronavirus.

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.

Over ‘school op afstand’ 
bij Radio Aalsmeer

nen en wat de toekomstplannen 
zijn. Door de coronamaatregelen 
kan het team van ‘Door de Man-
gel’ momenteel geen gasten ont-
vangen in de studio. Daarom is 
besloten voorlopig herhalingen 
uit te zenden van eerdere uit-
zendingen. Komende maandag 
is de uitzending met Cor Her-
manns terug te horen. Cor is ge-
boren in Amstelveen en is 40 jaar 
werkzaam geweest in de wegen-
bouw, ook voor de gemeente 
Aalsmeer. Wat hij allemaal te ver-

tellen heeft, is maandag 30 maart 
om 19.00 uur te horen in ‘Door de 
Mangel’.

Mattheus Passion 
Op maandag 30 maart verzorgt 
Sem van Hest het klassieke radio-
programma van Radio Aalsmeer: 
‘Intermezzo’. Doordat de Matthe-
us Passion van J.S. Bach niet in 
kerken of concertzalen kan wor-
den beluisterd in deze vastentijd, 
zullen delen ervan te horen zijn 
op Radio Aalsmeer, uitgevoerd 

door het Amsterdamse Barok Or-
kest onder leiding van Ton Koop-
man. 

Kinderburgemeester 
In het jeugdprogramma ‘Young 
Ones’ komt woensdag 1 april tus-
sen 19.00 en 20.00 uur kinderbur-
gemeester Berber Veldkamp aan 
het woord. Hoe beleeft zij de-
ze periode thuis en hoe gaat het 
met haar campagne? Ook wordt 
er gesproken met het Wellantcol-
lege De Groenstrook hoe zij les 

geven aan de leerlingen en belt 
Jonas met een aantal scholieren 
hoe school ‘op afstand’ gaat en of 
ze zich nog vermaken.  

Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de websi-
te www.radioaalsmeer.nl, te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv en te 
volgen via twitter en facebook.

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
26 maart, is in het radioprogram-
ma ‘Echt Esther’ opvoed-coach 
Natascha Bakker te gast. Meer 
over weten? Luister dan naar de 
herhaling van deze uitzending. 
Dit kan overal ter wereld live via 
www.radioaalsmeer.nl tussen 

19.00 en 20.00 uur. Esther en Len-
nart van ‘Blikopener Radio’ spre-
ken op maandag 30 maart op af-
stand met mede-oprichter Fe-
lix van den Horst van Start-up 
Clairify. Ze willen weten wat de-
ze inspirerende start-up precies 
doet, hoe het allemaal is begon-





Regio - In maart 2020 is het boek 
“75 jaar Vrijheid, Amstelhoek, De 
Kwakel en Uithoorn” verschenen. 
Het rijk geïllustreerde boek van 
140 pagina’s met een voorwoord 
van burgemeester Pieter Heilie-
gers zou op de Tweede Nostalgi-
sche Avond van 13 maart o�ci-
eel overhandigd worden aan B en 
W van Uithoorn. Helaas moest de 
avond afgelast worden vanwege 
het Coronavirus. 
Stichting De Kwakel Toen & Nu 
en Stichting Oud Uithoorn / De 
Kwakel hebben met deze uitga-

ve een prachtig overzicht gege-
ven van de situatie gedurende 
de tweede wereldoorlog in het 
kleine Uithoorn, Amstelhoek en 
De Kwakel. Niet alleen met tek-
sten van vele auteurs, maar ook 
met een schat aan beeldmateri-
aal. Vooral de persoonlijke verha-
len van tijdgenoten maken diepe 
indruk: de echtgenote van bur-
gemeester Koot beschreef de tol 
die de oorlog eiste van haar man. 
Zij had de brie�es met adressen 
van Duitsers bewaard die verant-
woordelijk waren voor de opslui-
ting van haar man in de gevan-
genis. Ook de belevenissen van 
Freek Berkemeier die voor de Ar-
beidsdienst naar Duitsland moest 
kwamen onlangs boven water. 
De meest schrijnende hoofdstuk-
ken zijn die waarin de reeks oor-
logsslachto�ers herdacht worden 
en het onwaarschijnlijke verhaal 
van een overlevende van de Ho-
locaust. 
Dankzij subsidies van de gemeen-
te Uithoorn en het Burgemeester 
Kootfonds kan het boek verkocht 
worden tegen de aantrekkelijke 
prijs van € 12,50. Het is verkrijg-
baar bij de boekhandels in Uit-
hoorn, supermarkt Quakel in De 
Kwakel en Mondria in Mijdrecht.
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Open dag SLIMNESS 
afgelast vanwege corona
Regio - De open dag bij SLIM-
NESS gaat zaterdag 4 april niet 
door in verband met het corona-
virus. Dit hebben wij besloten om 
de gezondheid van eenieder te 
beschermen.
Wij houden de ontwikkelingen 
omtrent het Coronavirus nauw-
lettend in de gaten. Wij hopen 
dat het virus snel onder controle 
is, zodat we weer een nieuwe da-
tum kunnen plannen. Afvallen in 
groepsverband die gepland staat 

op 15 april zal hoogstwaarschijn-
lijk ook verschoven worden. Indi-
vidueel of samen afvallen is wel 
mogelijk. In de praktijk kan vol-
doende afstand worden geno-
men en alles wordt na elk bezoek 
goed gedesinfecteerd. Alle infor-
matie met betrekking tot afval-
len is te vinden op slimness.nl. 
Een intake inplannen? Stuur dan 
een email naar info@slimness.nl. 
Pas goed op elkaar en hopelijk 
tot gauw!

75 jaar Vrijheid Amstelhoek, 
De Kwakel, Uithoorn

Hulp gewenst?
NPV thuishulp: uw vraag 
onze zorg!
Regio - Het kan zijn dat u ( of ie-
mand in uw omgeving) hulp no-
dig heeft, omdat u de deur niet 
uit durft, niet uit kan, of niet uit 
mag. Wij de “NPV vrijwillige Thuis-
hulp” willen u graag helpen. Dit 
doen we zoals de overheid ons 
voorschrijft; lichamelijk contact 
zoveel mogelijk vermijden en op 

afstand van elkaar blijven. Maar 
dan kunnen we nog steeds een 
boodschap voor u doen, of een 
luisterend oor bieden. Iedereen 
kan een beroep op ons doen.
Voor aanvragen van hulp of voor 
meer informatie kunt u bellen 
met 06-83556990 of mailen naar 
npvthuishulpdrv@gmail.com

Gemeente Uithoorn

Vraag het de 
burgemeester

Gezondheid, ons
grootste goed
In mijn column ga ik in op ac-
tuele onderwerpen of deel ik 
met u momenten die ik als 
burgemeester heb beleefd. 
Ook ga ik in op vragen die aan 
mij gesteld worden.
In de inleidende tekst staat het 
al: in mijn column ga ik in op 
actuele onderwerpen. En wat 
is er meer actueel dan het co-
ronavirus. Het houdt ons alle-
maal in de greep. Dat is ook 
niet raar, het gaat immers om 
onze gezondheid. Ons groot-
ste goed. 
De maatregelen waarmee we 
te maken hebben om dit virus 
zo goed als mogelijk te bestrij-
den zijn ingrijpend. Zeker de 
maatregel dat we onze oude-
ren en zieken niet mogen zien. 
Het is verdrietig om je naasten 
niet te kunnen bezoeken. Juist 
op een moment dat ze extra 
aandacht en liefde nodig heb-
ben. Ook de maatregel dat we 
maar met een kleine groep een 
uitvaart mogen bijwonen. Het 
is bijna niet te bevatten, maar 
het is de realiteit van nu. 
Het is nodig dat we ons alle-
maal houden aan de richtlij-
nen. Ook de verscherpte regels 
die onze premier Mark Rut-
te maandag bekend maakte. 
Ze worden ons niet voor niks 
opgelegd. Ik ben nu twee jaar 
burgemeester van deze mooie 
gemeente en heb in die twee 
jaar gemerkt dat Uithoornaars 
en Kwakelaars veerkrachtig en 
behulpzaam zijn. Ik ben er dan 
ook van overtuigd dat we ons 
hier goed doorheen slaan. Ik 
weet dat er al allemaal initia-
tieven zijn om onze ouderen 

en kwetsbaren te helpen. Dat 
vind ik echt mooi om te zien. 
Wij zullen als gemeente de-
ze initiatieven steunen, op wat 
voor manier dan ook. 
Ik wil iedereen heel veel sterk-
te wensen. Natuurlijk met na-
me de mensen die getroffen 
zijn door het virus. Ik wens jul-
lie heel veel beterschap. Ook 
wil ik alle hulpverleners en al-
le andere mensen die keihard 
werken in deze tijd, heel erg 
bedanken. Jullie zijn helden. 
Ik beloof dat wij ook als be-
stuur hard werken om alles zo 
goed als mogelijk in goede ba-
nen te leiden. Als burgemees-
ter voer ik onder andere meer-
dere keren per week overleg 
met alle burgemeesters uit de 
regio. Waaronder met de Am-
sterdamse burgemeester Fem-
ke Halsema. Zij heeft als voor-
zitter van de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland, waar 
onze gemeente onder valt, 
de leiding in deze crisis. Het 
kan daarom voorkomen dat 
we, bijvoorbeeld op onze ge-
meentelijke website, berich-
ten plaatsen uit haar naam. 
Dat zorgt misschien voor ver-
warring, zij is immers niet uw 
burgemeester, maar dan weet 
u nu waarom dat is. 
Tot slot wil ik laten weten dat 
ook ons bestuur en de amb-
tenaren niet stilzitten. Het ge-
meentehuis ziet er van de bui-
tenkant misschien donker en 
verlaten uit, maar achter de 
schermen wordt er keihard 
doorgewerkt! En zo hoort het 
natuurlijk ook. 

Pieter Heiliegers,
burgemeester

Kwakelse bloemstyliste Inge Quint
zorgt voor lichtpuntje in deze crisistijd

De Kwakel - Inge Quint is eige-
naar van IQ Flower Art gevestigd 
in De Kwakel en haar grootste in-
komstenbron (evenementen aan-
kleden) ligt door de coronacri-
sis totaal op zijn gat. Zij twijfelde 
dan ook geen moment om mee 
te doen aan de landelijke actie 
#omdatjijzorgtbrengikbloemen. 
Ze reist nu de hele regio af om 
bloemen te bezorgen aan men-
sen die in deze coronacrisistijd 
keihardwerken om alles in goe-
de banen te leiden. Door de crisis 
staan nu hele partijen onverkoch-
te bloemen stil, omdat de bloe-
menexport en levering aan veel 
bedrijven compleet ingezakt is. 
Hieruit is de actie “Omdat jij zorgt 
breng ik bloemen” ontstaan. Initi-
atiefnemer van deze actie is kwe-
kersvrouw Jolanda van der Lugt. 
Kwekerij Lugt Lisianthus heeft 
zijn bedrijf ter beschikking ge-

steld en een verdeel- en distri-
butie centrum ingericht voor de-
ze actie. Samenwerken is het to-
verwoord. Bloemen van kwekers 
uit het hele land zijn ingezameld 
en worden verdeeld onder regi-
onale bloemisten. Om te voorko-
men dat bloemisten in de grote 
weggeef acties van kwekers bui-
tenspel werden gezet is er over-
leg geweest met Royal Flora Hol-
land directeur Steven Schilvoor-
den en LTO glaskracht Sjaak van 
der Tak om de krachten samen te 
bundelen. 

Doe mee
Een aantal collega’s is benaderd, 
waaronder Inge Quint, met de 
vraag om mee te doen, bloemis-
ten en kwekers kregen een op-
roep via social media netwerken 
en reageerden massaal op de ac-
tie. Inmiddels is de actie zo’n suc-

Sportpark De 
Randhoorn gesloten
Uithoorn - Het bestuur van Leg-
meervogels krijgt steeds meer 
berichten dat het sportpark da-
gelijks bezocht wordt door voet-
ballende kinderen. Afgelopen za-
terdag voetbalden er ook volwas-
senen tussen de kinderen mee. 
Voor de duidelijkheid, dit is dui-
delijk NIET geïnitieerd door de 
vereniging. Zoals eerder aange-
geven via oa de website en de 
Facebooksite van Legmeervo-
gels, is het sportpark vanaf 12 
maart jl gesloten. Vanaf maandag 
23 maart is Legmeervogels ge-
noodzaakt om aan te geven dat 
het sportpark voor eenieder ver-
boden terrein is. Ongeacht of het 
toegangshek open of dicht is. De 
handhaving van dit verbod ligt 

niet bij Legmeervogels of bij het 
Bestuur. De handhaving ligt bij 
de gemeente, de eigenaar van 
het sportpark. Vanuit de vereni-
ging kan het verbod niet worden 
gehandhaafd. 

Oproep
Daarom roept het Bestuur de ou-
ders van alle kinderen op om hun 
verantwoordelijkheid te nemen, 
de regels te volgen en daarmee 
hun steentje bij te dragen aan het 
terugdringen van het Corona-vi-
rus.   Voor nu is het verzoek sim-
pel; zet je gezondheid en die van 
anderen op nummer 1. Volg de 
maatregelen vanuit de Rijksover-
heid en het RIVM op. Sport is op 
dit moment slechts een bijzaak. 

ces dat er nu ook aanvragen bin-
nenkomen bij van der Lugt vanuit 
heel Europa. Bedoeling is dat bloe-
men die nu niet meer verkocht 
worden en anders vernietigd wor-
den, uit te delen aan mensen die 
zich met hart en ziel inzetten om 
anderen te helpen in deze huma-
nitaire ramp. Ouderen en gehan-
dicapten die nu geen bezoek mo-
gen ontvangen worden ook ver-
went. Goed voorbeeld doet vol-
gen, want veel consumenten be-
stellen op dit moment boeketten 
bij hun plaatselijk bloemist om ou-
ders en naasten die werkzaam zijn 
in de zorgsector te verwennen.

Blij
De bloemstyliste uit De Kwakel 
heeft deze week al diverse men-
sen blij gemaakt met prachtige 
bloemen. De eerste boeketten 
zijn vrijdagmiddag uitgedeeld 
aan de frontlinie tegen dit virus, 
namelijk de huisartsen op de Wa-
terlinie en hun assistenten. Drie 
dagen werden duizenden bloe-
men verwerkt en weggegeven 
aan alle vrijwilligers van het Le-
ger des Heils in Amsterdam, Ons 
Tweede Thuis, de hospice in De 
Kwakel en op de IC van het VUMC 
in Amsterdam. Quint: ,,Zonder 
de enorme inzet van mijn vas-
te team, freelance collega’s, hulp 
van lieve vrienden, familie en zelfs 
concurrerende collega’s had ik de-
ze grote klus niet kunnen klaren. 
Het geeft wel aan hoe groot de 
saamhorigheid in crisistijd is en 
ons straks weer gaat helpen op-
bouwen. De uitdeelmomenten 

zijn bijzonder en de reacties hart-
verwarmend. 

Burgemeesters
Maandag ben ik langs geweest 
op het stadhuis van Amsterdam 
waar politie, brandweer en al-
le regio-burgemeesters, waar-
onder onze eigen burgemeester 
Pieter Heiliegers en de Amster-
damse burgemeester Femke Hal-
sema, bijna dagelijks crisisover-
leg hebben. Ook zij werken kei-
hard om deze crisis in goede ba-
nen te leiden. Heel bijzonder om 
de opening van zo’n belangrijke 
vergadering bij te mogen wonen 
en wat een eer om Femke Halse-
ma symbolisch voor al onze lands-
bestuurders een boeket te mogen 
overhandigen. Zaterdag heb ik 
contact gezocht met onze burge-
meester Pieter Heiliegers met de 
vraag, heeft u nog een tip waar 
deze bloemen op zijn plaats zou-
den zijn naast de zorginstellin-
gen. Ik ben een doener, in al de-
ze ellende iets doen is echt heel 
�jn! Burgemeester Heiliegers: ,,In-
ge Quint had mij al ingeseind dat 
ze de medewerkers van de ge-
meente Uithoorn een hart on de 
riem wilde steken. Dit mooie ini-
tiatief kon nog groter uitgerold 
worden en het was een bijzonder 
bloemrijk moment voorafgaand 
aan de vergadering in Amster-
dam. Femke Halsema sprak haar 
enorme waardering uit voor de-
ze mooie actie. Dat deed mij veel. 
Dinsdagochtend is Inge langsko-
men op het gemeentehuis. De 
wethouders waren heel blij ver-
rast. Dat was mooi om te zien. De 
crisis zo goed als mogelijk bestrij-
den hoort bij ons werk, maar het 
is toch heel �jn dat mensen op 
deze manier laten weten dat ze 
dankbaar zijn. Petje af voor Inge!”

Hartverwarmende 
acties van ondernemers
Uithoorn - Overal in het land ont-
staan er prachtige initiatieven, nu 

het  coronavirus ons steeds ver-
der in zijn greep krijgt. Zo ook 

in Uithoorn. Afgelopen donder-
dag besloot Jordy Kluts, eigenaar 
van New York Pizza Uithoorn, zijn 
overburen een hart onder de 
riem te steken.  Twee medewer-
kers gingen aan de slag om voor 
het zorgpersoneel van Het Hoge 
Heem pizza’s te bakken. Ze ver-
zorgden  een lekkere lunch om 
het hardwerkende personeel te 
bedanken voor hun inzet in deze 
bijzonder moeilijke tijd. De pizza’s 
werden buiten in ontvangst ge-
nomen om zo eventuele besmet-
ting te voorkomen.  Een hartver-
warmende actie. 

Kwalitaria
Joop en Sandra Vet, eigenaren 
van Kwalitaria Zijdelwaard, von-
den het ook tijd voor iets posi-
tiefs in deze bizarre tijd. Vrijdag-
middag deelden ze namens hun 
cafetaria daarom 200 kroketten 
uit aan de ouderen en verzorgers 
van woonzorgcentrum Het Hoge 
Heem. Joop: “We willen iedereen 
op deze manier een hart onder de 
riem steken.”
Joop: “We leven erg mee met de 

bewoners die tijdelijk geen be-
zoek mogen ontvangen. Vreselijk 
om je familie niet te kunnen zien. 
Dit vraagt ook veel van de ver-
zorgers. Door ze te trakteren op 
kroketten willen we laten weten 
dat we aan ze denken.” De trak-
tatie zelf uitdelen in het woon-
zorgcentrum was helaas niet mo-
gelijk: “Mensen van buiten wor-
den tijdelijk niet toegelaten, dus 
we hebben de kroketten bij de 
deur moeten afgeven. De verzor-
gers hebben ze vervolgens uitge-
deeld.” Volgens Joop viel de trak-
tatie in de smaak: “Het werd erg 
gewaardeerd en ze waren ons 
zeer dankbaar.” Zelf ervaart Kwa-
litaria Zijdelwaard ook de gevol-
gen van de coronacrisis. Het zit-
gedeelte van de cafetaria is tot en 
met in ieder geval 6 april geslo-
ten. “Gelukkig zijn we nog wel ge-
opend voor bezorgen en afhalen, 
zodat we onze gasten alsnog van 
dienst kunnen zijn”, aldus Joop. 
“We hopen iedereen snel weer, 
in goede gezondheid, in ons res-
taurant te kunnen verwelkomen. 
Take care!”
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Levend Evangelie Gemeente
Kerkdienst via livestream
Aalsmeerderbrug - Nu het van-
wege het coronavirus niet moge-
lijk is om met grote groepen bij 
elkaar te komen, is er sinds twee 
weken iedere zondag om 10.30 
uur een livestream uitzending 
vanuit de Levend Evangelie Ge-
meente. In je huiskamer kan nu 
de kerkdienst meebeleefd wor-
den. “De behoefte aan zingeving 
is juist in deze onzekere tijden 
groot”, zegt Martijn Piet, voorgan-
ger van de LEG. 
De online kerkdiensten hebben 
een afwisselende opzet. Met een 
kort woord van een spreker en 
liederen die via ondertiteling 

makkelijk mee te zingen zijn. De 
dienst speelt veelal in op de actu-
aliteit van vandaag. Zo was er eer-
der een arts te gast die vanuit zijn 
perspectief de situatie belichtte, 
een ander moment konden kij-
kers vragen aan de gastspreker 
stellen. 
Naast de kerkdiensten is er iede-
re woensdagavond om 21.00 uur 
een moment van aanbidding en 
gebed, dat ook live te volgen is. 
De livestream-uitzendingen zijn 
via het YouTube kanaal van de Le-
vend Evangelie Gemeente te be-
kijken. Ook eerdere preken en in-
terviews zijn hier terugkijken.

Schoolmaterialen in speeltoestellen
Twee cheques van OSA 
voor DGA Wereldwerk 
Aalsmeer - De Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer heeft eind 
vorig jaar voor twee projecten in 
Tanzania aanvragen gedaan bij 
stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer. Voor één pro-
ject is een bedrag van 2.675 eu-
ro opgehaald tijdens de bazaar 
in november 2019 en voor een 
ander project is een collecte ge-
houden welke 1115,27 euro heeft 
opgeleverd. Joop de Vries, twee-
de penningmeester van OSA, 
mocht dan ook twee cheques uit-
reiken, één van 2.500 euro (maxi-
mum per project) en één van 
1150,50 euro aan vertegenwoor-
digers van de commissie Tabitha 

van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer. De ingezamelde en de 
subsidiebedragen zullen worden 
besteed aan schoolmaterialen 
voor een school voor beroepson-
derwijs in Shirati district in Tanza-
nia. De andere aanvraag betreft  
materialen en speeltoestellen 
voor een kinderdagverblijf Ake-
lo ook in Shirati, Tanzania. Beide 
aanvragen lopen via het Doops-
gezind Wereldwerk. Meer weten 
over deze projecten? Kijk dan op 
de website: www.dgwereldwerk.
nl. Ook een aanvraag willen doen 
voor subsidie via OSA? Ga naar 
www.osa-aalsmeer.nl voor meer 
informatie.

Stichting Oranje Comité Aalsmeer
Geen viering Koningsdag
Aalsmeer - Na de persconferen-
tie van maandag 23 maart wil het 
Oranje Comité Aalsmeer nog wat 
duidelijkheid geven. Zoals er op 
televisie medegedeeld is, zijn alle 
evenementen die gepland ston-
den in de periode tot 1 juni niet 
meer toegestaan. Het Oranje Co-
mité had voor de zekerheid alle 
opties voor een viering van Ko-
ningsdag op 27 april open ge-
houden, ook om de in het ver-
leden opgebouwde rechten/
vergunningen niet te verliezen. 
Daardoor zijn al enkele onkos-

ten gemaakt. Gelukkig heeft een 
aantal van de sponsoren al aan-
gegeven het Comité hierin bij te 
staan en hier zijn Rob, Corina en 
Iris van de stichting uiteraard heel 
blij mee.

Prinsessendag
Er wordt gesproken dat Konings-
dag mogelijk verplaatst wordt 
naar 31 augustus,  voorheen Prin-
sessendag. Wie weet?! Uiteraard 
houdt het Comité inwoners hier-
van op de hoogte via onder ande-
re de eigen facebookpagina.

Kerkdiensten via 
website DGA

Aalsmeer - Nu openbare gele-
genheden gesloten zijn om zo be-
smetting met het Coronavirus in 
te perken, heeft de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer ook haar 
deuren gesloten. Dat betekent dat 
de zondagmiddaginloop voor ou-

Niet handwerken, 
geen kof e

Rijsenhout - De handwerkclub 
in Rijsenhout op woensdag kan 
helaas voorlopig niet bijeen ko-
men. De initiatiefnemers roepen 
om toch te proberen contact met 
elkaar te houden via de telefoon. 
Voor meer informatie kan con-

Ons Genoegen: 
Geen speelavond

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoe-
gen  laat weten dat de speelavond 
op 31 maart komt te vervallen in 
verband met de aangescherpte 
maatregelen rondom het corona-
virus. Er wordt met plezier terug-
gekeken op de laatst gehouden 

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Op zaterdag 28 
maart zullen de leden van de 
Ontmoetingskerk en Handboog-
vereniging Target weer oud pa-
pier ophalen in Rijsenhout. Uiter-
aard onder voorbehoud van over-
heidsmaatregelen inzake het Co-
rona virus. Vanaf 9.30 uur kunnen 
de bewoners van Rijsenhout het 

Alles anders
Moeder natuur is onberekenbaar
en ongebreideld zoals altijd, ook vandaag.
In het veld klinkt nog steeds de leeuwerik
vogels zingen, eenden paren,
zwanen dansen nesteldrang.
Hazen liggen nog doodgereden langs de weg.
Narcissen bloeien en de sering.
Lentekleuren spatten van de aarde
en toch is alles anders. 
De lucht boven ons dorp wordt stiller,
een stilte die alsmaar schoner en groter wordt
en toch nemen angst en benauwdheid toe.
Kerkklokken beieren als poging tot troost.
Levenslust dreigt een last te worden.
‘Houd afstand’ is nu de graal voor ons allemaal.
Vanzelfsprekend is allang niet meer vanzelfsprekend,
want wie zorgt er straks voor oma?
Het blijkt zo broos, zo breekbaar en zo fragiel,
dat systeem van ons.
Ook hier is dat virus neergestreken 
tot in de lege schappen van de supermarkt.
Een cadeau van moeder natuur.
redeloos, zoals haar aard.
Onmiskenbaar in voor- en tegenspoed.

Dorpsdichter Jan Daalman

Ouderen steunen en verblijden
Kaartenactie jongeren 
SAM voor ouderen
Aalsmeer - Zoals waarschijnlijk 
wel bekend, staat de wereld mo-
menteel op z’n kop door het co-
ronavirus. De jongeren van Stich-
ting SAM willen zich graag blijven 
inzetten voor de medemens. Ou-
deren in verzorgingshuizen mo-
gen momenteel geen bezoek 
meer ontvangen. Wat is er nou 
mooier dan deze ouderen te steu-
nen in deze tijd en te laten weten 
dat er aan ze gedacht wordt? 

Glimlach
Help de jongeren mee een oude-
re een glimlach op zijn/haar ge-
zicht te toveren en zich even niet 
alleen te voelen. Het is heel sim-
pel en iedereen, van jong tot oud, 
kan mee doen! Hoe werkt het? 
Maak, koop of zoek een kaart-
je, tekening of iets anders leuks. 
Schrijf er een bericht op aan een 
oudere. Stop het kaartje in de bus 
bij één van de winkels die deelne-

men: bakkerij Vooges en Hoog-
vliet in Oost, Jumbo Koster in 
de Ophelialaan; Albert Heijn en 
Deen op het Praamplein. De jon-
geren zullen de kaartjes verzame-
len en afgeven bij de verzorgings-
huizen in Aalsmeer. 
Op deze manier hoopt SAM sa-
men met inwoners de ouderen 
uit Aalsmeer te verblijden. Op de 
hoogte blijven van deze actie en 
de komende activiteiten van Jon-
geren Stichting SAM kan via de 
Facebookpagina.

Vrijwilligers
Ben jij tussen de 15 en 30 jaar oud 
en lijkt het je leuk om een paar 
keer per jaar een activiteit te or-
ganiseren voor ouderen of men-
sen met een beperking? Je bent 
van harte welkom om vrijwilliger 
te worden bij Jongeren Stichting 
SAM. Opgeven kan per mail: jon-
gerenstichtingsam@gmail.com.

Organisaties slaan handen ineen
‘Coronahulp’ Participe 
en Aalsmeer voor Elkaar
Aalsmeer - Participe Amstelland 
en Aalsmeer voor Elkaar hebben 
de handen ineen geslagen ten 
behoeve van ‘coronahulp’ aan in-
woners in de gemeente Aalsmeer.
Corona, het virus waar iedereen 
mee te maken heeft. Helaas ra-
ken de nieuwe maatregelen men-
sen die nu aan huis zijn gekluis-
terd het hardst. Mensen die on-
gerust zijn, die behoefte hebben 
aan boodschappen, die minder 
contact met anderen hebben en 
de komende tijd minder bezoek 
krijgen. 
Gelukkig bieden op allerlei plaat-
sen vrijwilligers zich aan. Om 
boodschappen te doen, te bel-
len of om op een andere manier 
in contact te willen komen met 
anderen. Aalsmeer voor Elkaar en 
Participe Amstelland werken sa-
men en brengen vraag en aan-
bod in deze moeilijke tijden sa-
men.

Boodschappenhulp
Boodschappenhulp is nu essenti-
eel voor mensen die de deur niet 
uit kunnen. En er zijn meer dan 
voorheen vrijwilligers nodig die 
onder andere boodschappen wil-
len doen. Heeft u boodschappen-

hulp nodig of wilt u uw hulp aan-
bieden? Neem dan contact op via 
www.aalsmeervoorelkaar.nl/co-
ronahulp. Bellen kan naar  0297-
347510 (tussen 9.00 en 12.00 uur) 
of stuur een mail naar team@
aalsmeervoorelkaar.nl

Sociale hulp
Heeft u behoefte aan contact of 
heeft u zorgen en wilt u daarover 
praten? Kent u iemand die andere 
hulp dan boodschappenhulp no-
dig heeft? Of lijkt het u �jn om te 
bellen met mensen die graag een 
praatje willen maken in deze voor 
sommige mensen eenzame tijd? 
U kunt dit kenbaar maken via de 
genoemde website of bel recht-
streeks met Participe Amstel-
land in Aalsmeer via 0297-326670 
(tussen 8.30 en 17.00 uur) of stuur 
een mail naar team.aalsmeer@
participe.nu.
Participe en Aalsmeer voor Elkaar 
zullen eigen deelnemers, cursis-
ten en bezoekers ook actief be-
naderen met de vraag of ze hulp 
kunnen gebruiken of geven. “Zo 
maken we het samen mogelijk 
dat we goed voor elkaar kunnen 
zorgen in deze tijd”, aldus Partici-
pe en Aalsmeer voor Elkaar.

deren, gepland voor 5 april, niet 
doorgaat. Van de kerkdiensten 
zijn opnames gemaakt, zonder 
publiek, en die worden verspreid 
middels de website: https://www.
dgaalsmeer.nl/ en de facebook 
van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer. De diensten van 15 en 
22 maart zijn daar te beluisteren, 
en een liturgie is te downloaden.  
Bent u/jij er aanstaande 29 zondag 
bij? De dienst begint om 10.00 uur.

tact opgenomen worden met El-
sa Sluijs via 0297-320323.

De Spil in Kudelstaart
Het ko�e-uurtje in de Spil in Ku-
delstaart gaat op 1 april even-
eens niet door vanwege de maat-
regelen om het coronavirus in te 
dammen. Op 6 mei wordt ook 
geen ko�e geschonken, dan 
wordt namelijk de keuken wordt 
verbouwd.

kaartavond met een groot aan-
tal deelnemers. Het klaverjassen 
is gewonnen door Nel Ton met 
5498 punten. Op twee is Els Ver-
geer geëindigd met 5096 punten 
en op drie Ubbel Blom met 5094 
punten. De poedelprijs was voor  
Piet Kragtwijk met 3766 punten. 
Bij het rummikuppen was met 
18 punten Jannie van Hemert de 
beste en de poedelprijs ging naar 
Rudolf Haussler met 134 punten.

oud papier gebundeld of in do-
zen/kratten aan de weg zetten. 
Probeer rekening te houden met 
het feit dat de grote vrachtauto’s 
niet zo wendbaar zijn. De ophaal-
auto’s zullen ongeveer 9.30 uur 
vertrekken bij de Ontmoetings-
kerk aan de Werf 2. Het oud pa-
pier mag eventueel ook naar het 
startpunt aldaar gebracht wor-
den. De leden van de Ontmoe-
tingskerk en HBV Target zijn zeer 
erkentelijk voor ieders medewer-
king.

Doel: Concert organiseren voor ouderen

Donatie ING voor Vivace
Aalsmeer - Zoals in januari in de-
ze krant te lezen was, is Aalsmeers 
Vrouwenkoor Vivace door de ING 
uitverkoren om een donatie te 
ontvangen. Daarvoor moest door 
zo veel mogelijk mensen ge-
stemd worden. Dat is gebeurd, 
massaal. Afgelopen zaterdag 21 
maart zou tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst de uitslag be-
kend gemaakt worden. Door het 
Coronavirus kon dit niet door-
gaan. Maar, ING had een ande-

re, ludieke oplossing bedacht: Op 
21 maart is door een koerier een 
cheque overhandigd aan de deur 
bij de secretaris van het koor en 
vervolgens is door een medewer-
ker van ING telefonisch contact 
opgenomen om persoonlijke fe-
licitaties uit te brengen.
Uiteraard is Vivace heel blij met 
de donatie. Het koor is opgericht 
in 1985 en bestaat uit gemid-
deld 45 enthousiaste dames. Vi-
vace stelt zich ten doel om voor 

“Hufterigheid 
ten top”
Aalsmeer - Mijn hardwerkende 
hubbie appte me net: “Maak zo-
iets geks mee...” Dus ik bel hem 
meteen even terug. Watske-
beurd? Welnu, hij is met een dak-
klus bezig in de Hortensialaan en 
heeft zijn bus geparkeerd naast 
het huis. De achterdeur staat 
open, want vanaf het balkon 
heeft hij daar zicht op, dus wat 
kan hem gebeuren. Nou dit: Staat 
er een gozer te dralen voor die 
bus en hij heeft Tino niet gezien. 
Gelukkig zag Tino hém wel en hij 
klautert zachtjes zijn laddertje af 
om te zien wat die vent staat te 
doen. En je raadt het al, hij heeft 
al een slijptol en een ko�er met 
gereedschap in zijn handen... Wat 
een vuile klootzak! De brutaliteit! 
“En? Heb je hem op zijn bek ge-
slagen?”, vraag ik direct. Ja sorry 
hoor, dat kwam meteen in me op.. 

ouderen, onder het genot van 
een kopje ko�e, een gratis zang-
concert te organiseren en met de 
donatie van de ING kan deze nu 
gaan plaatsvinden. De organisa-
tie wordt opgepakt, vooralsnog 

wordt er geen datum geprikt.
Het bestuur en leden van Viva-
ce willen de ING bedanken voor 
dit mooie initiatief en natuurlijk 
iedereen die op Vivace gestemd 
heeft.

M iranda’s
omentenm Maar nee, hubbie was te verbou-

wereerd om dat te doen en op 
hetzelfde moment loopt er een 
vrouw met kinderwagen voorbij, 
dus ook dat weerhield hem. De 
Pool (ja mensen, ik heb het niet 
verzonnen, dit zijn de feiten) gaat 
er als een haas vandoor en man-
lief rent hem achterna. Geluk bij 
een ongeluk, de vierkante Oost-
blokker loopt linea recta in de 
armen van handhaving. Meest-
al wil je die gasten niet zien in 
Aalsmeer, maar in dit geval kon-
den ze de dief in de boeien (dat 
zijn tegenwoordig niet meer dan 
ordinaire Tie-rips, maar dat terzij-
de) slaan. “Gelukkig heeft u hem 
niet geslagen, meneer, want dan 
was u fout geweest.” Wisten de 
surrogaat-politieagenten nog uit 
te brengen. Tja, en de dader, die 
zal al wel weer vrij rondlopen. 
Het is namelijk inmiddels alweer 
een paar uur geleden. Hardwer-
kende bouwvakkers in Aalsmeer; 
wees gewaarschuwd. Bedrijfsbus 
op slot, ook al ben je er een paar 
meter vandaan aan het werk. Dit 
soort gasten houden geen re-
kening met welk virus dan ook, 
want ze hebben geen geweten.
Miranda Gommans









De T(R)oon is gezet 
De koning heeft in een prachtige toespraak gericht tot het 
volk de toon gezet. We moeten voor elkaar zorgen en we 
hebben elkaar nodig iedereen heeft zijn waarde en laten 
we van de corona-crisis leren. 

De werkers worden bedankt.
“We bese�en ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn 
die voorkomen dat onze samenleving stilvalt. Mensen in de logis-
tiek, de supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het onderwijs, de 
kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die an-
dere plekken.” Deze zin raakt ons allemaal. We kunnen voor deze 
mensen klappen en uitspreken dat ze onmisbaar zijn. Maar zoals 
nu in overal te horen is. We zullen de werkers van onze samenle-
ving gelijkwaardiger horen te belonen. Nu blijkt dat een verpleger 
evenveel waarde heeft als een directeur/manager. Een werker in het 
veld minstens zo belangrijk is als de denkers in de top. Dat we alle-
maal gelijkwaardig horen te zijn maakt deze crisis wel duidelijk. Na-
tuurlijk zal de economie weer op gang moeten komen om weer een 
krachtige verzorgingsstaat te kunnen hebben. Daar hebben we dan 
weer andere talentvolle mensen voor nodig, maar het is duidelijk 
dat we allemaal ons eigen talent inzetten om de samenleving ge-
zond te moeten gaan houden en dat het individualisme ons teveel 
uit elkaar drijft. Samenkracht is echt de oplossing! De koning be-
sloot deze alinea met “U ‘draagt’ ons door deze moeilijke tijd heen. 
Zonder U gaat het simpelweg niet. Heel veel dank.” En zo is het.

Solidariteit
“Ons hart gaat ook uit naar iedereen die zich zorgen maakt over 
de continuïteit van zijn bedrijf. Of je nu exporteur bent of ZZP’er, 
deze situatie komt snoeihard aan. Het is verschrikkelijk om je ei-
gen onderneming waar je jarenlang zoveel tijd en liefde in hebt 
gestoken, in gevaar te zien komen. Dat geldt ook voor mensen 
in de cultuursector die hun mooie projecten nu niet kunnen ver-
wezenlijken. Dat vraagt nogal wat van ons allemaal.” Terecht be-
noemt de koning ook deze kant van de samenleving en dat we 
hier allemaal solidair moeten zijn.

De bedoeling
“Ik denk ook aan alle kinderen in Nederland. Ik snap heel goed 
hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te 
zijn. Maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet naar 
voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is 
best moeilijk. Ook voor ouders! Opeens zit je thuis met het he-
le gezin. Gedwongen moeten thuiswerken, nauwelijks mogelijk-
heden hebben om er op uit te gaan omdat bijna alles waarop je 
je verheugde is afgelast.” Met deze zin van de koning zijn we alle-
maal weer even tot de kern terug gebracht. 

Creativiteit en medemenselijkheid
“Buurtgenoten die klaarstaan voor het woonzorgcentrum in de 
wijk. Mensen die zich als vrijwilliger aanmelden bij een hulplijn. 
Studenten die zich als kinderoppas aanbieden bij ouders met vi-
tale beroepen. Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, cre-
ativiteit en medemenselijkheid los. Het zijn die eigenschappen 
die we heel hard nodig blijven hebben, niet alleen nu, maar ze-
ker ook later als de omstandigheden misschien nog uitdagender 
worden.” Dit is een terechte constatering van de koning. Laten we 
deze creativiteit en daadkracht in blijven zetten, ook na de crisis.

Het eenzaamheidsvirus
“Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten im-
mers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig 
heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel 
mensen bese�en dat. Ze houden een wakend oog op anderen en 
helpen elkaar waar het kan. Het coronavirus kunnen wij niet stop-
pen. Het eenzaamheidsvirus wel! Laten we samen zorgen dat nie-
mand zich in de steek gelaten voelt.” Ook hier slaat de koning de 
spijker op de kop. Dit moeten we toch niet alleen tijdens de co-
rona-crisis doen! 

Geschiedenis
“U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het open-
bare leven, het hart van onze samenleving blijft kloppen. Aler-
theid, solidariteit en warmte: zolang we die drie vasthouden kun-
nen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren. 
2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal her-
inneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op 
een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van 
saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blij-
ven verbinden.” Hier vraagt de koning om deze les mee te nemen 
in de rest van ons leven en dus leren van de geschiedenis. Laten 
we hopen dat we het Carona-virus de baas worden en dit saam-
horigheidsgevoel vast houden. Wereldwijd maar in ieder geval in 
De Ronde Venen. 

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels 
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die 
inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als 
de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Corona nieuws voor inwoners 

Samen komen we verder

Inwoners pak uw 
verantwoordelijkheid
Vorige week deden wij op de IVI-pagi-
na al een beroep op de inwoners van 
De Ronde Venen om hun verantwoor-
delijkheid te nemen en het algeheel 
belang voor het eigen belang te laten 
gaan. Ook nu willen we met klem nog 
maar eens benadrukken dat wij als in-
woners vooral de berichtgeving van de 
(lokale) overheid en het RIVM moeten 
volgen. Wat men er zelf ook van denkt 
volg adviezen op en denk het vooral 
niet beter te weten en ga vooral niet 
handelen naar eigen inzicht. Er is echt 
iets aan de hand!

Denk en doe waar mogelijk mee
Wel is het nu van belang dat we het 
vooral samen met elkaar gaan doen. Ie-
dereen moet zijn eigen steentje gaan 
bijdragen. Ten eerste natuurlijk al die 
mensen die beroepsmatig goed werk 
doen, met soms gevaar voor eigen le-
ven, moeten we natuurlijk blijven waar-
deren en ondersteunen. Daarnaast 
kunnen we wellicht met elkaar nog 
meer zaken oppakken. We zijn dan nu 
ook op zoek naar solidariteit, oplossin-
gen en creativiteit.

Coördinatie en communicatie 
Het is echter ook van belang dat we 
wellicht ook het een en ander goed 
gecoördineerd doen. Voor de o�ci-
ele zaken hebben we daar natuurlijk 
de professionals die dit waarschijn-
lijk wel goed gecoördineerd oppakken 
en communiceren. Echter zien wij ook 
spontaan initiatieven van inwoners als 
paddenstoelen uit de grond komen. 
Dat zijn natuurlijk goedbedoelde ini-
tiatieven, maar door de spontaniteit 
wordt misschien voorbij gegaan aan 
een stukje coördinatie, afstemming en 
communicatie. 

IVI wil inwoners helpen
IVI staat voor Inwoners Voor Inwoners 
en wil juist bij de coördinatie, commu-

nicatie en verbinding graag een hel-
pende hand bieden aan al die mooie 
inwonersinitiatieven die er nu opko-
men in De Ronde Venen. Laat duide-
lijk zijn dat de initiatieven vooral van de 
initiatiefnemers zelf blijven. IVI wil de-
ze vooral graag promoten en coördine-
ren. Neem als voorbeeld al de goedbe-
doelde boodschappeninitiatieven voor 
buren en dorpsgenoten die er her en 
der worden opgericht. Prima en voor-
al blijven doen! Maar is het wellicht een 
idee dat IVI deze gaat communiceren 
via bijvoorbeeld deze krant of de IVI-
website? Daar wil IVI graag zijn steen-
tje bijdragen. 

Samenwerking krant en radio
IVI werkt niet alleen samen met inwo-
ners maar heeft ook met belangrijke 
mediapartijen de samenwerking opge-
zocht. Zo is de samenwerking met de-
ze krant natuurlijk heel belangrijk om 
als inwoners zaken met elkaar te kun-
nen delen. Ook zijn wij deze week een 
spontane samenwerking aangegaan 
met RTV Ronde Venen Radio. We opper-
den een samenwerking om via de ra-
dio de inwoners op de hoogte te gaan 
houden van lokale zaken die betrekking 
hebben op de Corona-crisis. Hoofredac-
teur Radio Ton van der Bruggen was ge-
lijk enthousiast en met enkele vrijwilli-
gers van RTV Ronde Venen en IVI heb-
ben we de koppen bij elkaar gestoken 
en gaan we deze week in de lucht met 
het programma met lokale informatie 
over en ontspanning tijdens de Corona-
crisis voor inwoners. Er is gekozen voor 
de toepasselijke titel “You’ll never walk 
alone”. Dit lied was vorige week, op initi-
atief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn, 
wereldwijd te horen op radiostations 
om eensgezind te blijven tijdens de co-
ronacrisis. Dat is ook precies de doel-
stelling die IVI en RTV Ronde Venen met 
dit tijdelijke radioprogramma hebben. 

Luister en doe mee
We doen dus vooral een beroep op de 

We ontkomen er helaas niet aan en ook de IVI berichtgeving zal over 
het Coronavirus gaan de komende weken. We gaan u niet lastig val-
len met allerlei mededelingen van de landelijke media en van het 
RIVM maar zullen vooral lokale berichtgeving met de inwoners de-
len. Deze week een wat uitgebreider artikel van IVI. We hopen dat u 
de moeite neemt om het te lezen!

De Corona-crisis houdt ons allemaal bezig. Er is behoefte aan saam-
horigheid om deze crisis samen door te komen. Landelijk zien we dat 
er meerdere inwonersinitiatieven ontstaan om elkaar te helpen. Veel 
gehoord is dat inwoners boodschappen willen doen voor mensen die 
in een risicogroep vallen en/of voor ouderen.

inwoners om te blijven doen wat goed 
is en wat ons allemaal helpt in deze 
moeilijke en onzekere tijd waarin een 
virus ons hele leven op de kop zet. We 
vragen de inwoners ook om onze IVI 
berichtgeving te volgen en massaal te 
gaan luisteren naar het speciale radio-
programma “You’ll never walk alone”, 
wat voorlopig iedere dinsdag en vrij-
dag vanaf 10.00 uur te horen zal zijn. 
Maar doe ook mee! Stuur ons berichten 
die wij kunnen delen met alle inwoners 
via de krant en/of radio. En schroom 
niet om te appen tijdens het radiopro-
gramma via de speciale radio app van 
RTV Ronde Venen (06- 53 10 56 00). Zie 
elders in deze krant ook de aankondi-
ging van het radioprogramma. 

IVI is van en voor de 
inwoners van De Ronde Venen
Het is dus van groot belang dat inwo-
ners zich nu ook massaal melden bij 
IVI zodat wij uw mooie initiatief kun-
nen doorgeven via onze kanalen. We 
geven uw graag een podium. En na-
tuurlijk IVI nu gaan volgen via de lo-
kale media kanalen (Nieuwe Meerbo-
de en RTV Ronde venen). Maak ook een 
beetje mond op mond reclame, IVI is 
immers van en voor de inwoners in De 
Ronde Venen. Wordt ook vriend van IVI. 
Dit is heel simpel en gratis zonder eni-
ge verplichting te realiseren op de IVI-
website www.inwonersvoorinwoners.
nl. Help ook mee om de IVI-website tot 
een mooi ontmoetingspunt voor inwo-
ners te maken!

Boodschappenlijn 
Voor wat betreft alle boodschappenini-
tiatieven willen we nog aangeven dat 
IVI graag een coördinerende rol wil ne-
men om kenbaar te maken waar deze 
initiatieven nu allemaal zijn in De Ron-
de Venen. We hebben hiervoor contact 
gezocht met de leerlingen van het VLC 
die al voor de Coronavirus ons over-
viel, een Boodschappenlijn in De Ron-
de Venen hadden op gezet. Voor een 
schoolproject en landelijke wedstrijd 
voor het vak economie moesten zij iets 
innovatiefs opzetten. Zij hebben toen 
de Boodschappenlijn met succes ge-
lanceerd en zouden op 13 maart zelfs 
in de landelijke halve �nale met dit 
mooie project staan. Helaas is daar een 
streep door gekomen gezien de hui-
dige situatie. Maar de dames hebben 
aangegeven om nu er zoveel “collega” 
boodschappenlijntjes worden opge-
zet hier wel een rol in te willen spelen 

voor IVI en de inwoners. Misschien kun-
nen we alle boodschappen initiatieven 
bij elkaar brengen en promoten. Inwo-
ners kunnen dan met hun eigen bood-
schappen initiatief lokaal vooral gaan 
doen en IVI neemt een stukje promotie 
van ze over. Boodschappers in De Ron-
de Venen meldt u boodschapinitiatief 
vooral bij IVI aan voor gratis promotie!

Oproep aan ondernemers 
Ook een oproep aan de ondernemers 
wat IVI betreft om mee te doen met 
de inwoners. Het is van belang dat we 
het samen doen. Natuurlijk weten we 
dat ondernemers het in deze tijd zwaar 
te verduren hebben en ook grote zor-
gen hebben. Toch hopen we dat zij de 
economische malaise misschien af en 
toe toch even opzij kunnen schuiven. 
Juist ondernemers zijn vaak innova-
tief en creatief in dit soort zaken. Een 
mooi initiatief wat IVI voorbij zag ko-
men van onze lokale vlaggenman Mar-
co van Daalen was het uitbrengen van 
de “Vlag van Verbondenheid”. Is in Til-
burg bij inwoners ontstaan. Misschien 
kunnen we daar ook iets mee als Ron-
deveners. Laten we het lokaal oppak-
ken. IVI roept de inwoners ook op om 
vooral lokaal te denken als het gaat om 
het steunen van ondernemers. 

Ondersteun lokale media 
met advertenties
Zo is het ook van belang dat we de me-
dia overeind houden en dat de krant 
gemaakt en bezorgd kan blijven wor-
den. Dus als het even kan ondernemer, 
blijf adverteren ook als er even niets 
te adverteren valt. Plaats dan een zo-
genaamde steunadvertentie met een 
hartverwarmende tekst! Inwoners die 
het �nancieel kunnen dragen kunnen 
natuurlijk ook advertenties plaatsen 
om de lokale media overeind te hou-
den. Indien u hier aan wil meehelpen, 
meldt het bij IVI via de e-mail. IVI zorgt 
dan dat u in contact komt met de juis-
te personen. Laten we de lokale media 
vooral staande houden zij zijn ons me-
dium om te communiceren!

Ideeën zijn welkom
Mochten er nog meer mooie ideeën 
en/of andere zaken zijn die ons lokaal 
samen verder helpen in deze gekke tijd 
laat het ons weten. 

Samen komen we verder!
Laat het ons weten via het IVI e-mail-
adres: info@inwonersvoorinwoners.nl

Inwoners helpen inwoners
IVI-Corona-Boodschappenlijnen

VLC leerlingen hebben al 
een boodschappenlijn
Mooie initiatieven van inwoners voor 
inwoners. Dit is precies waar IVI (Inwo-
ners Voor Inwoners) voor staat. IVI on-
dersteunt dit soort inwonersinitiatie-
ven dan ook van harte. Door de Coro-
na crisis komen deze “boodschapdien-
sten” nu naar boven. In De Ronde Ve-
nen was dit idee er echter al voordat 
het Coronavirus de wereld in de war 
bracht. Voor het vak economie had-
den leerlingen van atheneum-5 van 
het VeenLanden College de opdracht 
om een eigen bedrijf op te zetten. Zij 
bedachten de BoodschappenLijn; een 
bezorgservice van boodschappen voor 
ouderen. Zij hebben zelfs de halve �na-
le mee gehaald voor de landelijke com-
petitie van jonge ondernemers van de 
Junior Company. Dus de boodschap-

penlijn is al bedacht en doordacht door 
deze slimme meiden.

Boodschappenlijn op de 
kaart zetten
IVI wil de boodschappenlijn graag op 
de kaart zetten in De Ronde Venen en 
daarom hebben wij contact gezocht 
met de dames van ‘De Boodschap-
penlijn’. We willen graag met de leer-
lingen van het VLC, die de boodschap-
penlijn hebben bedacht, nu aan de slag 
om onder de naam ‘IVI-Corona-Bood-
schappenlijnen’ . We willen alle mooie 
inwonersinitiatieven op het gebied van 
boodschappen nu de nodige media 
aandacht geven.

Alle initiatieven in 
De Ronde Venen in beeld
In De Ronde Venen zien we dat er al al-

lerlei verschillende initiatieven zijn op-
gestart door inwoners. In Amstelhoek 
heeft een groep inwoners een brie�e 
door de brievenbus gegooid om aan 
te geven dat zij graag hun buurtgeno-
ten willen helpen die de deur niet uit 
kunnen door het Coronavirus. Ook za-
gen we op facebook een groep voorbij 
komen met de naam “(Corona) hulp in 
Vinkeveen”. Mogelijk dat er elders in De 
Ronde Venen ook dit soort initiatieven 
als in Amstelhoek en Vinkeveen opge-
start zijn of dat er inwoners spelen met 
deze gedachten. IVI wil al deze initiatie-
ven graag een podium geven en onder 
aandacht brengen van de inwoners. 

Vacaburenbank
Voor alle duidelijkheid gaat IVI niets 
overnemen van de initiatiefnemers. 
IVI wil ze vooral in kaart brengen en ze 
gaan promoten. Ook kan IVI wellicht 
iets betekenen om de hulpvragers en 
helpers bij elkaar brengen. Een zoge-
naamde vacaburenbank waar hulpge-
vers en hulpvragers elkaar kunnen vin-
den. Het is dan wel belangrijk dat inwo-
ners het op één plek kunnen vinden. IVI 
wil dit doen door hier publiciteit aan 
te geven in bijvoorbeeld De Nieuwe 
Meerbode op onze speciale IVI-pagina 

en via de radio bij RTV Ronde Venen. 
De dames van het VLC willen hier graag 
hun steentje aan bijdragen om IVI daar-
bij te helpen. Zij zijn immers ook inwo-
ners en zijn dus ook IVI.

Sluit je aan bij de IVI-
Corona-Boodschappenlijnen
Heeft u als inwoner(s) een initiatief op-
gestart om buurtgenoten te helpen 
meldt u dan aan bij IVI door een e-mail 
te sturen naar : info@inwonersvoorin-
woners.nl. Wij nemen dan contact met 
u op! Samen kom je verder!
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Oproep wethouder Van Rijn aan bedrijven en inwoners:

‘Ideeën om economie Aalsmeer 
draaiende te houden?’
Aalsmeer - De impact van het 
coronavirus is direct voelbaar 
en zichtbaar in onze Aalsmeer-
se economie. Met meer dan 3000 
bedrijven in de gemeente heeft 
Aalsmeer één van de hoogste 
ondernemingsdichtheden van 
het land. Van bloemenveiling tot 
ZZP-er, van botenbouwers en 
jachthavens tot het restaurant op 
de hoek.  In elke sector zijn de ge-
volgen van het corona-virus in-
middels merkbaar. “Ik voel met u 
mee en wil u een hart onder de 
riem steken”, begint wethouder 
Robert van Rijn van economische 
zaken zijn brief aan alle onderne-
mers in de gemeente.

Lastige periode
Door de vergaande coronamaat-
regelen die zijn afgekondigd door 
de regering worden veel sectoren 
hard geraakt. Vooral de sierteelt-
sector, maar ook toerisme en de 
evenementen-branche zijn daar-
van voorbeelden. De Aalsmeerse 

economie is voor een groot deel 
afhankelijk van de handel, logis-
tiek en zakelijke dienstverlening. 
Maar ook de detailhandel, horeca 
en ZZP-ers worden stevig getrof-
fen. “Als wethouder economische 
zaken van de gemeente Aalsmeer 
begrijp ik dat ingrijpende maatre-
gelen nodig zijn om het corona-
virus onder controle te krijgen. 
Ook zie ik dat door deze landelij-
ke maatregelen veel bedrijven in 
een lastige periode zitten of een 
lastige periode op zich af zien ko-
men”, vervolgt Van Rijn.

Maatregelen pakket
Het kabinet heeft 17 maart een 
noodpakket aan maatregelen 
bekendgemaakt. “Ik vind dit een 
krachtig signaal en hoop van har-
te dat het voldoende is om ons 
er doorheen te helpen. Daar-
naast zullen wij, als gemeente 
Aalsmeer, lokaal tot het uiterste 
inspannen om hierbij te onder-
steunen. Dat betekent dat we u 

informeren over de maatregelen 
via een ‘Q&A’, staat de accountma-
nager bedrijven tot uw beschik-
king voor vragen en maken wij 
binnenkort een lokaal aanvullend 
pakket aan maatregelen voor lo-
kale ondernemers bekend. Onge-
wone tijden vragen om een onge-
wone aanpak. Ik doe een beroep 
op iedereen om daar waar het 
kan onze Aalsmeerse economie 
te ondersteunen. Het landelijk en 
lokaal pakket moet daar krachtig 
aan bijdragen. En ik hoop dat het 
voldoende is om ons hier door-
heen te krijgen.” De overheid en 
bedrijfsleven moeten elkaar op 
dit moment goed kunnen vinden. 
De wethouder van economische 
zaken zegt daar waar mogelijk 
bij  te willen helpen. De gemeen-
te heeft een Q&A opgesteld met 
de meest voorkomende vragen. 
Als er nog meer vragen zijn, kan 
contact opgenomen worden met 
de nieuwe accountmanager be-
drijven, Dick Helsloot, bereikbaar 

via 06- 14803666 en per e-mail: 
dick.helsloot@aalsmeer.nl. Het 
raadhuis is open, maar de meeste 
vragen kunnen telefonisch of di-
gitaal goed beantwoord worden.
 
Zelf een goed idee?
“Ik hoor het graag als u zelf een 
goed idee heeft om uw bedrijf of 
dat van collega’s draaiend te hou-
den. Zo zag ik op facebook hier-
van het mooie voorbeeld dat di-
verse restaurants als alternatief 
bezorg- en afhaalmaaltijden zijn 
gaan aanbieden. Aalsmeerse be-
drijven zijn altijd vindingrijk ge-
weest. Dus schroom niet en maak 
uw ideeën aan ons kenbaar. Zo 
kunnen we zoveel mogelijk idee-
en met elkaar delen”, besluit wet-
houder Van Rijn. 

Geschilcommissie: Weeffouten en onduidelijkheden herstellen

Gemeenten weer in gesprek 
over samenwerking
Aalsmeer - Het college van 
Aalsmeer heeft kennis genomen 
van het rapport van de geschilcom-
missie Amstelveen-Aalsmeer, dat 
onder meer betrekking heeft op 
een verschil van inzicht over door-
belasting van ICT kosten. Het col-
lege is de geschilcommissie erken-
telijk voor haar werkzaamheden en 
legt zich neer bij het gegeven ad-
vies. Hiermee zet het college een 
streep onder het verleden en gaat 
met Amstelveen in gesprek over de 
toekomstige samenwerking.

Beëindigen en herstellen
De geschilcommissie constateert 
dat de samenwerking tussen 
Aalsmeer en Amstelveen om ver-

schillende redenen niet goed fun-
tioneert. Ze adviseert beide ge-
meenten om de huidige samen-
werkingsvorm te beëindigen en 
in gesprekken over toekomstige 
samenwerking de wee�outen en 
onduidelijkheden uit het verle-
den te herstellen. Het college van 
Aalsmeer waardeert dat op haar 
aangeven de geschilcommissie 
een omissie over het budgetrecht 
van de gemeenteraad in het con-
cept-rapport heeft hersteld. Zij 
kan leven met de voorgestelde �-
nanciële afdoening van het ICT-
geschil en de BTW kwestie.

Financiële uitkomst
Wethouder Bart Kabout is voor 

Aalsmeer het bestuurlijke aan-
spreekpunt voor het geschil. “Wij 
leggen ons neer bij de �nanci-
ele uitkomst van het advies van 
de geschilcommissie. Het advies 
is dat Aalsmeer over de periode 
2019 tot 2022 naast de basisbij-
drage ook voor extra incidente-
le en structurele ICT-kosten bij-
draagt. Voor de jaren 2021 en 
2022 vindt alleen indexering van 
kosten plaats waarbij voor 2022 
nog onduidelijk is of de huidi-
ge samenwerkingsvorm nog be-
staat”, aldus wethouder Kabout. 
“De uitkomst betekent een af-
name van 45 procent van de in-
cidentele en 30 procent van de 
structurele bijdrage in vergelij-

king tot eerder berekende bijdra-
gen door Amstelveen.”

Aanknopingspunten
Het college van Aalsmeer ziet 
voldoende aanknopingspunten 
in het rapport om met Amstel-
veen in gesprek te gaan over de 
toekomstige samenwerking. Het 
rapport van de geschilcommis-
sie, de brief hierover aan de ge-
meenteraad en de zienswijze van 
het college van burgemeester 
en wethouders is te raadplegen 
op de website van de gemeente 
Aalsmeer: www.aalsmeer.nl

Evenementen en markten geschrapt
onsterrit brom etsen 

naar later tijdstip
Aalsmeer - In de verband met de 
strengere maatregelen rond het 
coronavirus hebben de heren en 
dame van het Aalsmeers Brom-
�ets Genootschap besloten om 
de begin april geplande monster-
rit voorlopig te verplaatsen naar 
een later tijdstip. Ook de zomerrit, 
die op 21 mei gereden zou gaan 
worden, is komen te vervallen of 
zal worden verplaatst.

Geraniummarkt
En, helaas maar begrijpelijk, er 
moet nog meer gestreept wor-
den in de agenda’s: Eerder was al 
bekend gemaakt dat Kom in de 
Kas op 4 en 5 april is gecanceld, 
maar ook de altijd zo gezellige 
geraniummarkt met braderie in 
het Centrum op zaterdag 9 mei is 

geschrapt.

* Ook geen muziek in de straten 
van het Centrum dit jaar. Zo goed 
als zeker gaat de bandjesavond 
op zaterdag 6 juni niet door. De 
sluiting van de horeca om de ver-
spreiding van het coronavirus in 
te dammen hakt er (�nancieel) 
�ink in en bovendien wordt het 
kort dag qua organiseren omdat 
afgelopen maandag besloten is 
dat tot begin juni geen grote eve-
nementen georganiseerd mogen 
worden.

* In Rijsenhout moeten de inwo-
ners dit jaar de wielerronde door 
de straten van het dorp missen. 
Het organiserende comité heeft 
besloten een jaar over te slaan.

Humor ligt/staat op straat...
Aanpassing drempel bij 
Stomme(e)rweg
Aalsmeer - Een beetje humor in 
deze best bizarre tijd kunnen ve-
len wel gebruiken. Even een glim-
lach op het gezicht. En de hu-
mor ligt of liever staat op straat. 
Van Ria Scheewe kreeg de Meer-
bode bijgaande foto. De Zwarte-
weg is deze week afgesloten ter 
hoogte van de Stommerweg. Ach 
stom, foutje van de bordenmaker, 

want  het is natuurlijk Stommeer-
weg. De kruising is overigens 
dicht omdat de drempel aange-
past wordt. 
Ook bij het Surfeiland wordt ge-
werkt aan de weg. Hier worden 
de tegels van het �etspad vervan-
gen voor asfalt. De beide projec-
ten worden aanstaande vrijdag-
middag 27 maart afgerond.

Ophelialaan 116  |  1431 HM Aalsmeer   |  0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl   |  www.wittebolwijn.nl

Aangescherpte 
maatregelen, 

maar nog steeds

GEOPEND!
Liever niet naar 

de winkel? 

GRATIS 
BEZORGING!

 
Volg ons op facebook en
 Instagram voor updates 
rondom het coronavirus. 

Slijterij-Wijnhandel Wittebol Wijn

George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols

Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

▲
▲

▲
▲

▲

Gevonden:
Sleutel in Waterhoenstraat Aalsmeer. 
Tel. 06-10189038
Te koop:
Nintendo ds wit met tas, oplader en 
1 game € 40,-. iPad mini toetsenbord 
met oplader zwart €27,50. Carrera 
racebaan met vangrail en reserve 
onderdelen €25,-. V haasteren 300 
stukjes puzzel €3,-. Kleuren tv 47 x 
65 voor €40,-. Intergraal helm mt. 
55-56 €30,-. Gardena accu buxus gras 
schaar €35,-. Tel. 0297-367959
Te koop:
Stoere houten kinder werkbank met 
2 bankschroeven. 84 x 40 x 82 hoog. 
Vaste prijs €90,-. Tel. 06-53346064
Gevraagd:
Lego treinrails uit de jaren '70/80; 
blauw of grijs. 
Tel. 06-25121882

Aangeboden:
Screen zonnescherm mado 
zonwering(elektrisch) 1m h.x 1.28 m 
breed incl. Somfy bedieningsknop 
€75,-. Tel. 06-51084928
Te koop:
Skibox met dakdragers van thule 
voor €25,-. Kinderledikant met 
uitneemb. stijlen en praktisch nwe 
matras voor €25,-. Tel. 0297-321416
Gevraagd:
Accordeon oud of defect haal ik 
gratis bij u op voor onze hobby. Tel. 
06-38094349
Gevraagd:
Ong. 5 st. grind staptegels rond 40 
cm. Tel. 06-16388686
Te koop:
50 lp’s pop beat uit de jaren 60 en 70. 
Voor €50,- alles bij elkaar ophalen. Tel. 
0297-346342
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Giften van Stichting Supporting Kudelstaart

24.300 Euro voor vijftien 
Kudelstaartse verenigingen
Kudelstaart - De Stichting Sup-
porting Kudelstaart heeft in het 
jaar 2019 de kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen �nanci-
eel kunnen ondersteunen met het 
mooie bedrag van 24.300 euro. 

Kienavonden
Nadat de opkomst bij de maande-
lijks kienavonden begon terug te 
lopen heeft het bestuur besloten 
hier een punt achter te zetten. Wel 
is vorig jaar gestart met het orga-
niseren van kienavonden voor ver-
enigingen. Op deze speciale kien-
avond kopen de leden van de ver-
enigingen voor 20 euro een kien-
boekje. Van deze 20 euro mogen 

ze 15 euro schenken aan een ver-
eniging of instelling in Kudelstaart 
en Aalsmeer. Er worden zes ron-
den gespeeld en S.S.K. zorgt voor 
een mooie prijzentafel. Ondertus-
sen zijn er al drie avonden georga-
niseerd en met succes. Tijdens de-
ze avonden waren er ongeveer 80 
personen aanwezig.

Ophalen oud papier
Maar liefst zes steeds groter wor-
dende kraakwagens van de �rma 
Nijssen uit Nieuw-Vennep rijden 
op de eerste vrijdagavond van de 
maand door het dorp om het oude 
papier op te halen. Het totaal aan-
tal kilo’s opgehaald papier in 2019 

was 455.420 kilo ten opzichte van 
2018 is het aantal opgehaald oud 
papier gedaald met 22.370 kilo. Dit 
betekent dat de verenigingen nog 
steeds op de eerste vrijdagavond 
gemiddeld ruim 40.000 kilo op ha-
len. Het bestuur van S.S.K. bedankt 
dan ook alle inwoners van Ku-
delstaart voor het verzamelen van 
het oude papier, ook wil zij de Ku-
delstaartse verenigingen die altijd 
weer klaar staan voor het ophalen 
hiervoor hartelijk bedanken.

Dorpshuis ‘t Podium
Dat de Stichting Supporting Ku-
delstaart niet alleen maar het ou-
de papier ophaalt en kienavonden 

Deze week uitgifte, maar de voorraden slinken

Voedselbank Aalsmeer 
hoopt op extra hulp
Aalsmeer - Nederland beleeft 
moeilijke tijden door de corona-
crisis. Ook voor de vrijwilligers 
en klanten van de Voedselbank 
is het spannend. Lukt het om de 
voedselvoorziening aan mensen 
die het zo nodig hebben, vol te 
houden? De Voedselbank krijgt 
veel vragen over hoe het in de-
ze tijd van corona-maatregelen 
gaat met de Voedselbank. De vrij-
willigers stellen alles in het werk 
om de Voedselhulp aan mensen, 
die dit niet kunnen missen, voort 
te zetten. Tegelijkertijd wil men 
klanten en vrijwilligers maximaal 
beschermen tegen besmetting. 
Vorige week is daarom besloten 
de intake- en herintake gesprek-
ken de komende weken niet te 
houden. Mensen kunnen zich ge-
woon aanmelden en krijgen een 
tijdelijke toekenning en bestaan-
de klanten krijgen een voorlopi-
ge verlenging. De uitgifte gaat 
vooralsnog door, wel met extra 
aandacht voor de hygiëne. Klan-

ten hebben hierover bericht ge-
kregen. Voor de mensen die een 
kwetsbare gezondheid hebben 
of ziek zijn is een bezorgservice in 
het leven geroepen.
 
Hamsteren!?
Tja, hamsteren en dan in rela-
tie tot de voedselbank. Het is bi-
zar dat alleen de gedachte aan 
de eventuele mogelijkheid van 
een lege koelkast, mensen kan 
aanzetten tot hamstergedrag. En 
daar hebben Voedselbanken last 
van. Voedselbanken krijgen vaak 
spullen van supermarkten die op 
of tegen de THT-datum zijn. Maar 
ook die verdwenen vorige week 
in de overvolle hamsterkarretjes.
 
Veel donaties
Bij het plotseling moeten sluiten 
van scholen en horeca gold vori-
ge week: Ieder nadeel heeft zijn 
voordeel. Want men kon niets 
met de voor die week bestelde 
spullen. En wat mooi is het dan 

om te zien dat ondernemers die 
zelf een dik probleem hebben, 
toch een goede bestemming 
voor de verse groenten, fruit en 
zuivel vonden: de Voedselbank. 
De telefoon stond niet stil en er is 
veel gezond voedsel gedoneerd.
 
Supergroot en gezond
Het was een memorabele uitgif-
te op donderdag 19 maart bij de 
Voedselbank. Het begon ‘s mor-
gens al met de mededeling dat 
het leenbusje niet mocht worden 
meegenomen ‘vanwege de coro-
na’. Daarom is de ronde gedaan 
met drie personenauto’s en wer-
den verse producten bij de super-
markten en andere adressen op-
gehaald. Voor de uitgifte moest 
vanwege de grote aanvoer veel 
werk verzet worden om de pak-
ketten samen te stellen. Tijdens 
de uitgifte waren maatregelen 
genomen om de afstand te be-
waren, zoals: met niet meer dan 
twee tegelijk naar binnen. Dat 

werkte prima. Vier klanten kon-
den om gezondheidsredenen 
hun pakket niet ophalen en kre-
gen dit thuisbezorgd. Dankzij de 
donaties van horeca en kinder-
dagverblijven waren de pakket-
ten nu supergroot en gezond.
 
Zorg voor vrijwilligers
De Voedselbank doet haar uiter-
ste best om het verstrekken van 
voedselpakketten vol te houden. 
Maar het bestuur van de Voedsel-
bank wil klanten en vrijwilligers 
ook maximaal beschermen tegen 
besmetting. Met de genomen 
maatregelen denkt zij een goed 
evenwicht te hebben gevonden.
Er is alle begrip voor vrijwilligers 
die risico willen vermijden en tij-
delijk willen stoppen met hun 
taak. In dit licht is de winkelin-
zameling van 4 april geen goed 
idee en gaat dus niet door.

Uitgifte deze week
Vorige week grote hectiek omdat 
massaal door de horeca en kin-
derdagverblijven voedsel werd 
gedoneerd. Dat zal deze week 
vast veel minder zijn. 17 van de 
170 Voedselbanken in Neder-
land hebben intussen de poor-
ten gesloten. Reden: een combi-
natie van te weinig aanvoer en 
vermijden gezondheidsrisico’s 
voor klanten en vrijwilligers. Deze 
donderdag zal er in Aalsmeer in 
ieder geval nog ‘gewoon’ uitgifte 
zijn. Er valt naar verwachting nog 
voldoende uit te delen en ook de 
vrijwilligers willen doorgaan. Dus 
weer een uitgifte met extra maat-
regelen voor hygiëne en afstand 
en bezorgservice voor klanten die 
zelf niet mogen of kunnen opha-
len. 

Ideeën?
Er is voldoende voorraad, nog 
wel. De Voedselbank  krijgt ge-
lukkig veel hulp aangeboden en 
heeft ook de supermarkten ge-
vraagd om extra te helpen. Een 
lege koelkast voor hun klanten 
wil de Voedselbank  koste wat 
kost voorkómen. Maar ze teert in 
op de voorraden. De Voedselbank 
is erg geïnteresseerd in ideeën  
hoe ze aan houdbare én verse 
producten kan komen. Mail naar: 
info@voedselbankaalsmeer.nl. Of 
bel met 06-37471838. Op face-
book wordt regelmatig verslag 
gedaan van de stand van zaken. 

organiseert blijkt wel uit het feit 
dat S.S.K. een belangrijke �nanci-
ele bijdrage heeft kunnen leveren 
aan het schitterend gerenoveerde 
dorpshuis ‘t Podium en nog meer 
verenigingen en instellingen kun-
nen getrakteerd worden op mooie 
bijdrages.

Giften
Liefst vijftien verenigingen hebben 
giften ontvangen van de Stichting 
Supporting Kudelstaart:
R.K.DES €7.870,-. V.Z.O.D. Korfbal 
€5.060,-. Stichting Feestweek Ku-
delstaart €5.027,-. Carnavalvereni-
ging De Pretpeurders €1.270,-. Om-
nia 2000 €1.155,-. Damesvereni-
ging Kudelstaart €925,-. Tennis Ver-
eniging Kudelstaart €645,-. Jacht-
hoornkorps €335,-. Muziekvereni-
ging Flora €535,-. Ouderensoos Ku-
delstaart €415,-. Stichting Skeeler-
baan Kudelstaart €350,-. Schaats-
trainingsgroep V.Z.O.D. €275,-. 
Stichting Kudelkamp €280,-. Stich-
ting Kudelstaart in oorlogstijd 
€200,-. Dartclub Poels Eye €30,-.

Doorgang op een later moment!
Jubileumconcerten van 
Soundsation uitgesteld
Aalsmeer - Popkoor Soundsati-
on heeft haar jubileumconcerten 
die op 17 en 18 april aanstaan-
de gepland stonden, uitgesteld. 
Maar van uitstel komt geen af-
stel, de concerten zullen op een 
later moment gegeven worden! 
De maatregelen als gevolg van 
de corona-crisis zorgden er voor 
dat er geen optimale voorberei-
ding kon plaatsvinden. Daarom 
was al besloten de concerten uit 
te stellen; de maatregelen die de-
ze week van kracht werden, ma-
ken een concert dit voorjaar so-
wieso onmogelijk. Er zijn al meer 
dan 250 kaartjes gekocht; mocht 

u er daar één van hebben, geen 
probleem: de kaartjes blijven gel-
dig voor de nieuwe data. Zodra 
daar meer duidelijkheid over is, 
zal dat bekend gemaakt worden 
via de eigen website, social media 
en de lokale pers. Maar dit bericht 
zal niet komende week volgen, 
dat zult u begrijpen. De koorle-
den van Soundsation vindt het 
heel jammer dat de concerten 
niet doorgaan, maar kijkt tege-
lijkertijd vooruit naar het feestje 
dat later alsnog gevierd gaat wor-
den! De koorleden van Soundsa-
tion hopen dat u daar allemaal bij 
bent!

Diverse sportevenementen uitgesteld
Handbal: Jac Stammes 
toernooi gaat niet door
Aalsmeer - Het zal niemand ver-
bazen dat het een heel lastig ver-
haal gaat worden om het Jac 
Stammes handbaltoernooi te 
gaan houden op 11 en 12 april 
aanstaande. Zelfs als de organisa-
tie vanaf 6 april weer aan de slag 
mag, is het niet wenselijk om ge-
lijk weer met een groot aantal 
personen bij elkaar te komen. De 
toernooi commissie van handbal-
vereniging Greenpark Aalsmeer 
is op dit moment druk bezig om 
naar alternatieven te kijken of het 
mogelijk is om het toernooi op 
een later tijdstip te houden. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn als voorbe-
reiding op het nieuwe seizoen, 
in de herfstvakantie of misschien 
wel in het geheel doorschuiven 
naar volgend jaar Pasen.
“Het is voor ons allemaal nog gis-
sen hoe het verloop zal zijn de 
komende weken. We weten alle-
maal dat gezondheid van eenie-
der op nummer één staat”, aldus 
de toernooi commissie, die tot 
slot laat weten dat zodra er meer 
informatie is, dit teruggekoppeld 
wordt naar alle deelnemers aan 
het Jac Stammes toernooi.

Geen schoolkorfbaltooi 
Het Jac Stammes toernooi wordt 
overigens niet als enige sportac-
tiviteit uitgesteld. Bij VZOD is het 
schoolkorfbaltoernooi, dat ge-
pland stond voor 22 april, even-
eens voorlopig uitgesteld. Beke-
ken wordt of het toernooi in het 
najaar alsnog gespeeld kan wor-
den.

Geen Avond4daagse
Afgelopen maandag moes-
ten ook de organisaties van de 
Avondvierdaagse in Aalsmeer 
en Kudelstaart bekend maken 
dat dit loopevenement voor de 
jeugd, dat zou plaatsvinden van 
25 tot en met 28 mei, geen door-
gang mag vinden. Tot en met 1 
juni zijn samenkomsten tot slot 
verboden. De stichting Avond-
4daagse Kudelstaart laat weten 
het a�asten te betreuren, maar 
dat de veiligheid van de kinderen 
en ouderen voorop staat. “Met dit 
besluit komt de Avond4daagse 
Kudelstaart dit jaar te vervallen. 
Tot volgend jaar”, aldus de orga-
nisatie. 
De organisatie van de vierdaag-
se in Aalsmeer houdt de deur nog 
enigszins op een kier qua door-
gang. “Het is nog niet duidelijk of 
de vierdaagse op een later mo-
ment wel doorgang kan vinden. 
Mocht er een nieuwe datum ge-
prikt worden, dan houden wij u 
hier uiteraard van op de hoogte”, 
laat de organisatie in een bericht 
weten.

Tot 1 juni sport over
Afgelopen maandag 23 maart 
heeft de overheid strengere 
maatregelen aangekondigd. Tot 
1 juni blijven alle sportvelden 
en sport-accommodaties geslo-
ten. De kans is dus groot dat aan 
de competitie (voetbal, handbal, 
korfbal, turnen, basketbal, zwem-
men) vroegtijdig een einde is ge-
komen.

Alle sporttrainingen en -wedstrijden liggen momenteel stil, maar als er 
in juni weer gehandbald mag worden is handbalvereniging Greenpark 
Aalsmeer voorbereid. Vorige week is een aanvang gemaakt met de aan-
leg van de tijdelijke beachvelden bij De Bloemhof. Hopelijk kan hier deze 
zomer gebruik van gemaakt worden. Foto: www.kicksfotos.nl

Sascha en drieling ontdekken terrein
Kinderboerderij-nieuws
Aalsmeer - Het is stil bij Boeren-
vreugd. De kinderboerderij is ge-
sloten. Er is geen bezoek, geen 

spelende kinderen en het win-
keltje is dicht. De beheerders en 
dienstdoende vrijwilligers ver-
zorgen de dieren. Zij voeren, en 
knu�elen de dieren en maken de 
verblijven schoon. De dieren be-
zorgen de verzorgers regelmatig 
een glimlach op hun gezicht!

Zoon en dochter voor Lobke
Zo waren de vrijwilligers zater-
dag 21 maart op de boerderij aan 
het voeren toen ‘s middags Nu-
bische geit Lobke beviel van een 
zoon en een dochter. De klein-
tjes maken en het goed en met 
het mooie lente weer kunnen ze 

hopelijk gauw naar buiten. In de 
stolp was toch nog onverwacht 
bezoek! Schaap Sascha is met 
haar drieling de boerderij aan het 
verkennen. De kleintjes ontdek-
ken het terrein en de andere die-
ren. Het gezin bracht ook een be-
zoek aan de stolp.

Diva Bloem
Ouessant schaap Bloem is het 
kleinste schaapje op de boerde-
rij. Deze dame moet eerdaags 
ook bevallen en daarom gaat ze 
’s nachts op stal. Bloem weiger-
de afgelopen weekend naar de 
stal te lopen en dragen was ook 
geen optie want dat wilde ze 
niet. De beheerders hebben haar 
toen maar in de bolderkar ge-
plaatst. Zo kon diva Bloem met 
de taxi van de wei naar de stal. Er 

wordt nu al uitgekeken naar haar 
kleintje(s). Het zal vast niet lang 
meer duren!
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Je nieuw aangeschafte meubels wil je na-
tuurlijk zo lang mogelijk in goede condi-
tie houden. Menig huiskat denkt daar an-
ders over en gebruikt jouw zorgvuldig geko-
zen inrichting als levensgrote krabpaal. Hoe 
voorkom je dat je kat je meubels ruïneert? 
Koop een krabpaal!

Een kat is zich niet bewust van de waarde van 
meubelstukken. Evenmin begrijpt het dier waar-
om het niet toegestaan is om eraan te krabben. 
Dat krabben is namelijk een natuurlijke bezig-
heid die katten erop nahouden om stress kwijt 
te raken en om hun nagels aan te scherpen. Het 
heeft geen enkele zin om een kat te stra en voor 
het krabben aan de meubels. Het dier is name-
lijk niet in staat om de link te leggen tussen het 
stra en en het krabgedrag. Het gevolg is dat de 
kat alleen nog maar meer gestresst raakt en dus 
ook nog meer behoefte heeft om te gaan krab-
ben. Een averechts e� ect dus. Veel beter is het 

om je woonkamer op te sieren met een fraaie 
krabpaal. 
Ze zijn er in vele soorten en maten en je zult je 
kat er een groot plezier mee doen. Kat in huis? 
Zet een krabpaal neer! Er zijn krabpalen met 
plateaus om op te zitten, sommigen reiken zelfs 
tot aan het plafond. Een kat zit graag hoog, dus 
met een dergelijke krabpaal doe je het dier echt 
een plezier. Ook voor wie wat kleiner behuisd is, 
zijn er allerlei krabpalen of -zuilen verkrijgbaar 
waarmee de kat prima uit de voeten kan. Soms 
moet je het dier wel eerst even verleiden om het 
nieuwe object te gaan gebruiken. Gaat dat niet 
vanzelf, dan kan het helpen om wat kattenkruid 
aan te brengen op de krabpaal. Katten worden 
hier rustig van en voelen zich erdoor thuis. Ook 
het aanbrengen van wat valeriaan kan in dit ge-
val soelaas bieden. Wanneer de kat eenmaal ge-
wend is aan de nieuwe krabpaal, zal het dier 
doorgaans de bank, het vloerkleed en de stoel 
lekker met rust laten.

Kat in huis?

Zet een krabpaal neer!
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Mijdrecht - De adviseurs van Kreuningen in 
Mijdrecht hebben een groot assortiment met 
een ruime keuze aan boxsprings, matrassen, lat-
tenbodems, kledingkasten, verschillende dek-

bedden en hoofdkussens. Kreuningen in Mijd-
recht heeft service hoog in het vaandel staan. 
Zij geven jou graag persoonlijk advies en leve-
ren maatwerk.

Van Kreuningen Woninginrichting

Nu ook lid van 
Altijd Goed Slapen
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28 maart
 11:00 - 15:00 uur
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GEANNULEERD

BEKIJK ONS 
AANBOD 

DIGITAAL OP 
EVELEENS.NL
We hebben professionele foto’s, 

plattegronden, een fi lmpje, 
360-gradenfoto en een 

geschreven tekst. 

Vragen? Bel of mail. 
Na digitale voorbereiding 

graag een afspraak? 
Dat kan natuurlijk ook. 

Wij volgen hierbij de RIVM richtlijn: 
Schudden geen handen en houden 
minstens anderhalve meter afstand. 

Ook staan wij niet meer dan 
twee personen per bezichtiging toe.

Aalsmeer - De NVM Open Huizendag van 28 
maart gaat niet door. Aanleiding is de toe-
name van het aantal gevallen van besmet-
ting van het Covid19/coronavirus in Neder-
land. De NVM neemt hierin haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en levert zo 
een bijdrage aan het voorkomen van verde-
re uitbreiding van het aantal besmettingen.

Op een NVM Open Huizendag bezoeken tien-
duizenden mensen in korte tijd diverse wonin-
gen. De rondleiding door de woning wordt door 
de eigenaar gedaan, waarbij tijdens de laatste 
NVM Open Huizendagen sommige woningen 
door tientallen personen werden bezocht.

Met de huidige krapte op de woningmarkt is de 
verwachting dat de NVM Open Huizendag op 
zaterdag 28 maart weer veel mensen een wo-
ning zouden willen bekijken. De NVM vindt dat 
nu, met het toenemend aantal besmettingen in 
ons land, niet verantwoord.

Gelukkig zijn de meeste makelaars al heel lang 
bezig om de door hen te koop en te huur aan-

geboden woningen via uw laptop, computer of 
telefoon aantrekkelijk te presenteren. U vindt 
het aanbod op funda.nl of op de individuele si-
tes van de makelaars. 

Ook op eveleens.nl kunt u alle huizen digi-
taal beoordelen. Met foto’s, plattegronden, ge-
schreven tekst, een � lmpje en een 360-graden-
foto worden alle huizen uitgebreid getoond. 
Telefonisch of via e-mail beantwoorden wij 
graag al uw vragen.

Bent u oriënterend op de woningmarkt? Dan 
vragen wij u dit voorlopig vooral digitaal te 
blijven doen om fysieke contactmomenten zo 
veel mogelijk te vermijden. Bent u na een di-
gitale voorbereiding echt enthousiast en wilt 
u het gepresenteerde huis kopen? Maak dan 
een afspraak voor bezichtiging. Wij laten u het 
huis natuurlijk nog steeds graag zien. Wel hou-
den wij ons daarbij aan de RIVM richtlijnen: We 
schudden geen handen en blijven op minstens 
anderhalve meter afstand van elkaar. Ook staan 
wij niet meer dan twee personen per bezichti-
ging toe. Voor uw en onze veiligheid.

Geen Open Huizendag

Bekijk het 
woningaanbod digitaal
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De Ronde Venen - De maatre-
gelen als gevolg van het corona-
virus zijn ongekend. Overal in De 
Ronde Venen zijn ze merkbaar. In-
woners, organisaties en bedrij-

ven hebben hiermee op verschil-
lende manieren te maken. Het 
meest ingrijpend is het voor de 
mensen die zelf ziek zijn. Inwo-
ners bij wie het coronavirus is be-

vestigd door GGD, of mensen die 
zich zorgen maken over hun ge-
zondheid en behoren tot de risi-
cogroepen. Dat geldt ook voor 
hun familieleden. Heel veel men-
sen in onze gemeente zetten zich 
bewonderenswaardig in om het 
virus te bestrijden. Ik denk daar-
bij in het bijzonder aan de me-
dewerkers in de gezondheids-
zorg. Anderen leveren een onmis-
bare bijdrage om onze samenle-
ving draaiende te houden, zoals 
de medewerkers in het onder-
wijs, de schoonmaak, het open-
baar vervoer en de ondernemers 
die zorgen dat noodzakelijke pro-
ducten verkrijgbaar zijn. Als ge-
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Vermist
•	 1578198,	19-3-2020,	Kat,	Sniffel,	kater,	gecastreerd,	EUROPESE	

KORTHAAR	OF	HUISKAT,	CYPERS	GRIJS-ZWART	(GESTREEPT)	
met	WIT	op	de	bef,	en	hals.	Hoge	witte	sokken	aan	de	poten.	
Paltrok,	Mijdrecht.

•	 1576501,	17-3-2020,	Kat,	Francois,	kitten,	gecastreerd,	
EUROPESE	KORTHAAR	OF	HUISKAT,	ZWART	,	Geheel	zwart,	
groene	ogen,	slanke	kitten/kater,	mauwt	veel	en	hard,	en	is	
nergens	bang	voor.	Dr.	schaepmanplantsoen,	Mijdrecht.

•	 1578438,	8-3-2020,	Kat,	Teun,	kater,	gecastreerd,	EUROPESE	
KORTHAAR	OF	HUISKAT,	CYPERS	ROOD	(GESTREEPT)	met	
WIT	onder	de	neus,	op	de	kin,	en	kaaklijn.	Witte	pluim	aan	de	
staart.	de	Hoef	Oostzijde,	De	Hoef.

Gevonden
•	 1575795,	14-3-2020,	Kat,	EUROPESE	KORTHAAR	OF	HUISKAT,	

ROOD	met	WIT.	Overwegend	Cypers	rood	met	wit	streepje	op	
de	neus,	en	een	witte	bef.	Aan	de	voorpoten	witte	tenen,	aan	
de	achterpoten	witte	voetjes.	Draagt	een	zwart	met	zilver	ver-
sleten	halsbandje.	Constructieweg,	Mijdrecht.

•	 1578286,	14-3-2020,	Kat,	kater,	gecastreerd,	EUROPESE	KORT-
HAAR	OF	 HUISKAT,	 CYPERS	 ROOD	 (GESTREEPT)	met	WIT	 op	
de	hals,	en	keel.	Witte	voetjes	aan	de	poten.	Draagt	een	zwart	
halsbandje.	Constructieweg,	Mijdrecht.

•	 1576231,	14-3-2020,	Kat,	BOSKAT	X,	CYPERS	GRIJS-ZWART	(GE-
STREEPT)	met	WIT.	Cypers	grijs/zwart	met	een	beetje	beige	on-
der	ogen,	onder	de	neus,	en	op	de	kin.	Mager,	erg	bang,	drinkt	
veel	en	likt	zich	zelf	kaal	mogelijk	medicijnen	nodig?	Pastoor	
Kannellaan,	Wilnis.	

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Mogelijk explosief bij 
flat aan de Nobel
Mijdrecht - Maandagmiddag 
omstreeks twaalf uur is aan de 
Nobel in Mijdrecht een bood-
schappentas gevonden met een 
mogelijk explosief erin. De EOD 
en andere hulpdiensten zijn ter 
plekke. De boodschappentas 

staat onderaan een �at. Een spe-
ciale politie-eenheid heeft vast-
gesteld dat het mogelijk om een 
explosief gaat.  De Explosieven 
Opruimingsdienst doet ter plek-
ke onderzoek naar het pakketje. 
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Ronde Venen Belang vraagt 
aandacht voor lokale ondernemers
De Ronde Venen - Net als ie-
dereen maakt Ronde Venen Be-
lang zich zorgen om de uitbraak 
van het corona-virus en de gevol-
gen die dit met zich meebrengt. 
Natuurlijk staat de gezondheid 
voorop, maar helaas worden de 
economische gevolgen lokaal 
steeds meer zichtbaar. 
Ronde Venen Belang ziet dat 
ondernemers in de gemeen-
te steeds meer last krijgen van 
de gevolgen van de corona cri-

sis. Straten zijn leeg, waardoor 
winkels – met uitzondering van 
de supermarkten – hun omzet 
enorm zien dalen. Veel ZZP-ers 
zien opdrachten wegvallen. De 
kosten lopen door waardoor ve-
len ongewild in problemen kun-
nen komen. Ronde Venen Belang 
ziet gelukkig ook dat veel onder-
nemers creatief zijn en door het 
verleggen van activiteiten omzet 
proberen te redden. Maar dat is 
niet mogelijk voor alle onderne-

mers. De Rijksoverheid heeft veel 
maatregelen aangekondigd om 
de ondernemers te helpen.
Ronde Venen Belang is dan ook 
blij dat ook de gemeente de in-
ning van gemeentelijke belastin-
gen voor drie maanden opschort. 
Minder blij is Ronde Venen Be-
lang met het feit dat de onderne-
mer dit zelf moet aanvragen. En 
dat terwijl zijn hoofd er niet naar 
staat. Ronde Venen Belang heeft 
de gemeente gewezen op de mo-

gelijkheid om zelf de inning op te 
schorten. Dat is een eenvoudige 
manier zonder veel administratie-
ve rompslomp. Ook voor ZZP-ers 
zijn er mogelijkheden om bijzon-
dere bijstand aan te vragen en zij 
worden opgeroepen naar de ge-
meentelijke website te gaan.
Maar volgens Ronde Venen Be-
lang kan er meer. Als je wat wil 
aanscha�en, probeer dat dan te 
doen bij de lokale winkelier in 
plaats van online te kopen. En wij 
willen aan de verhuurders de op-
roep doen: wees ten aanzien van 
de inning van de huur coulant 
naar de winkeliers. Het is in ons 
aller belang dat zij het hoofd bo-
ven water houden.

Voedselbank geeft “4 weken 
voorschot” en gaat dicht tot 16 april
De Ronde Venen - Voedselbank 
De Ronde Venen gaat de ko-
mende vier weken dicht. Ze ver-
strekte vorige week donderdag 
een dubbele portie voedsel aan 
haar 120 cliënten om daarmee 

twee weken te kunnen overbrug-
gen. Door een spontaan initiatief 
van lokale ondernemers (Cho-
coladehuis, Jumbo Wilnis, Shop-
ping Mijdrecht) en de gemeen-
te De Ronde Venen is afgelopen 
donderdag in no time een grote 
som geld bijeengebracht om 120 
waardebonnen van €100 aan te 
scha�en. Met deze waardebon-
nen worden de voedselbankcli-
enten in de gelegenheid gesteld 
om nog eens twee weken (vol-
gend op de dubbele portie) door 
te komen. Dat betekent dat men 
tot 16 april is voorzien van voed-
sel én de middelen om dat voed-
sel zélf aan te scha�en. Voorzit-

ter Kees Schouten: “Onze vrijwilli-
gers behoren veelal zelf tot de ri-
sicogroep en zijn de kurk waar we 
als voedselbank op drijven. Met 
deze inventieve maatregelen bie-
den we een pragmatische oplos-
sing om de zorg en verantwoor-
delijkheid voor onze vrijwilligers 
en cliënten gestalte te geven.” 
Bestuurslid Cliëntenzaken Karin 
Schrama: “Schrijnende gevallen 
en grote gezinnen gaan we met 
maatwerk extra ondersteuning 
bieden. Zaterdag hebben we nog 
een mooie hoeveelheid verspro-
ducten opgehaald bij AH Leices-
ter omdat ze de winkel gaan ver-
bouwen. Deze producten zullen 

Van Burgemeester Divendal

‘Houd u aan de regels!
meente doen we ons best om de 
dienstverlening te waarborgen 
en wat extra te doen daar waar 
het nodig is. Bijvoorbeeld richting 
bedrijven, zzp’ers en de klanten 
van de Voedselbank. U kunt alle-
maal uw bijdrage leveren. Daar-
om vraag ik u nadrukkelijk: houd 
u aan de regels en adviezen van 
de overheid. En: zorg dat u goed 
geïnformeerd bent. Wat mag wel, 
wat mag niet? Waar kunt u te-
recht met uw vragen? Daarom 
vindt u - met dank aan De Nieu-
we Meerbode – hierbij ook be-
langrijke informatie vanuit de ge-
meente. Denkt u hierbij in uw di-
recte omgeving ook aan de men-
sen die misschien niet zo gemak-
kelijk bij deze informatie kunnen 
komen? 

Hartelijk dank.
Maarten Divendal, burgemeester

Vermist
Mijdrecht - Zwarte kitten 6 mnd, 
Francois. Verdwenen op dinsdag 
17 maart van Dr. Schaepmanplant-
soen (Bozenhoven/Molenland/
Wilnis kant) in Mijdrecht. Hij is ge-
chipt en gecastreerd, misschien 
toch de lente in zijn bol. Houdt 
van klimmen, mauwt graag en is 
erg gefocust op eten. Gewend aan 
hond en andere kat. Heeft iemand 
een zwarte slanke kitten gezien? 
Is misschien per ongeluk in een 
schuurtje gekropen. Zou U willen 
controleren? Alvast heel erg be-
dankt. Tel 06-16639428.

Sport verenigt: Wethouder 
tekende sportakkoord
Uithoorn - Het zijn bijzonde-
re tijden. Deze week hebben al-
le sportverenigingen, sportaan-
bieders, scholen, het bedrijfsle-
ven, maatschappelijke organisa-
ties en instellingen maatregelen 
getro�en en in veel gevallen zelfs 
moeten sluiten vanwege het Co-
ronavirus. Ondanks dat is de sport 
in Uithoorn en De Kwakel, ook in 
deze tijden, verenigd. Namens de 
kopgroep-leden en alle 50 aange-
sloten partijen tekende Wim Ver-
laan op vrijdagmiddag samen, via 
een beeldverbinding, met wet-
houder Jan Hazen het ‘Sportak-
koord van Uithoorn’. 

Kracht, kennis en inzet 
bundelen 
“Door kracht, kennis en inzet met 
elkaar te bundelen is het gelukt 
om tot een evenwichtig ‘Sport-
akkoord van Uithoorn’ te komen. 
De samenwerking wordt gecon-
tinueerd om de ambities van het 
Sportakkoord van Uithoorn de 
komende twee jaar te realiseren”, 
aldus kopgroep-lid Wim Verlaan.

Gemeente als één van 
de vele partners
Wethouder Sport, Jan Hazen, on-
derstreepte het belang van het 
Sportakkoord van Uithoorn. “Ik 
ben trots op dit resultaat en vooral 
de wijze waarop dit Sportakkoord 
van Uithoorn tot stand is geko-

men. De gemeente heeft zich niet 
als trekker, maar als gelijkwaardi-
ge partij opgesteld. Een breed sa-
mengestelde kopgroep van zeven 
personen heeft de trekkersrol met 
verve vervuld. En zorgde ervoor 
dat dat alle partijen zelf de ambi-
ties en activiteiten hebben gefor-
muleerd en er ook al mee aan de 
slag zijn gegaan. Om in sportter-
men te blijven: wij hebben als ge-
meente de bal op de middenstip 
gelegd en vervolgens zijn vereni-
gingen, sportaanbieders, onder-
wijs- en zorginstellingen en be-
drijven het spel gaan spelen. Een 
spel waarin veel wordt samenge-
werkt en dat eigenlijk nog maar 
net begonnen is.”

Ambities
Het Sportakkoord van Uithoorn 
is een breed samenwerkings-
verband tussen sportverenigin-
gen, organisaties en instellingen 
uit het maatschappelijk midden-
veld, het bedrijfsleven en de ge-
meente. Samen zetten zij zich in 
om zoveel mogelijk inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel met ple-
zier te laten sporten en bewe-
gen. Door het Coronavirus kon 
de geplande feestelijke bijeen-
komst niet doorgaan. Dat zal ver-
plaatst worden naar een moment 
waarop het wel weer kan. In het 
akkoord zijn een viertal ambities 
geformuleerd met concrete ac-

tiviteiten waaraan de komende 
twee jaar door alle partijen ge-
werkt gaat worden.

Deze ambities zijn:
1. Iedere inwoner van Uithoorn 

en De Kwakel kan sporten en 
bewegen

2. Vitale aanbieders, sterke ver-
enigingen

3. Vreedzame en positieve sport-
cultuur 

4. Gezonde leefstijl en vaardig in 
bewegen

Het is nu zaak dat alle partners 
samen aan de slag gaan met de 
geformuleerde ambities. De ge-
meente gaat dat -als één van de 

partners- doen door een sport-
nota te vervaardigen waarin de 
opbrengsten en resultaten van-
uit de bijeenkomsten om te ko-
men tot een Sportakkoord wor-
den meegenomen.

Meedoen en informatie
Sport inspireert en verbindt de 
samenleving! Er zijn al 51 sport-
verenigingen en sport-aanbie-
ders, bedrijven, organisaties en 
instellingen uit het maatschappe-
lijk middenveld die meedoen aan 
het ‘Sportakkoord van Uithoorn’.
Een limiet is er niet, partijen zijn 
van harte uitgenodigd om deel 
te nemen. Informeren en aan-
melden kan via de website www.
sportakkoord.online/uithoorn. 
Daar is onder andere te zien wat 
er in het Sportakkoord staat. Met 
vragen kan contact worden op-
genomen met Yvonne van Am-
stel, beleidsadviseur van de ge-
meente Uithoorn via de mail 
yvonne.van.amstel@uithoorn.nl.

de komende twee weken door 
een kleine groep vrijwilligers op 
afroep aan de cliënten worden 
aangeboden.” Secretaris Arie van 
Bergen: “Ook al werken we vol-
gens de richtlijnen van het RIVM, 
deze tijdelijke stop van vier we-
ken met overbrugging, beperkt 
en verlaagt het risico voor vrijwil-
liger en cliënt. De spontane hulp 
en initiatieven van inwoners, lo-
kale ondernemers en het ge-
meentebestuur doen ons besef-
fen dat we er in moeilijke tijden 
beslist niet alleen voor staan. Dat 
is hartverwarmend en daar ma-
ken wij als voedselbank een die-
pe buiging voor.” Het bestuur van 
de voedselbank zal in de komen-
de vier weken de corona crisissi-
tuatie voortdurend beoordelen 
en naar bevind van zaken hande-
len voor de periode tot- én na 16 
april.



Regio - Misleidend, op een ver-
keerd moment en onterecht de 
indruk wekkend dat bewoners 
hebben meegewerkt. Wat Push 
betreft moet de website min-
derschipholi zo snel mogelijk uit 
de lucht. Met concrete sugges-
ties van omwonenden om hinder 
van Schiphol te beperken is op de 
website totaal niets gedaan, vindt 
Push. In het huiskamergesprek 
met Schiphol-directeur Dick Ben-
schop op 11 februari stond hin-
derbeperking centraal. Push pre-
senteerde 7 concrete voorstellen 
die al eerder met de Minister wa-
ren besproken. Ook overhandig-
de Push meer dan 60 suggesties 
die waren opgehaald bij zo’n 100 
Uithoornaars en Kwakelaars op 
de informatieavond in januari. Tot 
grote teleurstelling van de vele 
vrijwilligers die zich met hart en 
ziel de afgelopen jaren hebben 
ingezet, komen slechts 2 van al 

deze voorstellen voor op de nieu-
we website. Bovendien waren de-
ze twee al veel langer in onder-
zoek. Er is dus niets nieuws onder 
de zon! De maatregelen die nu 
aangekondigd worden, zijn mini-
maal en hadden in het kader van 
de groei naar 500.000 vluchten 
al veel eerder uitgevoerd moe-
ten worden. Schiphol blijft han-
gen in onderzoeken en voorne-
mens, maar geeft geen tijdpad 
en geen concrete meetbare ga-
ranties over de daadwerkelijke 
uitvoering. 

Bewoners voelen zich misleid 
Push vindt het onbegrijpelijk dat 
zonder enige uitleg alle ande-
re voorstellen niet zijn opgeno-
men, terwijl wel naar het ‘huis-
kamergesprek in Uithoorn’ wordt 
verwezen. Daarmee wordt de in-
druk gewekt dat omwonenden 
hebben meegedaan aan het op-

stellen van deze voorstellen op 
de website. Niets is minder waar. 
Push vindt dat Schiphol en LVNL 
hiermee bewust omwonenden 
misleiden. Dit schaadt het ver-
trouwen, dat toch al zwaar onder 
druk staat. Ook heeft Push gro-
te zorgen dat Schiphol en LVNL 
de democratisch gekozen bewo-
nersvertegenwoordigers in de 
Omgevings Raad Schiphol (ORS) 
passeren. De ORS is het wettelij-
ke adviesorgaan waarin alle par-
tijen met elkaar over hinderbe-
perking overleggen en advies ge-
ven. Het is niet ‘toevallig’ dat de 
inspraak van omwonenden wet-
telijk geregeld is. In ons land heb-
ben omwonenden rechten als het 
gaat om de aanleg van een nieu-
we snelweg of tramlijn door hun 
achtertuin, en ook bij de groei 
van het aantal vliegtuigen op 
Schiphol. 

Website moet uit de lucht! 
De gepresenteerde maatrege-
len staan los van de mogelijk toe-
komstige groei vanaf 2021 zo-
als aangekondigd in de brief van 
de Minister van 5 juli 2019. Daar-
mee behoren zij tot de maatrege-
len die in de ORS besproken had-
den moeten worden. Schiphol en 
LVNL hebben dat tot op heden 
geweigerd. Omdat de ORS ge-
woon tot 1 juli 2020 in functie is, 
eist PUSH dat Schiphol en LVNL 
zich aan de wet gaan houden en 
de website onmiddellijk uit de 
lucht halen. Iedereen moet zich 
aan de wet houden, ook Schiphol 
en LVNL!
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stellen van deze voorstellen op 

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 Het leven in Uithoorn en De Kwakel was 
lange tijd gewoon heel zwaar. Er was veel armoede 
en er was weinig medische zorg. Dat is nu gelukkig 
wel anders. Er is zoveel meer rijkdom en de medi-
sche zorg heeft grote sprongen voorwaarts gemaakt. 
En toen was daar het coronavirus...
Dit hebben we met zijn allen nog nooit meege-
maakt! We zitten nu met zijn allen zoveel mogelijk 
binnen. School gaat niet door, leuke afspraken gaan 
niet door, misschien ken je wel mensen die ziek zijn, 
het zijn rare tijden! 
Ben jij er ook al zo ondersteboven van?
Maak dan deze rampzalige puzzel  (en let goed 
op hint hierboven). En bedenk ook maar...rampen 
komen... en  ze gaan ook altijd weer! Sterkte!

Zet de antwoorden op de goede plek 
in de vakjes en er komt een woord te-
voorschijn!

1.Heel ver terug had de graaf van 
Holland steeds ruzie met de bisschop 
van...
Een ramp natuurlijk als je huis op een plek 
stond waar steeds gevochten werd.
2. Naam van die vriendelijke geest 
in het verhaal. 
Verdrietig hoe ze aan haar einde kwam, 
toch?
3. Wat verstopten Rosie en Jannes tij-
dens de Tweede Wereldoorlog?
 Deze oorlog was ook vreselijk.
4. Naam van het dorp dat ook bij Uit-
hoorn en De Kwakel is gaan horen. 
Misschien geen ramp, maar wel jammer 
voor de mensen die er toen woonden dat 
de naam van hun dorp verdween.
5. Plek waar Rosie en Jannes steeds 
weer wakker worden. 
Stond ook een keer in brand.
6. Wat deden de soldaten in de Eerste 
Wereldoorlog vooral in het fort?
De dreiging van dat de oorlog misschien 
ook in Nederland uit zou breken was ze-
ker angstig.
7. 1672 noemt men ook wel het...
Toen viel de koning van  Frankrijk ons 
land binnen.
8. Belangrijk feest in De Kwakel.
Ging weleens niet door (1866) omdat er 
cholera heerste.
9. Naam van de vos in het verhaal.
Maar ook een lichtpuntje in moeilijke tij-
den als je begrijpt wat ik bedoel;) 
10. Naam van de fabriek die in brand 
stond in 1992. 
Dit was echt een hele grote brand en dus 
zeker ook een grote ramp!
11. Ander  (Latijnse) woord voor wa-
ter. De boel stond hier ook nog eens regel-
matig onder water.

Wie doet er mee?
Uithoorn - Zoals vorig week al ge-
schreven biedt Scouting Admira-
lengroep zijn jeugdleden nu een 
online alternatief omdat de we-
kelijkse bijeenkomsten niet door 
kunnen gaan. Elke week worden 
er 5 opdrachten gedeeld met de 
kinderen. Deze opdrachten kun-
nen zij in de komende week thuis 
uitvoeren en door middel van 
een foto of een verslag per mail 
inleveren. Voor elke ingeleverde 
opdracht verdienen zij een punt. 
De opdrachten zijn heel afwisse-
lend zodat er voor iedereen wel 
een opdracht bij zit die hij of zij 
leuk vindt. De opdracht maak een 
abc over scouting leverde onder 
andere de volgende woorden op:
Admiralengroep, Buiten spelen, 
Clubhuis, Doorzetten, Eerlijk, Fun, 
Gezeligheid, Hike, Insignes, Jun-

gledag, Kampvuur, Lol, Marsh-
mallows, Natuur, Overnachting, 
Proud to be scout, Quiz, Roei-
en, Speurtocht, Team, Uitdaging, 
Vrienden, Wereldwijd, Xcursie, 
Yell,Zelfstandig. Iedereen die het 
leuk vindt nodigen wij uit om ook 
aan de slag te gaan met onze op-
drachten. Laat je creativiteit de 
vrije loop en stuur ons jullie re-
sultaten. De origineelste inzen-
dingen zullen wij weer met jullie 
delen.

De opdrachten van 
deze week zijn:
1.  Teken een kaart van je huis en 

je omgeving
2.  Bouw een clubhuis/ school 

van lego, kapla, blokken of iets 
dergelijks.

3.  Verzamel 10 verschillende ge-

Voedselbank Uithoorn-
De Kwakel vraagt voedsel
Uithoorn/De Kwakel - Om zo 
lang mogelijk door te gaan met 
het verstrekken van voedselpak-
ketten aan onze cliënten heet 
Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel dringend behoefte aan houd-
baar voedsel. Denk hierbij aan 
pasta, pastasaus, rijst, kruiden-
mix, woksaus, blikken en potten 
groenten en houdbare melk. 

Wilt u voedsel doneren?
a. Neem contact op met Ruud 

v.d. Peet 06-45106250 of Wim 
Westveer 06-11481960

b. Breng kleine hoeveelheden 

Misleidend, onjuist en slecht getimed
Push: ’Haal website minderhinder-
schiphol uit de lucht’

le voorwerpen
4.  Slaap een nachtje in je slaap-

zak
5. Schrijf een brief in geheim-

schrift.

Volgende week zijn er weer 5 
nieuwe opdrachten om aan mee 
te doen. Je kunt je bijdrage sturen 
naar: welpen@admiralengroep.nl

200x poëzie 
en proza

Uithoorn - Schrijft u graag? Voor 
een jubileumuitgave in het kader 
van 200 jaar Uithoorn is Iris Soerel 
bezig met het samenstellen van 
een poëzie- en prozabundel met 
200 bijdragen. Alle inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel en scho-
lieren die hier het voortgezet on-
derwijs volgen zijn uitgenodigd 
om een bijdrage leveren aan de-
ze bundel. Het thema is uiter-
aard  Uithoorn. Beschrijf wat het 
dorp voor u betekent, wat het bij-
zonder maakt. Of beschrijf herin-
neringen aan een bepaalde plek 
of juist wat u hoopt voor de toe-
komst. Elke deelnemer mag één 
inzending insturen die niet eer-
der gepubliceerd is. Voor poëzie 
geldt dat het gedicht maximaal 
18 tekstregels lang mag zijn. Voor 
proza geldt een maximum van 
300 woorden. Let op! Dit is geen 
wedstrijd en u kunt er geen prijs 
mee winnen anders dan dat uw 
inzending opgenomen wordt in 
de bundel. Mail uw inzending ui-
terlijk 1 mei 2020 naar Iris Soerel 
via 200gedichten@gmail.com.

Meetapparatuur 
uit bedrijf weg

De Kwakel - In de nacht van 
woensdag 18 op donderdag 19 
maart is een inbraak gepleegd in 
een bedrijf aan de Bedrijvenweg. 
Met grof geweld hebben de die-
ven om binnen te komen een rol-
deur open gebroken. Er is voor 
enkele duizenden euro’s aan ge-
reedschappen en meetappara-
tuur gestolen. Ook is geprobeerd 
de kluis te openen. Vermoedelijk 
is hierbij gebruik gemaakt van 
een koevoet. De inbraak werd 
donderdag bij aankomst in de 
vroege ochtend door de eigena-
ren ontdekt. Mogelijk zijn er ge-
tuigen of inwoners die meer in-
formatie hebben. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Motor gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 20 maart 
is tussen één uur ‘s nachts en ne-
gen uur in de ochtend een motor 
gestolen uit de Vogellaan. De mo-
tor is van het merk Yamaha, het 
kenteken is 24-MH-PZ en het ty-
pe: MT09TRA. Wie meer informa-
tie heeft wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie.

Blijf thuis, bewaar 1, 5 meter afstand
Strenge controles politie 
op samenscholing
Aalsmeer/Uithoorn - Naar aan-
leiding van de strengere maatre-
gelen om verspreiding van het co-
ronavirus in te dammen, gaat de 
politie extra controles houden op 
straten en pleinen. De pijlen zijn 
vooral gericht om samenscho-
ling uit te bannen. Gesignaleerd 
is dat jonge mensen met name in 

de avond in groepjes bijeen ko-
men, maar ook ouderen vergeten 
tijdens een ontmoeting buiten de 
opgelegde afstand van 1,5 meter 
aan te houden. Bij samenscholing 
van drie of meer personen, zal de 
politie direct optreden, waarschu-
wen en bekeuringen uitdelen. 
Er zijn al meldingen binnen ge-

komen van groepjes jeugd bijeen 
op het Praamplein, Molenplein en 
Beethovenlaan in Aalsmeer, op 
het Zijdelwaardplein in Uithoorn 
en bij de bekende hangplekken 
in De Ronde Venen. Het dringen-
de verzoek is om thuis te blijven 
en wie er toch op uit moet: Be-
waar 1,5 meter afstand. Het is de 
enige manier om het coronavirus 
de kop in te drukken en om levens 
te redden!

Meer besmettingen
Ter waarschuwing: Het aantal be-
stemmingen loopt nog dagelijks 
op. In Aalsmeer zijn negen men-
sen in quarantaine vanwege be-
stemming door het coronavirus, 
in Amstelveen 33, in Haarlem-
mermeer 23, in Uithoorn 4 en in 
De Ronde Venen 8 mensen (cij-
fers RIVM van 24 maart). In Am-
stelveen is 1 inwoonster (69 jaar) 
overleden aan het virus.
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WIJ ZIJN OPEN!
MAX 2 PERSONEN PER BEZOEK

BETALEN ALÉÉN VIA PIN

2 Onderwater 
scooters weg

Aalsmeer - Op dinsdag 24 maart 
werd tussen 02.20 en 02.30 uur 
een alarmmelding gegeven bij 
een bedrijf in de Lakenbleker-
straat. De beveiliging is snel ter 
plaatse gegaan, maar de inbre-
kers waren al gevlogen met een 
forse buit. Er zijn twee dure on-
derwater scooters gestolen. Mo-
gelijk zijn er getuigen of inwoners 
die meer informatie hebben. De 
politie hoort het graag via 0900-
8844 of via meld misdaad ano-
niem 0800-7000.

Geldkistje uit 
bedrijf gestolen

Aalsmeer - Op dinsdag 17 maart is 
in de avond ingebroken in een be-
drijfspand aan de Japanlaan. De 
deur van de personeelsingang is 
door dieven open gebroken. De 
buit bedroeg een geldkistje, ca-
deaubonnen en contant geld. De 
inbraak is op camera vastgelegd. 
De politie onderzoekt de beelden.

voedsel alleen op donderdag 
tussen 12.30-15.30 uur naar 
onze locatie ‘De Bovenboog’ 
Johan de Wittlaan 83. 

c. Doneer artikelen in onze krat-
ten bij Albert Heijn Jos van 
den Berg op het Amstelplein 
tijdens openingstijden van de 
supermarkt.

Wilt u geld doneren?
Stort dan uw bijdrage op NL49 
RABO 0130 8333 55 ten name van 
Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel onder vermelding van ‘Coro-
nahulp’. Wilt u ‘Handjes’ doneren 
(vrijwilliger worden)? Neem dan 
contact op met ons bestuurslid 
vrijwilligerszaken Frans Bakker 
via vrijwilligersbeleid@voedsel-
bankuithoorn.nl. De Voedselbank 
dankt u bij voorbaat heel harte-
lijk voor uw aandacht en donatie!

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.





werden benaderd was er veel bij-
val, meerdere van hen deden ook 
zelf mee, zorgden voor vervoer 
en veilingkarren”, vertelt Kirsten 
Verhoef.

Blije verrassing
Voor de bewoners van Nieuw-
Oosteinde was het een blije en 
welkome verrassing om de kar-
ren met bloemen door de straat 
te zien komen. Ook mensen van 
buiten de wijk kwamen naar 
Aalsmeer-Oosteinde. De getrof-
fen voorbereiding was voldoen-
de om de hele actie goed en ge-
organiseerd te laten verlopen, de 
logistiek klopte, de mensen ble-
ven – na enig aandringen – op de 
gevraagde afstand, betaalde per 
pin en waren blij om juist in deze 
absurde tijd toch een bloemetje 
in huis te kunnen halen. “Het was 
zo een aparte sfeer”, vertelt één 
van de koopsters, zij kon nu een 
vriendin een mooie bos bloemen 
schenken die dat wegens treuri-
ge familie omstandigheden hard 
nodig had.

Vrolijkheid zaaien
Het doel van Zaai om onderne-
mers te openlijk steunen is één 
van de bewijzen dat het huidi-
ge ondernemersklimaat duide-
lijk aan het veranderen is. Het be-
grip voor elkaar en de gunfactor 

– juist in moeilijke tijden – is een 
zeer positieve ontwikkeling. Dat 
er tot slot ook nog bloemen ge-
bracht konden worden naar een 
aantal verzorgingstehuizen be-
zorgde de creatieve Zaailingen 
een tevreden gevoel. Hun op-
zet; de kwekers te helpen was ge-
slaagd.  Samen met de kwekers 
hebben zij vrolijkheid gezaaid bij 
de mensen! 
Er wordt nu onderzocht of er nog 
andere steunacties in de toe-
komst kunnen worden georga-
niseerd. Voor meer informatie 
Kirsten Verhoef tel. 0297- 366182 
of via de mail kirsten@syltsup-
port.nl

Janna van Zon 
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Dagelijks op radio en televisie
Sluit je thuis-schooldag 
af met ‘Let’s Go’
Aalsmeer - Het kinderprogram-
ma ‘Let’s Go’ is terug bij Radio 
Aalsmeer. Niet een keer per week, 
maar iedere schooldag met ‘Stay 
Home’ uitzendingen. Het pro-
gramma was een tijdje gestopt, 
maar wordt vanwege de bijzon-
dere situatie waarin we nu zitten 
weer in het leven geroepen. Met 
‘Let’s Go and Stay Home’ sluit je 
jouw thuis-schooldag gezellig af. 
Helaas geen gasten in de studio, 
maar daar is iets op gevonden. 
Vraag je favoriete nummer aan 
door tijdens de uitzending te bel-
len naar de studio. Doe een shout 
out naar vriendjes en vriendinne-
tjes. Laat een lief berichtje achter 
voor de mensen die je mist. Maar 
ook foto’s en �lmpjes zijn van har-
te welkom. Stuur bijvoorbeeld 
een foto in van de plek waar je je 
schoolwerk vanuit huis doet. De-
ze zijn dan weer te zien op het tv-
kanaal van Radio Aalsmeer. Na-
tuurlijk zorgen de programma-
makers ook voor leuke tips voor 
hoe je het beste thuis kan wer-
ken, sporten, creatief kan zijn en 
de dag doorkomt. Dus, luister 
naar ‘Let’s Go and Stay Home’ en 
doe mee! Dan is het samen thuis-
blijven net wat leuker. En bonus: 
Je ouders of verzorgers hebben 
ook even een uurtje voor zichzelf. 

Foto’s en filmpjes
‘Let’s Go’ is iedere schooldag te 
horen en te zien van 17.00 en 
18.00 uur. Kim, Niels en Lennart 
hebben er zin in. Heb je een fo-
to en/of �lmpje dat je wilt de-
len? Dat kan via letsgo@radio-
aalsmeer.nl 
De omroep is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. De uitzending 
bekijken kan via kanaal 12 van 
Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
nl/tv. 

Kim Maarse, één van de program-
mamakers van Let’s Go and Stay 
Home..

Opa’s en oma’s passen op de kleinkinderen
Op zoek naar vermaak in huis 
en in de eigen tuin
Rijsenhout - Wereldwijd grijpt 
het coronavirus om zich heen, 
veel mensen raken besmet en 
worden ziek. Om het virus te be-
strijden worden �kse maatrege-
len genomen, zoals het sluiten 
van bedrijven waar veel mensen 
samen komen. Ook scholen en 

kinderopvang hebben hun deu-
ren gesloten. De ouders van de-
ze kinderen hebben hierdoor een 
groot probleem. Werkende ou-
ders kunnen niet zomaar een aan-
tal weken en misschien maanden 
thuis blijven voor de kinderen. 
Er wordt gezocht naar oplos-

singen, maar die zijn vaak niet 
te vinden. Opa’s en oma’s, die al 
vaak een dag of meerdere dagen 
op de kinderen oppassen, wordt 
gevraagd dit te blijven doen. Ge-
lukkig zijn opa’s en oma’s vaak dol 
op hun kleinkinderen en zullen 
graag hun kinderen een handje 

Opa leert zijn kleinzoon grote bellen blazen.
 

toesteken. Maar is het wel verant-
woord om de opa’s en oma’s hier-
mee te belasten? De ouderen die 
vaak minder weerstand hebben 
zijn juist erg kwetsbaar voor dit 
gemene virus. “Ik houd het even 
bij mijn naaste buren, die trotse 
opa en oma zijn van drie prach-
tige kleinkinderen, twee klein-
dochters en een kleinzoon. Oma 
en opa passen samen een dag op 
alle drie de kleinkinderen. Oma 
vindt het heerlijk om bezig te zijn 
met hun twee kleindochters van 
een hal�aar en net 1 jaar. Opa 
ontfermt zich dan over hun klein-
zoon van 2,5 jaar. Als hun klein-
zoon er is trekt opa er altijd op uit 
met het mannetje. Geitenboer-
derij, kinderboerderijen, tuincen-
trums of lekker wandelen in het 
bos met de hond. Nu veel attrac-
ties dicht zijn, blijft er buiten niet 
veel meer over. Opa moet nu in 
huis vermaak bedenken om zijn 
kleinzoon bezig te houden. Film-
pje kijken, tekenen, kleuren, met 
lego blokken bouwen en met zijn 
speelgoed spelen. Memory kaar-
ten met dieren erop vinden klei-
ne kinderen ook erg leuk. De kin-
deren leren zich te concentreren 
en leren meteen de dieren ken-
nen. Voor opa zijn concentratie 
en brains is het ook meteen goed! 
Is er buiten ook nog iets moge-
lijk? Ja zeker. Zijn kleinzoon helpt 
opa graag met het wieden van 
onkruid in de tuin. Maar het leuk-
ste wat opa bedacht heeft is bui-
ten samen hele grote bellen bla-
zen. Als ik terug denk aan mijn 
schoolvakanties bij mijn opa en 
oma krijg ik een warm gevoel.”
Verslag en foto:  Ruud Meijer

Bakkerij Vooges begint 
met bezorgen per drone
Aalsmeer - Volgende week gaat 
brood- en banketbakkerij Voo-
ges beginnen met iets helemaal 
nieuws. Inwoners kunnen vanaf 
dan namelijk hun brood en ban-
ket laten bezorgen via een dro-
ne. Nu er geen vliegverkeer is bo-

ven Aalsmeer en omstreken heeft 
Vooges toestemming gekregen 
van Schiphol om de komende pe-
riode deze nieuwe manier van be-
zorgen in de praktijk te brengen. 
De brood- en banketbakkerij heeft 
een ervaren helikopterpiloot be-

reid gevonden om hierin te hel-
pen, zodat er de zekerheid is dat er 
goed gevlogen wordt. Hoe werkt 
het bezorgen per drone? Jesper 
Zekveld: “We zijn nu bezig met de 
laatste tests, hoe zwaar kunnen we 
de drone belasten en hoe ver kun-
nen we vliegen. Als de drone gaat 
vliegen krijgt u van ons een push-
bericht op uw telefoon zodat u de 
komst van de drone kunt verwach-
ten.” Deze bezorgmogelijkheid 
gaat aangeboden worden bij een 

bestelling vanaf 10 euro. Vooges 
denkt te kunnen gaan bezorgen in 
Aalsmeer, Amstelveen, Mijdrecht, 
Uithoorn en Kudelstaart. Woont 
u ergens anders, maar wilt u wel 
gebruik maken van deze dienst? 
Neem dan contact met Vooges op 
en er wordt samen gekeken naar 
de mogelijkheden. Houdt de web-
shop en socials van de brood- en 
banketbakkerij in de gaten, hierop 
meldt Vooges wanneer deze be-
zorgoptie beschikbaar is.

Bestuur Kudelstaart voor Kudelstaart:
‘Veiling wordt naar 2021 
doorgeschoven’
Kudelstaart - Het bestuur van 
de stichting Kudelstaart voor Ku-
delstaart heeft besloten om de 
voor zaterdag 9 mei geplande 
veiling door te schuiven naar vol-
gend jaar. In het licht van de in-
middels afgekondigde maatre-
gelen rond de coronacrisis, is het 
doorgaan onhoudbaar gewor-
den. 
Voorzitter Arie de Vos heeft de-
ze week direct alle betrokke-
nen per brief op de hoogte ge-
steld van het besluit over de vei-
ling van dit jaar. In de brief schrijft 
hij: “Het zijn rare tijden. Uw en on-
ze gezondheid staan op het spel. 
Maar over een jaar ziet de toe-
stand er hopelijk veel rooskleuri-
ger uit dan nu. Dan draaien de be-
drijven weer volop en kunnen we 

weer gezellig met z’n allen bij el-
kaar komen in het Dorpshuis. Met 
alle Kudelstaarters geld bijeen 
brengen om Kudelstaartse clubs 
een �nancieel zetje in de rug te 
geven.” 
De organisatie mocht vanuit de 
Kudelstaartse samenleving en 
het bedrijfsleven al toezeggin-
gen ontvangen voor bijdragen 
aan het op 9 mei 2020 geplande 
evenement. De Vos: “Die mede-
werking hebben wij bijzonder op 
prijs gesteld, maar we hopen dat 
we de toezeggingen voorlopig 
mogen doorschuiven naar 2021. 
Voor degenen die wij nog niet 
hebben benaderd geldt hetzelf-
de. Volgend jaar hopen wij dus 
weer op uw medewerking te mo-
gen rekenen.”

Digitale voorlezers gezocht
Voorleesexpress gaat 
corona-proef door
Aalsmeer - De VoorleesExpress is 
een landelijke organisatie die er-
voor zorgt dat kinderen met een 
taalachterstand extra aandacht 
krijgen. Er komt een vrijwilliger 
bij een gezin thuis om voor te le-
zen en taalspelletjes te doen. Sa-
men met de ouders streven ze er-
naar dat taal- en leesplezier een 
vaste plek in het gezin krijgen. 
Nu er door de corona-crisis geen 
bezoeken thuis meer kunnen 
plaatsvinden, hebben de vrijwilli-
gers van de VoorleesExpress Am-
stelland besloten om in ieder ge-
val de komende tien weken digi-
taal voort te zetten. Denk daar-
bij aan voorlezen via Facetime, 
Skype of Zoom. Digitaal voorle-
zer worden? Aanmelden kan via 

voorlezen@vrijwilligerscentra-
le-amstelland.nl, via online for-
mulier: https://bit.ly/3dh8hdH of 
bel naar 06-82969829. Zodra je 
bent aangemeld, wordt er con-
tact met je opgenomen en uit-
gelegd hoe je een en ander aan-
pakt via videochat. Wil je al kij-
ken hoe leuk dat kan zijn, bekijk 
dan het �lmpje van voorlezer Ca-
rien: https://www.youtube.com/
watch?v=MFe2RrXWqq4. Ben je 
niet zo behendig met digitale 
middelen of vind je het gewoon 
niet zo leuk om digitaal voor te 
lezen, laat het weten bij aanmel-
ding via bovenstaande kanalen. 
Dan wordt er contact opgeno-
men zodra de corona-crisis over 
is.   

Met bloemen de wijk in
Ludieke en geslaagde 
actie van Zaai
Aalsmeer - Zaterdag 21 maart – 
door veel mensen nog steeds ge-
zien als het begin van de lente – 
heeft dit jaar toch een wat ander 
karakter gekregen. Het Covid 19 
virus heeft zijn impact op het le-
ven de mens. De ontstane apoca-
lyptische situatie kent echter ve-
le gezichten. Onder andere; de 
angstigen die hamsteren, de fa-
talisten die denken: het zal al-
lemaal wel meevallen en dege-
nen die met ludieke ideeën ko-
men. Bij deze laatste – en geluk-
kige ook grote groep – behoren 
de Zaailingen, de startende on-
dernemers  die meedoen aan het 
coach-project Zaai. Kirsten Ver-
hoef (project organisator Zaai) 
nam het voortouw om onderne-
mers, die het in deze Corona tijd 
heel zwaar hebben, een hart on-
der de riem te steken. In overleg 
met intervisie groepen kwamen 
vele ideeën aan de orde tot Elise 
Hollestelle op een lumineus idee 
kwam om de kwekers te onder-
steunen. Want bloemen horen bij 

Aalsmeer! De verdrietige beelden 
van de vernietigde bloemen heb-
ben op velen diepe indruk ge-
maakt. En – zo was de gedach-
te – als de bloemen niet naar de 
mensen kunnen komen dan wor-
den de bloemen naar de mensen 
gebracht. 

Veel bijval
“Hoe werd dat zo snel georgani-
seerd?”, was een vraag aan Wilco 
Hoogeveen van Turf. “Wij hebben 
via mail en video met een aantal 
Zaailingen contact gezocht om 
ons plan meer vorm te geven en 
de taken te verdelen, zoals: Wie 
neemt contact op met de kwe-
kers? Wie checkt of de gemeente 
akkoord gaat? Wie schrijft de tekst 
voor de promotie? Wie maakt de 
poster en banner; hoe gaan wij 
het doen met betalingen. logis-
tiek en planning? Nu hebben wij 
binnen Zaai tekstschrijver Romy 
Veul, zij zorgde voor een werven-
de tekst en Elise ontwierp de aan-
sprekende �yer. Toen de kwekers 

De wijk in met karren met bloemen. Foto: www.kicksfotos.nl

15 Jaar praktijk in Kudelstaart
Feest bij Beauty Special
Kudelstaart - Kitty van Rijn, Skin 
en Mind Care Specialist, heeft al-
weer 15 jaar haar praktijk op de 
Midvoordreef 32 in Kudelstaart. 
Dus tijd voor een feestje. Er staan 
voor het open huis op woensdag 
1 april vanaf 13.00 de volgende 
demonstraties gepland: AntiTox, 
Uzepia, Access Bars en Etherische 
Oliën. Verder is er die dag de mo-
gelijkheid om aan te melden voor 
een gratis workshop om je eigen 
persoonlijke etherische oliën rol-
ler te maken. Kijk voor meer infor-

matie op www.beautyspecialkit-
tyvanrijn.nl Wil je gezien de om-
standigheden liever thuis blijven? 
Dan is daar alle begrip voor. Claim 
dan jouw cadeau: Bel of app 06-
48174542 voor een waardevol 
setje Etherische Oliën, een bon 
voor een telefonische consult van 
30 minuten en een gratis work-
shop Etherische Oliën plus per-
soonlijke samengestelde roller. 
Zo wordt 1 april toch voor ieder-
een een feestje. Kitty van Rijn: lift 
huid en mind.








