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Opstellen, niet opstijgen
De wereld, Nederland en dus ook 
Schiphol verkeert in een uitzon-
derlijke situatie. Vanwege de co-
ronacrisis is het vliegverkeer zeer 
beperkt. Toch blijft de luchthaven 
open voor de passagiersvluchten 
die nog wel aankomen en ver-
trekken, vrachtvluchten, repatri-
eringsvluchten, vliegtuigen die 
uitwijken en vluchten van hulp-
diensten. Maar het merendeel 
van de vliegtuigen blijft aan de 
grond staan en daar is ruimte 
voor nodig. Hiervoor wordt nu de 
Aalsmeerbaan ingezet. Zondag 
29 maart is gestart met het op-
stellen van de eerste vliegtuigen 
op de Aalsmeerbaan. In de loop 
van de week zijn er steeds meer 
bijgekomen.

Polderbaan en Kaagbaan
Bij het gebruik van de Aalsmeer-
baan hebben relatief meer men-
sen last van het vliegverkeer 
ten opzichte van bijvoorbeeld 
de Polderbaan en de Kaagbaan. 
Dit komt omdat in de omgeving 
van de Aalsmeerbaan meer wo-
ningen staan. Bij voorkeur zet 
Schiphol de komende periode de 
Kaagbaan en de Polderbaan in. 
Welke baan wordt ingezet, hangt 
af van de beschikbaarheid, de 
veiligheid, het zicht, de wind- en 
weersomstandigheden, de mi-
lieuregels en regels voor baan-

gebruik. Wanneer de omstandig-
heden daarom vragen, kunnen 
dus ook de Zwanenburgbaan 
en de Buitenveldertbaan in ge-
bruik zijn. Het baangebruik in de 
nacht zal niet anders zijn. Wel is 
het aantal nachtvluchten voorlo-
pig minder dan gebruikelijk.

Parkeerpuzzel
Schiphol bekijkt dagelijks wat er 
nodig is om het vliegverkeer dat 
nog wel vertrekt en aankomt zo 
goed mogelijk te bedienen. Op 
dit moment zijn dit naast pas-
sagiersvluchten vooral repatri-
eringsvluchten en vrachtvluch-
ten die medische benodigdhe-

den zoals verbanden, mond-
kapjes, brillen en handschoe-
nen invliegen. Er zijn deze perio-
de meer vrachtvluchten dan nor-
maal, en voor deze vrachtvluch-
ten zijn platformen en gates no-
dig. Daar kunnen vliegtuigen dus 
niet geparkeerd blijven staan, 
omdat deze toestellen na het af-
handelen van de vracht ook weer 
plaats moeten maken voor de 
volgende. Hierdoor is het dage-
lijks puzzelen waar welk vlieg-
tuig kan staan en of het daar 
kan blijven staan. In totaal heeft 
Schiphol zo’n 200 parkeerplek-
ken voor vliegtuigen. Dit aantal 
wordt nu uitgebreid met de inzet 
van de Aalsmeerbaan en door ex-
tra plekken bij de hangars te cre-
eren.

Vragen?
Kijk voor meer informatie of vra-
gen over het vliegverkeer en 
baangebruik op  www.bezoek-
bas.nl of bel naar 020-6015555.

Regio - Schiphol gebruikt de Aalsmeerbaan de komende tijd niet 
als start- of landingsbaan, maar als parkeerplaats voor vliegtui-
gen. Hierdoor is de baan sinds zaterdag 28 maart voor onbepaal-
de tijd buiten gebruik voor het startende en landende vliegver-
keer. Vanwege de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de 
coronacrisis startten en landden er de afgelopen dagen 75% min-
der vliegtuigen dan normaal. Je kunt wel nog steeds vliegtuigen 
horen overkomen, want de luchthaven blijft geopend.
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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

GRATIS HALEN EN BRENGEN

aangenaam persoonlijk
!

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

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

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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  Aalsmeer: Omg. Dorpsstraat, Werven (200 kranten)
  Uithoorn: Omg. Eger, Elbe (300 kranten)
  Mijdrecht: Omg. Waterhoen, Reiger (235 kranten)
  Mijdrecht: Omg. Dorpsstraat, Pr. Irenelaan (220 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Neem ook eens een kijkje in onze webshop

*Alleen geldig bij Intratuin Ter Aar in april 2020, bij besteding vanaf € 75 en tot 25 km van Ter Aar.

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000 ∙ www.intratuin.nl/teraar

BIJ BESTEDING VANAF 75 EURO
BEZORGEN WIJ JE AANKOPEN

GRATIS* THUIS!

ADVERTEREN?
IN DE

 INFORMATIE:
� 0297-341900
� 06-54216222
� VERKOOPAALSMEER@
 MEERBODE.NL

Door coronacrisis 75% minder starts en landingen

Aalsmeerbaan komende tijd 
parkeerplek voor vliegtuigen

Witte Weekblad gestopt!
Nieuwe Meerbode blijft 
in regionieuws voorzien
Amstelland - Er valt er geen edi-
tie van het Witte Weekblad meer 
op de deurmatten in de Ronde 
Venen, Uithoorn en Aalsmeer. De 
uitgever van die krant, BDUme-
dia, is een samenwerking aange-
gaan met de Nieuwe Meerbode 
voor wat betreft de edities Uit-
hoorn en Aalsmeer.
Algemeen directeur Heiko Imel-
man windt er op de site van BDU 
geen doekjes om: “BDU media 
is een mediabedrijf met in to-
taal 215 medewerkers, circa 200 
freelancers en zo’n 4500 bezor-
gers, en heeft door de weggeval-
len omzet een fors liquiditeitspro-
bleem.” 
Frits Raadsheer, directeur van Re-
gio Media groep, de uitgever van 

onder andere de Nieuwe Meer-
bode, geeft aan er alles aan te 
doen om het ‘gat‘ op te vullen. 
“Wij werken samen met andere 
uitgeverijen om de hele regio van 
nieuws te kunnen blijven voor-
zien. Niet alleen digitaal, maar 
juist ook in de voor veel mensen 
toch vertrouwde en gewaardeer-
de vorm: als huis-aan-huis blad. 
Het is natuurlijk ook voor ons een 
zware tijd, maar voor wie niet de-
ze weken... 
Ons team van redacteuren en 
commerciële medewerkers werkt 
keihard om toch leuke en lezens-
waardige kranten te maken en 
staat open voor suggesties om 
aan alle wensen van lezers en ad-
verteerders te voldoen.”

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 
T 0297 32 82 21
Uithoorn, Amsterdamseweg 8 
T 0297 56 47 08
Mijdrecht, Provincialeweg 11 
T 0297 28 13 63

Blijft u liever thuis?
GRATIS

haal- & brengservice
APK/ONDERHOUD/REPARATIE

www.profi le.nl/afspraak
Of bel uw vestiging naar keuze.

Aanbieding geldig binnen Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn 
en De Ronde Venen bij APK, onderhoud of reparatie.

Banden en onderhoud

De Ronde Venen - De donderdag-
markt in Mijdrecht is in aangepaste 
vorm vandaag gewoon geopend. 
Ondanks het coronavirus heeft 
het bestuur van de markt, in nauw 
overleg met gemeente en hand-
having, net als vorige week, van 
de markt een foodmarkt gemaakt 
met gepaste afstand. Er zijn lijnen 

aangegeven waar je kan lopen en 
er staat handzeep om te ontsmet-
ten. Op bijgaande foto handhaver 
Maarten en marktvoorzitter Peet: 
“De markt is keurig en veilig inge-
richt. Als nu de bezoekers zich ook 
keurig aan de regels houden, kun-
nen we dit stukje Mijdrechtse ge-
zelligheid door laten gaan”. 

Aangepaste markt in Mijdrecht

GEZOCHT:
WERKVOORBEREIDER/

PROJECTLEIDER
Voor meer info

bel: 0297-322374 
of mail: info@hulsbosbouw.nl
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Gemeente Uithoorn
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Oplage: 48.850

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt vol-
ledig gedrukt op FSC-
Mix papier van ver-
antwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode
Kerkdiensten 

online
Aalsmeer -  In de strijd tegen het 
coronavirus en de hiervoor geno-
men maatregelen door de rege-
ring blijven de deuren van de ker-
ken in Aalsmeer en Kudelstaart 
de komende maand gesloten. 
Het merendeel van de kerken 
biedt de mogelijkheid om online 
de dienst op zondag te volgen.  
Diensten worden onder andere 
aangeboden via www.hervorm-
daalsmeer.nl. De internetdienst 
in de Dorpskerk op zondag 5 april 
begint om 10.00 uur en voorgan-
ger is ds. G.H. de Ruiter. Op don-
derdag 9 en (goede) vrijdag 10 
april kunnen halfuursdienten via 
de website gevolgd worden. Aan-
vang is 19.30 uur en voorgangers 
zijn respectievelijk ds. Theo Maar-
sen en ds. G.H. de Ruiter.

Oud Katholieke kerk
Via www.okkn.nl kunnen bezoe-
kers aan de Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg online 
diensten bekijken en meebeleven 
waarin bisschoppen met een or-
ganist en een cantor in de OK kerk 
van de H. Georgius te Amersfoort 
voorgaan. De dienst op zondag 
5 april (palmzondag) begint om 
10.00 uur. Op donderdag 9 en vrij-
dag 10 april kunnen via livestream 
diensten bijgewoond worden van-
af 20.00 uur.
Open Hof Kerk: Zondag 5 april 
Palmzondag om 10.00 uur dienst 
met dominee Teus Prins via http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/.
Levend Evangelie Gemeente: 
Zondag 5 april 10.30 uur livestream 
uitzending.
Doopgezinde Gemeente: Zondag 
5 april 10.00 uur dienst via https://
www.dgaalsmeer.nl

Kaarsje branden, bidden, tot rust komen

Ontmoetingskerk open 
op woensdagmiddag
Rijsenhout - De Ontmoetings-
kerk in Rijsenhout is de komende 
tijd op woensdagmiddag open 
van 13.00 tot 16.00 uur. Om een 
kaarsje te branden, iets in het ge-
bedenboek te schrijven, te bid-
den, te zitten, even tot rust te ko-
men. Met in achtneming  van de 
regels, dus maar een paar men-
sen tegelijk en graag voldoende  
afstand onderling. De openstel-
ling is bedoeld voor het hele dorp 

en zeker ook voor de Rooms-ka-
tholieke gemeenschap Rijsen-
hout en de parochianen van de 
Karmelkerk in Aalsmeer. 

Onlinedienst
De geplande oecumenische 
dienst op 5 april gaat niet door 
in de Ontmoetingskerk, maar er 
kan een onlinedienst bijgewoond 
worden via het Youtubekanaal 
van de Ontmoetingskerk. 

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Op vrijdagavond 
3 april haalt de handbalafdeling 
van RKDES het oude papier op 
in Kudelstaart. Gaarne de papier-
containers of dozen papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Stichting Suppor-
ting Kudelstaart �nancieel alle 
Kudelstaartse verenigingen en in-
stellingen. Dus verzamel het pa-
pier (geen melk- en frisdrankpak-
ken) voor de eerste vrijdagavond 
van de maand. Kijk voor alle op-
haaldatums, meer nieuws of een 
aanvraag voor een �nanciële bij-
drage op www.stichtingsuppor-
tingkudelstaart.nl

Geen kleding- en 
speelgoedbeurs

Rijsenhout - De organisatie 
van de kledingbeurs in Rijsen-
hout heeft besloten dat vanwege 
het coronavirus en in de lijn van 
maatregelen die de Nederland-
se regering heeft afgekondigd 
de kleding- en speelgoedbeurs 

Steun aan lokale kwekers
Hulpverleners en ouderen 
verrast met tulpen
Aalsmeer - De Dutch Flower 
Group heeft samen met JCI Am-
sterdam Amstelland afgelopen 
vrijdag 200 bossen bloemen en 
kaartjes afgeleverd bij de bewo-
ners van Zonnehuisgroep Amstel-
land en bij de thuiszorgmedewer-
kers van Bretano Amstelveen. Dit 
om de mensen die geen bezoek 
meer mogen ontvangen en de 
groep mensen die hen verzorgen 
een hart onder de riem te steken. 
Ook heeft de Dutch Flower Group 
deze bloemen ingekocht om de 
lokale kwekers te steunen, die mo-
menteel door de coronacrisis las-
tig hun bloemen kunnen verko-
pen. Via het netwerk van JCI Am-
sterdam Amstelland zijn de partij-

en bij elkaar gebracht. Wil je je ook 
inzetten voor de regio Amsterdam 
Amstelland? Neem dan eens een 
kijkje op de website: jciaa.nl of 
mail naar info@jciamstelland.nl

Participe in Aalsmeer 
dagelijks bereikbaar
Aalsmeer - Mensen maken zich 
veel zorgen in deze tijd. Sommi-
gen kunnen een luisterend oor 
gebruiken, omdat er niemand in 
de buurt is waar ze hun proble-

men mee kunnen bespreken. An-
deren merken dat het veel span-
ningen oplevert om thuis te wer-
ken of om met het gezin lang 
thuis te zijn. Als u daarover wilt 
praten, kunt u contact opne-
men met Participe Amstelland 
in Aalsmeer. En als u zich zor-
gen over een ander maakt, kunt 
u dit ook bespreken. De bereik-
baarheid van Participe Amstel-
land is vergroot: Er kan op werk-
dagen gebeld worden naar 0297-
326670 tussen 8.30 en 17.00 uur 
en in het weekend (zaterdag en 
zondag) naar 020-5430440. Een 
e-mail kan gestuurd worden naar 
team.aalsmeer@participe.nu Ze-
ker nu staat Participe voor u klaar!

Huis voor hoofdonderwijzer in Oeganda

Kinderhulp investeert in 
goed onderwijs
Aalsmeer - Om goed onderwijs 
te geven aan kinderen zijn goe-
de faciliteiten zoals schoolge-
bouwen, meubilair en leermidde-
len belangrijk. Maar nog belang-
rijker is het investeren in men-
sen. Kinderhulp Afrika doet dit op 
hun project voor weeskinderen in 
Oeganda, onder andere door bij-
scholing en huisvesting van het 
onderwijzend personeel. In Oe-
ganda is het een vereiste dat de 
hoofdonderwijzer op hetzelfde 
terrein woont als de school. De 
stichting werkt hard om te gel-
den hiervoor bijeen te brengen, 
zodat een huis voor het hoofd 
van de lagere school gebouwd 
kan worden. 
De totale kosten hiervoor bedra-
gen 32.350 euro. Inmiddels is er 
via een vermogensfonds een be-
drag van 25.000 euro toegezegd 
onder de voorwaarde dat de 
stichting het resterende bedrag 
bijeen weet te brengen.  
Hiervoor doet de stichting een 
beroep op de Aalsmeerse be-

volking. Helpt u mee het tekort-
komend bedrag bijeen te bren-
gen? Tevens heeft de stichting 
bij stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer (OSA) een 
aanvraag ingediend, waarbij el-
ke gegeven euro tot een maxi-
mum van  2.500 euro zal worden 
verdubbeld. Een bijdrage over-
maken kan naar IBAN 5066 t.n.v. 
St. Kinderhulp Afrika o.v.v. woon-
huis. Kijk voor meer informatie 
over de stichting op www.kinder-
hulp-afrika.nl.

Oproep Feestweek: Stuur 
een kaartje naar ouderen
Aalsmeer  - De organisatie van 
de Feestweek Aalsmeer wil oma’s, 
opa’s en verstandelijk beperkten 
in Aalsmeer verblijden met een 
beetje extra aandacht en vraagt 
inwoners een kaartje naar hen 
te sturen: “Vanwege de nieuwe 
corona-maatregelen mogen er 
geen bezoekers meer langs bij 
zorgcentra en verpleeghuizen in 
Nederland. Daarom zijn we sa-
men met alle 45 vrijwilligers van 
Feestweek Aalsmeer een initia-
tief gestart om de bewoners van 
de zorgcentra in Aalsmeer met 
een kaart een hart onder de riem 
te steken. Wil jij de ouderen en 
verstandelijk beperkten in onze 
gemeente ook een kaartje stu-

ren? Stuur je kaart naar: Feest-
week Aalsmeer, t.a.v. Kaartje voor 
ouderen, Postbus 40, 1430 AA 
Aalsmeer. We feesten elk jaar sa-
men, maar ook in moeilijke tij-
den staan we voor elkaar klaar 
in Aalsmeer.” Het verzoek van de 
verschillende centra is om het 
kaartje niet langs te brengen, 
maar echt via de post te sturen. 
“Wij verdelen de kaarten over 
de verschillende centra”, beslui-
ten de vrijwilligers van Feestweek 
Aalsmeer hun oproep. 

Doet u/jij ook mee? Stuur een 
kaartje en tover een glimlach op 
de gezichten van ouderen en ver-
standelijk beperkten.

Werkgroep Fairtrade Aalsmeer: 
Steun elkaar wereldwijd!
Aalsmeer - Wereldwijd passen 
organisaties zich aan om de ver-
spreiding van COVID-19 tot een 
minimum te beperken. Ook in 
Aalsmeer wordt dit gedaan. Voor 
de leden van de Werkgroep Fair-
trade Gemeente Aalsmeer staat 
het werk niet stil. De vrijwilligers 
blijven zich inzetten om de boe-
ren en arbeiders te ondersteu-
nen die het hart vormen van hun 
werk. Fairtrade producten door-
kruisen de wereld en zijn onder 
andere in de supermarkten ver-
krijgbaar. Mensen zijn terecht be-
zorgd dat wie nu al moeite heeft 
om de eindjes aan elkaar te kno-
pen, het hardst getro�en zal wor-
den door deze periode van socia-
le isolatie en economische vertra-
ging. Kleine organisaties en hun 
werknemers, zelfstandigen en an-
dere mensen met onzekere banen 
leven met krappe marges. Klein-
schalige boeren, landarbeiders en 
producenten in ontwikkelingslan-
den worstelen om genoeg te ver-
dienen om hun gezin te onder-
houden. 

Lokaal en fairtrade
Voor de samenleving biedt dit 
echt een kans om elkaar door de-
ze moeilijke situatie heen te hel-
pen. Daarom roept de werkgroep 
Fairtrade Aalsmeer op: “Koop be-
wust, er zijn voldoende produc-
ten, ook Fairtrade producten. 
Steun de kleine boeren en lokale 

winkels. Lokale ondernemers heb-
ben het zwaar. Het is mooi om te 
zien hoe initiatieven in Aalsmeer 
opkomen om elkaar te steunen.”

Onzekere tijden
Ook ondernemers en kleine boe-
ren in de ontwikkelingslanden 
hebben het zwaar. Het zijn on-
zekere tijden en deze boeren en 
producenten hebben vaak geen 
spaargeld of lokale overheid om 
op terug te vallen. Ze leven al in 
armoede. Blijf dus ook Fairtrade 
producten als ko�e, thee, sui-
ker, chocola, rijst, bananen, bloe-
men en dergelijke kopen om klei-
ne ondernemers in het buitenland 
te steunen. Meer informatie over 
Fairtrade is te vinden op de web-
site: www.fairtradegemeente-
aalsmeer.nl of mail voor informa-
tie naar: info@fairtradegemeente-
aalsmeer.nl Bellen kan ook: 0297-
321509.

Daar sta je dan
Aalsmeer - Een hart onder de 
riem voor tuinders, exporteurs 
en andere afhankelijken van 
Aalsmeers trots van Marcel Har-
ting, oud-dorpsdichter Aalsmeer:

Daar sta je dan
Sterk gestekt
Worteltjes gestrekt
In gerecycled steenwol
Kunstlicht doseert di�uus
Voor groei tot bloei
Met een uitgekiend dieet
Via druppelaarinfuus
Sluipwespje helpt je van 
Die knagende jeuk,
Of lieveheersbeestje eet
Ondiertje, bladluis incluis. 
Al bijna de top in knop
Als start van je avonturen
Dat kinderen naar je turen
Als jij je kelk opent 
De wereld naar je lacht
Zoals jou stamper lachen zal
Naar de wereld
Geurig met vriendjes zul je
Kleur brengen bij trouwen
Een tafel bij behoeftige of
Vensterbankend in Litouwen
Geurig tafereel, als lopende band
Klokje draait, terug in de tijd
Doordraaiend voorbij nihil
Je kunt glimlach toveren
Blijdschap veroveren
Een grijper pak je steel
En plet je tot moes 
Als kostenpost compost

op zaterdag 18 april niet door zal 
gaan. De organisatie hoopt be-
zoekers op zaterdag 3 oktober te 
mogen verwelkomen tijdens de 
winter-kledingbeurs in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat.

Daar word je vrolijk van!
Aalsmeer - Er wordt gebeld, op-
merkelijk: er komen niet veel 
mensen meer aan de deur in de-
ze tijden! Ik open de deur en drie 
meisjes doen netjes een paar 
stappen achteruit en vertellen 
me, dat ze iets in de brievenbus 
hebben gegooid.
Ik kijk en zie een tekening op de 
mat liggen. Er is een handje met 
waterverf beschilderd en afge-
drukt op het papier, ziet er vrolijk 
uit. Ik wil ze bedanken, maar een 
van hen zegt, dat ik ook even de 
achterkant moet lezen. En daar 

staat te lezen, dat ze hopen, dat 
ik er in deze moeilijke tijden een 
beetje blij van word. En uit de 
grond van mijn hart kon ik ze zeg-
gen, dat ze volkomen in hun op-
zet geslaagd zijn.
Vrolijk huppelend liepen ze met 
hun stapeltje papieren naar de 
volgende deur. 
Ik hoop, dat ze via deze krant te 
horen krijgen, dat ze volledig in 
hun opzet geslaagd zijn: de zon 
heeft in de Fuutlaan de hele week 
voor ze geschenen!       
Jan van Veen

NIEUWS UIT AALSMEER



Beste ondernemer in De Ronde Venen,

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. 
We ervaren met zijn allen de zorgen om de effecten op de gezondheid. In 
eerste instantie de lichamelijke gezondheid. Maar ondernemers staan ook 
voor de grote uitdaging om hun bedrijf gezond te houden. En samen met 
andere ondernemers de economie zoveel mogelijk draaiende te houden, 
nu en in de toekomst. De Ronde Venen is een ondernemende gemeente en 
daar zijn we trots op. Er zijn ruim 5.000 bedrijven - van klein tot groot. Als 
gemeente willen wij u als ondernemer, en uw medewerkers, zoveel mogelijk 
steunen in deze moeilijke tijd. Het kabinet heeft een breed pakket aan 
steunmaatregelen voor ondernemers bekendgemaakt. Daarnaast is er een 
aantal gemeentelijke regelingen. Het doel is de negatieve gevolgen van het 
coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De meest actuele regelingen 
vindt u via www.derondevenen.nl/regelingenondernemers.

Regelingen vanuit de Rijksoverheid

TOGS

Wat betekent het?
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Veel ondernemers 
worden direct getroffen door de maatregelen van de overheid om het 
coronavirus in te dammen. Hiervoor kunnen de ondernemers een eenmalige 
tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze 
voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt door de Rijksoverheid. 
Kijk voor meer informatie op de www.rijksoverheid.nl.

Voor wie is de regeling?
Het Noodloket is bedoeld voor sectoren waar de coronamaatregelen 
van de overheid grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-
en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, 
visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s en overige. 
Vanaf 30 maart is deze lijst uitgebreid.

BMKB-Regeling

Wat betekent het?
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is 
versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken 
en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker 
en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld 
lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt 
onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het 
kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. 
Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl. 
Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Voor wie is de regeling?
Deze maatregel is voor MKB. Zzp’ers kunnen ook gebruik maken van de 
BMKB. Zzp’ers hebben alleen vaak een minder grote financieringsbehoefte 
en maken er dan ook minder gebruik van.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Wat betekent het? 
De NOW komt in plaats van de al bestaande werktijdverkorting. 
De werktijdverkorting komt hiermee te vervallen. De NOW is bedoeld om 
werkgevers die te maken hebben met een groot omzetverlies tegemoet te 
komen. Werkgevers kunnen hierdoor werknemers met een vast en flexibel 
contract doorbetalen. Lees meer over deze regeling op www.rijksoverheid.nl. 
Hier staan ook de voorwaarden aan deze regeling. 

Voor wie is de regeling?
Ondernemers en zzp’ers. 

Regelingen vanuit de gemeente

Uitstel gemeentelijke belastingen

Wat betekent het?
Gemeente De Ronde Venen wil ondernemers helpen door deze coronacrisis 
heen te komen. Daarom verlenen wij uitstel van de betaling van 
gemeentelijke belastingen zoals de OZB en de BIZ (voor centrum Mijdrecht).

Voor wie is de regeling?
Ondernemers uit De Ronde Venen ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ook zzp’ers en ondernemers die actief zijn in de kunst en 
cultuur, stichtingen en verenigingen.

Extra ondersteuning voor zelfstandigen TOZO 

Wat betekent het?
Wanneer u als ondernemer of zzp’er in acute financiële problemen komt door 
de coronacrisis, komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning 
voor zelfstandigen. De ondersteuning duurt maximaal 3 maanden en kan 
met terugwerkende kracht ingaan op 1 maart 2020. De hoogte van uw 
uitkering is afhankelijk van uw situatie. Meer informatie over de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) leest u op 
www.rijksoverheid.nl. U kunt deze regeling aanvragen. 
De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op 
pki.utrecht.nl > Werk en inkomen > Bijstandsuitkering aanvragen.

Voor wie is de regeling?
Ondernemers/zzp’ers in acute geldnood door de coronacrisis.

Heeft u vragen over deze regelingen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Op de website van de 
Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle financiële maatregelingen 
vanuit het rijk. U kunt ook terecht bij:
•	 KVK	Coronaloket:	www.kvk.nl/corona	of	de	KVK-hotline	op	0800	-	2117
•	 Het	ondernemersplein	van	de	Kamer	van	Koophandel:	
 www.ondernemersplein.kvk.nl
•	 het	MKB-Nederland:	www.mkb.nl/corona
•	 Werkgeversvereniging:	www.awvn.nl
•	 VNO-NCW:	www.vno-ncw.nl
•	 Koninklijke	Horeca	Nederland:	www.khn.nl
•	 Het	landelijke	informatienummer	van	de	Rijksoverheid:	0800	-	1351

Websites voor specifieke bedrijfssectoren 
waar u terecht kunt met vragen

•	 Om	handels-	en	productiebedrijven	te	ondersteunen	heeft	
 ondernemersvereniging Evofenedex de coronacheck voor handel en 
 logistiek gelanceerd: www.evofenedex.nl
•	 Wat	betekent	het	coronavirus	voor	uw	winkel,	personeel	en	vragen	
 van uw klanten? Informatie en antwoorden van InRetail op vragen 
 over het coronavirus voor de retail: www.inretail.nl
•	 OnderhoudNL	de	vereniging	voor	schilders	en	
 onderhoudsspecialisten, heeft een meldpunt geopend voor 
 ondernemers met vragen: www.onderhoudnl.nl
•	 In	dit	liveblog	deelt	Transport	en	Logistiek	Nederland	updates	over	het	
 coronavirus en wat het betekent voor de transportsector: www.tln.nl

Wij blijven u informeren
De meest actuele informatie over de ondernemersregelingen vindt u op 
www.derondevenen.nl en op www,rijksoverheid.nl. Ook kunt u bellen met 
het	adviesteam	van	de	Kamer	van	Koophandel	via	tel.	0800	-	2117.	
Kijk voor meer vragen en antwoorden over het coronavirus en 
gezondheid op RIVM.nl.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd en houden u op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen. Bij vragen kunt u contact opnemen met 
Accountmanager Bedrijven, Erwin Bos, via bedrijven@derondevenen.nl 
of	tel.	06	-	82	31	28	25.

Met vriendelijke groet, 

Drs. Rein Kroon Drs. Alberta Schuurs
Wethouder Economie Wethouder arbeidsmarkt en financiën
r.kroon@derondevenen.nl
0297	-	29	18	78

Betreft: Ondernemersregelingen coronavirus



G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een 
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april 
2020 een afspraak worden gemaakt.

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket 
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:  
(0297) 303044  info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? meld u aan via  
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUit-
hoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden
Informatie over actuele openingstijden www.uithoorn.nl/contact
•	 Goede	vrijdag:	vrijdag	10	april	2020	gesloten,	

scheidingsdepot open
•	 2e	Paasdag:	maandag	13	april	2020	gesloten
•	 Koningsdag:	maandag	27	april	2020	gesloten
•	 Maandag	4	mei	(verplichte	vrije	dag):	
 Dodenherdenking, gesloten, scheidingsdepot open
•	 Bevrijdingsdag:	dinsdag	5	mei	2020,	gesloten
•	 Hemelvaartsdag:	donderdag	21	mei	2020	gesloten
•	 Vrijdag	22	mei	2020,	dag	na	Hemelvaart	(verplichte	vrije	

dag): gesloten, scheidingsdepot open
•	 2e	Pinksterdag:	maandag	1	juni	2020	gesloten

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het coronavirus
- Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn 
 www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
- Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
- Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer 
 beschikbaar: (0800) 13 51. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam 
 www.ggd.amsterdam.nl 
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 

Noodverordening
De bestaande maatregelen wil de 
overheid beter kunnen handha-
ven. Daarom krijgen burgemees-
ters de mogelijkheid om via een 
noodverordening makkelijker en 
sneller op te kunnen treden. Bur-
gemeesters	kunnen	specifieke	lo-
caties sluiten, zoals parken, stran-
den en campings. Er kunnen ook 
boetes worden opgelegd. U kunt 
de Noodverordening, zoals vast-
gesteld door de voorzitter van de 
veiligheidsregio, met daarin de uit-
voering van de recente maatrege-
len van het kabinet en het marktbe-
sluit van 26 maart 2020, vinden op 
www.uithoorn.nl/coronavirus.  

De aangescherpte en nieuwe 
maatregelen zijn:
- Burgemeesters kunnen gebie-

den aanwijzen waar groepsvor-
ming verboden is. Het kan gaan 
om parken, stranden of wijken. 
Bij groepen van 3 of meer die 
geen anderhalve meter afstand 
houden, wordt gehandhaafd. 
Personen in hetzelfde huishou-
den, zoals gezinnen, en kinde-
ren zijn hiervan uitgezonderd.

- Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga 
alleen naar buiten voor werk 
wanneer u niet thuis kunt wer-
ken, voor boodschappen, of om 
voor anderen te zorgen. Een 
frisse neus halen kan, maar 
doe dit niet in een groep. Houd 
altijd afstand van anderen (mi-
nimaal 1,5 meter) en vermijd 
sociale activiteiten en groepen 
mensen. Ook thuis: maximaal 
drie mensen op bezoek en hou 
ook dan afstand tot elkaar.

- Als u kucht, hoest en/of ver-
kouden bent, gold al: blijf thuis. 
Krijgt u daar ook koorts bij, dan 
moet vanaf nu iedereen in het 
huishouden thuisblijven. Men-
sen in cruciale beroepen en vi-
tale processen zijn hiervan uit-
gezonderd, tenzij zij zelf ziek 
worden.

- Alle bijeenkomsten worden 
verboden tot 1 juni (in plaats 
van 6 april), ook met minder 
dan 100 mensen. Voor begra-
fenissen en kerkelijke bruilof-
ten geldt een uitzondering, 
waarbij de www.rijksoverheid.
nl later met informatie komt.

- Winkels en het openbaar ver-
voer worden verplicht om 
maatregelen te nemen om er-
voor te zorgen dat mensen af-
stand houden, bijvoorbeeld via 
een deurbeleid.

- Voor kappers, schoonheids-
specialisten en andere in zo-
genoemde contactberoepen 
op het gebied van uiterlijke 
verzorging geldt tot 6 april dat 
zij helaas hun vak niet meer 
mogen uitoefenen. Voor bij-
voorbeeld fysiotherapeuten 
geldt: werk zoveel mogelijk via 
beeldbellen.

-	 Casino’s	vallen	vanaf	nu	onder	
dezelfde maatregel als eet- en 
drinkgelegenheden en sluiten 
per 24 maart 2020.

- Op locaties zoals vakantie-
parken gaat gelden dat men 
maatregelen moet treffen om 
mensen 1,5 meter afstand te 
laten houden. Als men hiertoe 
niet in staat is dan mogen ge-
meenten deze locaties sluiten.

- Markten zijn hiervan uitgeslo-
ten omdat deze op sommige 
plekken in het land een essen-
tieel onderdeel van de voed-
selketen zijn. Wel moeten ge-
meenten en marktmeesters 
kijken hoe ze ervoor kunnen 
zorgen dat voldoende afstand 
gewaarborgd is.

Samenscholing melden
Inmiddels weten we maar al te 
goed dat we niet met grote groe-
pen bij elkaar mogen komen en dat 
we anderhalve meter afstand moe-
ten houden. Toch houdt niet ieder-
een zich hier aan. Bezorgde inwo-
ners hebben aan de gemeente ge-
vraagd waar ze dit kunnen melden. 

Waar en hoe melden?
Iedereen kan 24 uur per dag een 
MOR (Melding Openbare Ruim-
te) maken via www.uithoorn.nl/
melding. Er is een aparte catego-
rie aangebracht in de MOR onder 
overlast		die	‘Coronamaatregelen’	
heet. Een MOR melding doen kan 
via onze website. Lukt het niet om 

online een melding te doen, neem 
contact met de gemeente op. Dat 
kan telefonisch via ons algemene 
nummer: (0297) 513 111. Langs-
komen zonder afspraak is echter 
helaas op dit moment niet moge-
lijk. Het kan voorkomen dat er niet 
direct een handhaver naar de loca-
tie toe kan waar de melding over 
gaat.	De	handhavers	(boa’s)	ne-
men de meldingen mee in hun 
rondes. Houd u er wel rekening 
mee dat het in sommige gevallen 
wél toegestaan is om met meer-
dere personen samen te zijn bui-
ten? Lees alle regels en maat-
regelen de noodverordening op  
www.uithoorn.nl/coronavirus. 

Aangepaste dienstverlening 
en gewijzigde openingstijden
Het nieuws verandert snel, kijk vooral op www.uithoorn.nl als u ons no-
dig heeft. Wijzigingen komen daar zo snel mogelijk op te staan. Ook 
op onze facebookpagina kunt u lezen wat er allemaal in onze gemeen-
te gebeurt.

Openingstijden gemeentehuis
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
•	 maandag	tot	en	met	donderdag	van	08.30-12.30	uur;
•	 woensdag	van	15.30-20.00	uur	
 (vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig);
•	 Vrijdag	van	08.30-12.00	uur.

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
•	 maandag	tot	en	met	donderdag	van	08.30-17.00	uur;
•	 vrijdag	van	08.30-12.00	uur.

Aanvragen paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs
Tot 6 april 2020 kan alleen een af-
spraak gemaakt worden voor het 
aanvragen van een nieuw pas-
poort, identiteitskaart of rijbe-
wijs als uw document een geldig-

heidsdatum tot uiterlijk 30 april 
2020 heeft. Voor een document 
dat langer geldig is dan 30 april 
2020, kan alleen na 6 april 2020 
een afspraak worden gemaakt. Een aantal diensten zijn nu extra op afspraak;

•	 Het	afhalen	van	aangevraagde	reisdocumenten	en	rijbewijzen;
•	 Uittreksels	BRP.	U	kunt	dit	ook	direct	online	regelen	via	www.uit-

hoorn.nl/loket/product/uittreksel-basisregistratie-personen

Afspraak maken
•	 Via	www.uithoorn.nl/afspraak	kunt	u	direct	een	afspraak	inplannen;	
•	 Of	u	kunt	ons	bellen	om	een	afspraak	te	maken	via	(0297)	513	111:	

van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag van 08.30-12.00 uur.

Zoveel mogelijk op afspraak

Plastic zakken voor PMD bestellen
•	 Wij	vragen	u	vooral	via	www.zakkenbestellen.nl	plastic	zak-

ken te bestellen
•	 Op	ons	krantenrek	in	de	publiekshal	liggen	ook	plastic	zak-

ken, houd dan rekening met elkaar en zorg voor 1,5 meter 
afstand.

 Sociaal Loket (Wmo, 
Jeugdhulp, Werk en inkomen)
We helpen u graag tijdens een 
telefoongesprek. Huisbezoeken 
mogen in verband met de maatre-
gelen tegen het coronavirus op dit 
moment niet gebeuren. Het vrije 
inloopspreekuur op woensdag-
middag is voorlopig vervallen. Al-
le loketten voor het Wmo en Werk 
en inkomen op het gemeentehuis 

zijn nu gesloten. Ook het loket In-
formatie- en Adviespunt in de Wa-
terlinie is dicht.
Heeft u vragen of hulp nodig, mail 
naar sociaal.loket@uithoorn.nl of 
bel ons op (0297) 513 111 tijdens 
onze telefonische spreekuren van 
09.00 - 10.30 uur van maandag 
t/m vrijdag. 

Kunstestafette in het gemeentehuis
Ook de kunstestafette is op dit moment gestopt. Er wordt nu geke-
ken wanneer het weer een goed moment is om hier mee door te 
gaan. Zodra dat bekend is, laten we dat weten via de diverse media.

Scheidingsdepot
Het scheidingsdepot is op nor-
male tijden open. Wel is het ex-
tra druk. Om rekening met u en 
andere inwoners te houden, mo-
gen	7	auto’s	op	het	scheidingsde-
pot. Houd 1,5 meter afstand van 
elkaar als u de spullen uitlaadt 
en weggooit. Ook vragen wij re-
kening te houden met het parke-

ren in de straten. Doordat we gro-
tendeels thuiswerken, merken de 
collega’s	van	de	afvalinzameling	
dat dit soms hinder geeft. Parkeer 
alleen in de toegestane parkeer-
vakken. De medewerkers van het 
afval en reiniging houden voor u 
de gemeente schoon. Laten we 
elkaar helpen in deze tijd.

Extra tuingroendepots
Er komen binnenkort drie extra tuingroendepots in Uithoorn/De Kwa-
kel bij. Nu we meer thuiswerken en met beter weer wat vaker in onze 
tuin	werken	is	dit	een	fijne	uitbreiding.	Breng	het	vooral	niet	naar	het	
scheidingsdepot maar naar het tuingroendepot in uw buurt. 
De locaties waar ze komen te staan
•	 Watsonweg/Máximalaan,	nabij	Park	Krayenhoff	in	Meerwijk;
•	 Emmalaan,	Centrum/Oude	Dorp;
•	 Halfweg/Drechtdijk,	De	Kwakel.
Op www.uithoorn.nl/afval staan tekeningen van de locaties.



 TER INZAGE
•	 Wabo,	ambtshalve	wijziging,	ontwerpbeschikking,	het	ambtshalve	ac-

tualiseren	van	de	omgevingsvergunning’.	De	inrichting	betreft	een	on-
bemand tankstation op de locatie Zijdelweg 53 te Uithoorn. Zaaknum-
mer: 8838100. Ter inzage via loket.odnzkg.nl vanaf 20 februari 2020 tot 
en met 2 april 2020. 

•	 Ontwerpbestemmingsplan	Vuurlijn	15-21.	Inzageperiode	vanaf	vrijdag	
3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020. Inlichtingen bij mevr. A. 
Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

•	 Ter	inzagelegging	concept	Koersplan	Sociaal	domein.	Inzageperiode	
vanaf 19 maart t/m 28 april 2020. Inlichtingen bij mevr. E. Sarphati, af-
deling Samenleving (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2020-030558, Bezworen Kerf 25, het wijzigen van bedrijfswoning naar 

plattelandswoning (ontvangen 17-03-2020);
- 2020-031383, De Kleine Weelde veld C, het bouwen van 24 smartwo-

ningen: 3 blokjes van 8 rug aan rug woningen (ontvangen 20-03-2020);
- 2020-032066, Boterdijk 76, het realiseren van een in-/uitrit (ontvangen 

23-03-2020);
- 2020-032383, het maken van een dakopbouw, Rozenlaan 82 te De 

Kwakel (ontvangen 24-03-2020);
- 2020-032384, Mgr. Noordmanlaan 76, het vervangen van de bestaan-

de beschoeiing (ontvangen 24-03-2020).
Uithoorn
- 2020-029716, Nicolaas Beetslaan 118, het wijzigen van het kozijn in de 

voorgevel (ontvangen 12-03-2020);
- 2020-030434, Bruine Lijster 28, het realiseren van een dakopbouw (ont-

vangen 16-03-2020);
- 2020-030435, Krakeend 29, het vergroten van de dakkapel (ontvangen 

16-03-2020);
- 2020-030436, Haas 13, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 

16-03-2020);
- 2020-030440, Amstelplein 57, het plaatsen van terrasschermen (ont-

vangen 17-03-2020);
- 2020-030505, Industrieweg 12, het bouwen van 12 garageboxen (ont-

vangen 17-03-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2020-007921, Schoolstraat 26, het plaatsen van een nieuw kozijn in het 

bijbehorend bouwwerk (10-03-2020 ingetrokken);
- 2020-0023502, nabij Boerlagelaan, het aanleggen van een laadinfra-

structuur ten bate van elektrische bussen (23-03-2020 vergunningsvrij).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
- 2020-017164, Knobbelzwaan, het aanleggen van een parkeerplek op 

eigen terrein (verzonden 26-03-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2020-020670, Poelweg 2, het vergroten van een bestaande opslag-

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi	ciële	mededelingen	en	bekendmakingen	ook	op	www.uithoorn.nl	
en	op	https://zoek.offi	cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige	voorziening’	worden	aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift	brengt	de	rechtbank	griffi	ekosten	in	rekening.	Het	besluit	
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat	er	geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	vergunning,	kan	een	‘voor-
lopige	voorziening’	worden	aangevraagd.	
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet 
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten	alleen	nog	via	www.offi	cielebekendmakingen.nl	Ook	
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’	geïnformeerd	over	besluiten	uit	de	gemeente	Uithoorn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

CORONAHULP UITHOORN 

loods (verzonden 19-03-2020);
- 2020-020006, Drechtdijk 12, het maken van een dakkapel en dakkapel-

len (verzonden 23-03-2020);
- 2020-019236, achter de Noordammerweg 45, het vergroten van een 

kassencomplex d.m.v. laaddocks en parkeerplaatsen (verzonden 24-
03-2020).

Uithoorn
- 2020-016670, Wiegerbruinlaan 4A, het wijzigen van gevelreclame (ver-

zonden 19-03-2020)

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2020-029830, Jaagpad, plaatsen borden met info werkzaamheden van 

16 maart 2020 t/m 26 februari 2021 (verzonden 18-03-2020);
-	 2020-026959,	Drechtdijk	21,	ontheffi	ng	art.	35	Drank-	en	Horecawet	op	

27 april 2020 en 8 september 2020 (verzonden 19-03-2020).
Uithoorn
- 2020-029386, Thamerlaan 2, ingebruikname gemeentegrond voor het 

plaatsen van een schaftkeet en afvalcontainer t/m 11 april 2020 (ver-
zonden 26-03-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
TER INZAGE LEGGING Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan	Vuurlijn	15-21	met	identifi	catiecode	NL.IMRO.0451.
BPVuurlijn15en21-ON01 met ingang van 3 april 2020 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuur-
lijn 15-21 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 24 juli 2019 is ge-
sloten voor het perceel Vuurlijn 15-21. Daarin is voor de gemeente als ver-
plichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen 
waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe 
situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebou-
wing twee ruimte voor ruimte woningen en een accommodatie voor recrea-
tief nachtverblijf worden gerealiseerd, de bestaande bedrijfswoning aan de 
Vuurlijn 21 naar een burgerwoning wordt omgezet en de bestaande schuur 
aan de Vuurlijn 21 wordt omgezet naar een accommodatie voor recreatief 
nachtverblijf. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven 
genoemde ontwikkelingen mogelijk. Eerder heeft het voorontwerpbestem-
mingsplan ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is op een 
aantal punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmings-
plan. De wijzigingen zijn aangegeven in de Nota van beantwoording van 
inspraak- en overlegreacties en ambtelijke wijzigingen die als bijlage in het 
ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. 
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21 ligt vanaf vrijdag 3 april 2020 
tot en met donderdag 14 mei 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmings-
plan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk in-
formatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 2 april 2020

WWW.UITHOORN.NL

In Uithoorn zijn er verschillende acties opgestart om u als inwoner te helpen
Mantelzorgers:
Mantelzorg & Meer 
is er voor u
De druk op u als mantelzorger neemt steeds verder toe en kan 
u boven het hoofd groeien. Mantelzorg & Meer luistert graag 
naar u en denkt met u mee over mogelijke oplossingen. Zij kun-
nen samen met u kijken hoe ze uw situatie kunnen verlichten. 
U kunt contact opnemen via (020) 512 7250 of info@mantelzor-
genmeer.nl (09.00-17.00 uur)
- Heeft u behoefte om stoom af te blazen en zoekt u een luis-

terend oor?
- Heeft u iemand nodig die boodschappen haalt?
- Wilt u iemand spreken die even met u meedenkt?
- Wilt u praten over hoe om te gaan met uw partner, ouder of 

kind voor wie u zorgt?
- Voelt u zich eenzaam of maakt u zich zorgen?
- Heeft u goede tips voor andere mantelzorgers?

Facebookgroep Uithoorn 
helpt #Corona
Buurtgenoten in Uithoorn hebben het 
initiatief genomen om andere buurtge-
noten in de gemeente Uithoorn te hel-
pen in verband met alle corona ontwik-
kelingen. Het gaat om kwetsbare men-
sen en ouderen die hulp kunnen gebrui-
ken. Bijvoorbeeld het uitlaten van de 
hond of het doen van boodschappen. 
In	de	facebookgroep	‘Uithoorn	helpt	
#Corona’	kunt	u	de	hulpvraag	stellen	
of hulp aanbieden. www.facebook.com/groups/501799177160993/
Heeft u geen facebook? Dan kunt u ook contact opnemen via 
uithoornhelpt@gmail.com of via de groep op Whats app. Scan hier-
voor deze Q&R code.

Wie anderen wil helpen tijdens de coronacrisis of een hulpvraag wil uitzetten, kan terecht op het  Uithoornse platform 
www.coronahulpuithoornderondevenen.nl. Op dit platform kan vraag en aanbod zo goed en veilig mogelijk aan elkaar 
gekoppeld worden. Deze website is een initiatief van Tympaan de Baat. Meer informatie via het Infopunt Uithoorn voor Elkaar, 
www.uithoornvoorelkaar.nu, (0297) 303 044 of info@coronahulpuithoornderondevenen.nl.

Er zijn veel zorgen door corona. Mensen hebben behoefte aan een 
luisterend oor, omdat ze eenzaam zijn. Spanningen lopen op doordat 
het hele gezin thuis is. Mensen met corona valt de thuis-isolatie zwaar 
en kunnen zich verstoten voelen. Zorgverleners maken meer dan vre-
selijke dingen mee. Wil u daarover praten? Professionals van Partici-
pe Amstelland staan voor u klaar, ook in het weekend. Maakt u zich 
zorgen over een ander, kunt u dat 
ook met ons bespreken. Voor de 
hele regio: Amstelveen, Aalsmeer, 
Uithoorn en Ouder Amstel, telefo-
nisch bereikbaar van op zaterdag 
en zondag van 8.30-17.00 uur via 
(020) 543 0440. Meer informatie: 
www.participe-amstelland.nu

Participe Amstelland biedt 
luisterend oor en hulp

Ruit bushokje 
vernield

Uithoorn - Op vrijdag 27 maart 

Geldbiljet bij 
kassa weggegrist
Uithoorn - Op maandag 30 maart 
rond half tien in de avond is een ou-
dere inwoonster bestolen bij de Al-
bert Heijn in Zijdelwaard. De vrouw 
legde bij het afrekenen van haar 
boodschappen een biljet van 50 eu-
ro in het geldbakje. Plots was daar 
een man, die het biljet weggriste 
en er snel vandoor ging. De man 
werd al in de gaten gehouden door 
medewerkers. Hij ijsbeerde al eni-
ge tijd door de super en hield zich 
niet aan de verplichte looprichting 
die is ingesteld vanwege de coro-
na-bestrijding. De man rende weg, 
stapte op een groene (met oran-
je en wit) �ets en reed weg rich-

ting de Wieger de Bruinlaan. Agen-
ten hebben de man gevolgd tot de 
Legmeer, maar hier verdween hij in 
een steegje en is niet meer aange-
tro�en. De man droeg een zwarte 
jas, een spijkerbroek en had opval-
lende zwarte schoenen aan. De po-
litie doet verder onderzoek. Er zijn 
camerabeelden veilig gesteld. De 
vrouw is overigens door de super-
markt schadeloos gesteld. Ze heeft 
haar wisselgeld terug gekregen en 
mocht de boodschappen mee naar 
huis nemen.

Inbreker 
aangehouden

Uithoorn - Op maandag 30 maart 
rond kwart over vier in de vroege 
ochtend kreeg de politie een mel-
ding dat een poging tot inbraak 
werd gedaan bij een woning in 
de Beellaan. Gezien was dat ie-
mand probeerde het tuinhek aan 
de achterzijde van het huis te 
openen. De politie is direct met 

enkele eenheden op de melding 
afgegaan en is in de buurt gaan 
zoeken. De agenten kregen hier-
bij hulp van de politiehelikopter. 
De man bleek zich te verbergen 
in de bosjes. De 22-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats lag plak op de grond om 
niet ontdekt te worden. De man, 
geen onbekende van de politie, is 
aangehouden en meegenomen 
voor verhoor. Hij zal zich over eni-
ge tijd moeten verantwoorden bij 
justitie.

Inbrekers er 
snel vandoor

Uithoorn - Op maandag 30 maart 
rond half elf in de avond kreeg de 
politie een melding dat bij een wo-
ning in de Prinses Christinalaan 
twee mogelijke inbrekers zouden 
staan. Agenten zijn direct ter plaat-
se gegaan, maar de twee waren er 

al snel vandoor gegaan. Een getui-
ge heeft ze weg zien rennen rich-
ting de Admiraal van Gendtlaan. 
Van een van de daders is een signa-
lement bekend. Hij is ongeveer 1.80 
meter lang, heeft een slank postuur, 
een snor en een baardje, zwart haar 
en heeft een getinte huidskleur. Hij 
was geheel in het zwart gekleed. 
Wie meer informatie heeft, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Baksteen tegen 
voorkamerraam

Uithoorn - Op zondag 29 maart 
zijn bewoners van de Thamer-
laan behoorlijk geschrokken. Uit 

het niets werd rond negen uur in 
de avond een baksteen tegen het 
voorkamerraam van hun huis ge-
gooid. De reden van de vernieling 
is onbekend. De politie doet onder-
zoek. Mogelijk zijn er getuigen, zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

rond half zes in de avond kreeg 
de politie een melding dat glas-
gerinkel was gehoord in de Ni-
colaas Beetslaan. De getuige 
had daarna een groepje jongens 
zien wegrennen en vervolgens 

zien weg�etsen. Een van de �et-
sen had een dubbele stang. De 
politie trof een vernielde ruit in 
het bushokje aan. Het onder-
zoek naar de daders is in volle 
gang. 



O�ciële Mededelingen
2 april 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

-  Madame Curiestraat 21, 1433 AA, (Z20-019543), het ver-
vangen van de bestaande schuur 

-  Oosteinderweg 111 ws, 1432 AH, (Z20-019540), het ver-
vangen van een bestaande woonark door een nieuw te 
bouwen waterwoning 

-  Charles Gabrijweg 44, 1431 MJ, (Z20-018873), het plaatsen 
van een dakopbouw 

-  Mijnsherenweg 32a, 1433 AS, (Z20-018547), het plaatsen 
van werktuigenberging t.b.v. een aannemersbedrijf 

-  Uiterweg 139, 1431 AD, (Z20-018522), het aanleggen van 
een onderheid betonpad richting de jachthaven en terras-
sen rondom de woning 

-  Uiterweg 127 ws11, 1431 AD, (Z20-018221), het legaliseren 
van twee schuifpuien en wijzigen van de gevelbekleding 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Hornweg 226, 1432 GT, (Z20-013041), het bouwen van een 

loods ter vervanging van bestaande schuur. Verzonden: 27 
maart 2020

-  Rietwijkerdwarsweg, Sectie A nr 3668, (Z20-010607), het 
oprichten van een bedrijfsgebouw. Verzonden: 26 maart 
2020

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Uiterweg 65, 1431 AB, (Z19-067017), het vervangen van de 

bestaande woning. Toelichting: De omschrijving van het 
project is enigzins aangepast ten opzichte van de publica-
tie van de ingediende aanvraag. Verzonden: 30 maart 2020

-  Mendelstraat 91, 1431 KP, (Z20-004448), het wijzigen van 
het gebruik van de woning naar het huisvesten van ar-
beidsmigranten. Verzonden: 25 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:
-  Marktstraat 32 en 32a en Gedempte sloot 19, 1431 BE, 

(Z20-009596), het veranderen van het bestaande restau-
rant met bovenwoning in 3 appartementen. Verzonden: 
26 maart 2020

-  Thailandlaan 9 in Aalsmeer (eerder bekend als Thailand-
laan 10, sectie B, nr. 4214), (Z19-065309), het bouwen van 
een bedrijfspand met kantoor en showroom en het aan-
leggen van een in- en uitrit. Verzonden: 26 maart 2020

-  Oosteinderweg 357A, 1432 AX, (Z19-055806), het uitbrei-
den van de bestaande bedrijfsruimte. Verzonden: 26 maart 
2020

-  Hadleystraat 27, 1431 SK, (Z20-011849), het verlengen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
25 maart 2020

-  Uiterweg nabij 95, (Z20-013915), het gewijzigd uitvoeren 
van de constructie ten opzichte van de reeds verleende 
vergunning Z18-009743. Verzonden: 25 maart 2020

-  Machineweg 295 a (eerder bekend als Machineweg tussen 
295 en 297), (Z19-038111), het bouwen van een woning. 
Verzonden: 23 maart 2020

MELDINGEN AKKOORD
- Ophelialaan 162, 1431 HP (Z20-019977), het starten van 

het bedrijf apotheek van der Mooren

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de 
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de 
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbe-
sluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten 
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen - 

Helling, achter de dorpskerk;
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen 

- Wissel, noordelijk deel, bij het �etspad naar het Bielzen-
pad;

- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Arianestraat, 
bij de kruising met de Willem-Alexanderstraat; 

- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Oranjestraat, 
oostelijk deel.

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

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 208 (Z20-016887) Family Aalsmeer, ont-

vangen 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 208 (Z20-016887) Family Aalsmeer, ont-

vangen 12 maart 2020

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Sportlaan 43A (Z20-015080) Kindervakantieweek van 10 

t/m 14 augustus 2020, ingetrokken 25 maart 2020

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
verbouwing Albert Heijn op 27 mei 2020, op het perceel 
Einsteinstraat 103. Dit verzoek, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt gedurende 6 weken, tijdens de ope-
ningstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. Als u tevens een mon-
delinge toelichting wenst, dient u eerst een afspraak te maken 
met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen wor-
den gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 
12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 0297-387 575. Een 
ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes we-
ken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het 
betre�ende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in 
het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

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.

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

Op zaterdag 4 april 2020 vaart de snoeiboot weer uit om ei-
landeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te ge-
ven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te 
voeren.  De boot ligt weer op de vertrouwde locaties: 
09.00-12.00 u: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. 
Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de mo-
gelijkheid aan om op zaterdag 4 april 2020 hun snoeiafval gra-
tis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, 
wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd 
niet aanwezig is, dan is deze aan het lossen. De boot komt dan 
zo snel mogelijk weer terug. 

Meer informatie
Op 3 oktober en 14 november dit jaar zal de snoeiboot ook uit-
varen. Voor meer informatie over de takkeninzameling en de 
snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Am-
stelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/
boswachter tel. 0297-387575.

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.
-  Van Clee�kade kruising Burgemeester Kasteleinweg en 

Burgemeester Kasteleinweg t.h.v. het toekomstige bus-
station, (Z20-020391), het realiseren van 3 grondkeringen 
t.b.v. het project Hovasz 

-  Koningsstraat 96, 1432 PL, (Z20-020314), het doorbreken 
van een draagmuur tussen de woning en de garage 

-  Oosteinderweg 21b, 1432 AC, (Z20-019949), het maken 
van een aanbouw tussen de woning en berging 

-  Aalsmeerderweg 186, 1432 CV, (Z20-019894), het vergro-
ten/verlengen van de bestaande loods aan de achterzijde 

-  Ophelialaan 162, 1431 HP, (Z20-019886), het bouwen van 
een gezondheidscentrum met daarboven 6 appartemen-
ten 

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op 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.
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Van Ekris steunt VIOS 
voor vijfde jaar op rij!
Mijdrecht - De Show- & Mar-
chingband VIOS is zeer content 
dat de relatie met Toyota dealer 
Van Ekris Mijdrecht BV voor het 
vijfde jaar op rij is verlengd. Vrij-
dag 6 maart jl. werden door VI-
OS-voorzitter John Mayenburg 
en de heer Ferry van Ekris, beiden 
op de foto, handtekeningen ge-
plaatst voor wederom een nieuw 
jaar vertrouwen in de vereniging. 
Vooruitgang Is Ons Streven waar 
de letters VIOS voor staan sluit 
volledig aan bij de duurzame 
techniek van de hybride- en wa-
terstofmodellen waarmee Toyo-
ta voorop loopt met de nieuwste 
ontwikkelingen. Het fotomoment 
vond plaats nog voor de huidige 

kabinetsmaatregelen. Wel namen 
we in acht dat we op gepaste af-
stand met drie personen aanwe-
zig waren. Helaas kregen daarna 
artikelen met afgelastingen van 
activiteiten bij VIOS voorrang in 
de media. Muziekvereniging VI-
OS bestaat dit jaar 120 jaar! Een 
unieke gelegenheid die we graag 
aan eenieder hadden willen laten 
zien op onze speciale Seizoenpre-
sentatie. Ten overvloede melden 
we nogmaals dat dit niet door 
kan gaan de komende maand 
maar dat we dit graag later in dit 
jaar willen gaan uitvoeren.  Op dit 
moment is het belangrijker dat 
iedereen gezond blijft want 120 
jaar vieren we met z’n allen!!

TTC De Merel 
Fietskampioenen 2019
De Ronde Venen - Bij � etsclub 
TTC de Merel wordt, al sinds de 
Corona-maatregelen werden af-
gekondigd, niet meer in groeps-
verband ge� etst. Eind februari, 
hield de club de jaarlijkse leden-
vergadering in dorpscentrum de 
Willisstee.
Daar werden onder meer de win-
naars van het afgelopen � etssei-
zoen (2019) gehuldigd. Bij TTC de 
Merel kunnen tijdens het seizoen 
punten verdiend worden, door 
veel met clubtoertochten mee te 
rijden én door veel kilometers te 
rijden. Daarnaast worden er ook 
prijzen uitgereikt alléén op ba-

sis van de gereden kilometers. In 
2019 won Gerard de Graa� . Hij 
� etste in het seizoen maar liefst 
11244 kilometer!
De tweede prijs ging naar An-
dré Kroeze en de derde prijs ging 
naar Kees Smit. Het was een ge-
zellige bijeenkomst waarbij de 
leden uitkeken naar het nieuwe 
� etsseizoen dat traditiegetrouw 
op 1 april start. Fietsen kan al-
tijd nog, maar wanneer de Me-
rels weer in clubverband kunnen 
� etsen is afwachten. Nieuwe le-
den zijn altijd welkom! Kijk daar-
voor op de website: www.ttcde-
merel.nl

Digitaal diagnose met 
het UMC
De Ronde Venen - Sinds donder-
dag 26 maart kunnen inwoners 
van de provincie Utrecht digitaal 
een diagnose krijgen over even-
tuele besmetting met het coro-
navirus. Het UMC Utrecht intro-
duceert de OLGV corona check 
app in de provincie Utrecht. Hier-
mee kunnen inwoners van de 
provincie hun gezondheid vol-
gen en krijgen zij snel advies over 
een mogelijke besmetting met 
het coronavirus ( COVID-19). In 
deze app vullen gebruikers da-
gelijks hun gezondheidsgege-
vens in, zoals hoesten, kortade-
migheid of koorts en ontvangen 
vervolgens advies van een me-
disch team van het UMC Utrecht. 
De app is gratis en begeleidt in-
woners van de provincie Utrecht 
digitaal bij hun gezondheid ten 
tijde van het nieuwe coronavirus. 
Het UMC Utrecht verzorgt de me-
dische ondersteuning, begelei-
ding en de uitrol van de app, in 
nauwe samenwerking met huis-
artsenorganisaties, GGD en zie-
kenhuizen in de regio. Een me-
disch team bekijkt dagelijks de 
ingevulde gegevens. Dit team be-
staat uit getrainde medisch stu-
denten. Zij werken onder leiding 
van huisartsen en longartsen ver-
bonden aan het UMC Utrecht. Sa-
men kijken zij naar de gegevens 
en geven ze een advies over een 
mogelijke besmetting met het 
coronavirus. Patiënten ontvan-
gen daarover een bericht in de 
app. Mochten de klachten daar 
aanleiding toe geven, dan wordt 
de patiënt door het medisch 
team gebeld om meer vragen te 
beantwoorden over zijn gezond-
heid. Indien nodig adviseert het 
team om contact op te nemen 
met de eigen huisarts.

Samenwerking 
Digital health is juist ook in de-
ze tijden een belangrijk thema 
voor het UMC Utrecht, omdat het 
helpt bij het onderbrengen van 
de juiste zorg op de juiste plek. 
De OLVG corona check is daar 
een mooi voorbeeld van. Het 
UMC Utrecht werkt voor de OLVG 
corona check samen met het On-
ze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 
in Amsterdam, het Amsterdam-
se bedrijf Luscii en zorginstellin-
gen in de provincie Utrecht. Het 
OLVG en Luscii hebben de app 
ontwikkeld en deze wordt nu lan-
delijk uitgerold. Krijgt de patiënt 
naar aanleiding van de OLVG co-
rona check het advies om medi-
sche hulp in te schakelen, dan 
verwijst het UMC Utrecht de pa-
tiënt naar een zorgverlener in de 
regio Utrecht. Hij hoeft dan niet 
naar Amsterdam.
Prof. dr. Niek de Wit, hoogle-
raar huisartsgeneeskunde: ”De-
ze app stelt inwoners van de pro-
vincie Utrecht snel in staat om op 
een verantwoorde manier zelf 
hun klachten in de gaten te hou-
den. En gaat zo helpen om in de-
ze moeilijke tijden de druk op de 
huisartsen- en ziekenhuiszorg zo-
veel mogelijk te beperken.”
Aanmelden voor OLVG corona 
check 
Aanmelden voor de OLVG corona 
check kan via  www.umcutrecht.
nl/coronacheck 
Let op: deze app is geen vervan-
ging van reguliere zorg of spoed-
hulp. Bent u ernstig ziek of is er 
sprake van spoed? Neem dan 
contact op met uw behandelend 
(huis)arts of bel 112. Bedenk ook 
dat uw klachten door iets anders 
dan het coronavirus kunnen wor-
den veroorzaakt.

   Goed geschoten...

Mijdrecht - Is deze zware tijd, 
waar velen thuis zitten, thuis 
werken enz.
Zijn er toch ook wel leuke en 
gezellige zaken die u misschien 
meemaakt bij u thuis, bij u in 
de buurt, of als u even veilig 
een wandelingetje maakt een 
mooi natuurplaatje. Ziet u iets? 
Maak er een foto van, een klein 
verhaaltje over waar hoe en 
wat en stuur het naar ons op: 

redactiemijdrecht@meerbode.
nl. De foto graag als JPG en de 
tekst, gewoon in een tekst do-
cument.
Deze week ontvingen we de-
ze foto van Ruud van Halm uit 
Mijdrecht. 
Hij schreef erbij: “wat wordt 
het Wickelhof weer mooi. Het 
echtpaar is terug! Een vrucht-
baar seizoen gewenst ooie-
vaartjes!

“Een zak met spijkers is blijven staan”
1944: De diefstal van 
bonkaarten in Mijdrecht 
Dit jaar wordt veel aandacht be-
steed aan het thema “75 jaar vrij-
heid”. Die vrijheid kwam nadat 
Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog vijf jaar lang bezet was. 
Bij het vieren van vrijheid past 
ook het herdenken van gebeur-
tenissen die in de oorlog plaats-
vonden. Eén van die gebeurte-
nissen is de geslaagde roof van 
zo’n 14.000 bonkaarten en in-
legvellen uit het gemeentehuis 
van Mijdrecht. Dat gebeurde 76 
jaar geleden: op vrijdag 24 maart 
1944. De “kraak” - op één na de 
grootste in de provincie Utrecht - 
verloopt zonder geweld.

Op 8 april 1944 wordt in het Ne-
derlands Algemeen Politieblad 
om de opsporing verzocht van 
twee personen die zijn vertrok-
ken naar een onbekende bestem-
ming. Het gaat om de 26-jarige 
Arie van Heeringen en de 33-ja-
rige Ruth Bras, die verdacht werd 
van het vervalsen van persoons-
bewijzen. Van Heeringen is des-
tijds directeur van de distribu-
tiekring en Bras is op dat kan-
toor de kassier-waardenmateri-
aal. Het distributiekantoor is ge-
vestigd in de raadszaal van het 
toenmalige gemeentehuis van 
Mijdrecht. Samen met anderen 
voorziet Van Heeringen onder-
duikers van bonnen en inlegvel-
len, want “zonder bonnen geen 
eten”. De distributie van schaar-
se goederen verloopt in de oor-
logstijd via inlegvellen met ge-
nummerde bonnetjes, die moe-
ten worden ingeleverd bij de aan-
koop van producten. 

Mandenmaker
In de zomer van 1943 is Van Hee-
ringen betrokken bij de oprich-
ting van de Landelijke Organisa-
tie in de Vecht en Veenstreek. Van 
Heeringen heeft een opleiding 
tot onderwijzer gevolgd en is 
daarna werkzaam als bedrijfslei-
der bij de plaatselijke kettingkas-
ten. Het is mandenmaker Abra-
ham van Vliet, leider van het ver-
zet in Wilnis, die in het najaar van 
1943 wordt benaderd door een 
hem onbekende ‘Frits’ van de pro-
vinciale Knokploeg. Het gesprek 
gaat over het ontvreemden van 
de bonkaarten in Mijdrecht. Pas 
na de oorlog blijkt die ‘Frits’ in 
werkelijkheid Reindert van der 
Haar te heten. Zijn broer is van-
af 1946 tot in 1971 burgemeester 
van Mijdrecht en Wilnis.              

Schaakwedstrijd
In het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD) be-
vindt zich een verslag van me-
vrouw Van Henten uit Loos-
drecht. Begin februari 1944 wordt 
aan het eind van de middag bij 
haar aangebeld. Enkele jonge 
mannen vragen te mogen telefo-
neren, omdat hun auto een lek-
ke band heeft. “De mannen de-
den iets verlegen en wij voel-
den dat er iets bijzonders aan de 
hand was. Het bleek dat er zes 
jonge mannen in een auto zaten 
die een Duitse camou� agekleur 
had.“ Uit andere bronnen blijkt 
dat twee van hen nog in hetzelf-
de jaar door de Duitsers worden 
gedood. De heer van Henten laat 
de auto in de schuur zetten om te 
voorkomen dat de buren er iets 
van zouden merken. Als een gara-
gehouder uit Hilversum de band 
ter reparatie meeneemt, vraagt 
één van de jongemannen naar 
Mijdrecht te mogen bellen. Daar 
wordt Arie van Heeringen op de 
hoogte gesteld dat “de schaak-
wedstrijd” die avond niet door-
gaat. Het aanbod om een boter-
ham mee te eten wordt gretig 
aanvaard. “Een enkele maal, als zij 
hun tas openden, zagen we een 
revolver glinsteren, maar we hiel-
den ons of we niets gezien had-
den.” Om negen uur is de auto 
weer rijklaar.

Onder werktijd
Enkele weken daarna wordt de 
zaak in het geheim opnieuw be-
sproken. Van Heeringen meldt 
dan dat hij zelf de sleutel van de 
kluis heeft, omdat kassier Bras 
dan al is ondergedoken. De voor-
bereiding van de diefstal wordt 
onder werktijd geregeld en de 
bonkaarten worden klaarge-
zet op de bovenverdieping van 
het gemeentehuis. Op vrijdag-
avond, om acht uur ’s avonds ar-
riveert een auto met vier leden 
van de KP-Frits. De poort van de 
schutting bij het gemeentehuis is 
open. Met behulp van een touw 
worden de postzakken met de 
bonnen door een raam naar be-
neden gelaten. Nadat de auto is 
weggereden, blijkt een postzak 
te ontbreken. Terugkeren is te ris-
kant. Via de telefoon wordt een 
ingewijde in Wilnis op de hoog-
te gesteld.

Onder de vloer
Abraham van Vliet noteert dat op 
die avond bericht binnenkomt 
dat een zak met spijkers is blijven 

staan. Na overleg gaan zijn zoon 
Jan, nicht Alie en politieagent Van 
Splunder op pad. Ze lopen door 
de polder en komen bij het ge-
meentehuis. Ze zijn bang dat de 
diefstal al ontdekt is en dat ze 
in een val lopen.  Het gaat ech-
ter goed en ze weten achter de 
schutting alsnog die ene zak te 
pakken. ’s Nachts om twee uur is 
de spanning voorbij: de zak met 
bonkaarten ligt in Wilnis onder de 
vloer van de kerk.
Op zaterdagochtend staan de 
distributiemedewerkers voor een 
dichte deur. Eenmaal binnen blij-
ken alleen de noodrantsoenen 
aanwezig. Tegen de middag arri-
veert een rechercheteam van de 
Duitse politie. Waarschijnlijk zijn 
ze op de hoogte gesteld door de 
NSB-burgemeester, die sinds de-
cember 1943 in functie is. Na een 
kort onderzoek worden familie-
leden van de voortvluchtige Arie 
van Heeringen aangehouden in 
hun woning aan Bozenhoven 43. 

In gijzeling
In maart 1994 vertelt zijn broer 
Dirk van Heeringen, die bij zijn 
vader in de zaak werkte, over de 
toedracht van de gebeurtenissen 
vanaf die zaterdag. Dirk is dan 23 
jaar. “Wij waren in Utrecht. 0p de 
terugweg werden we in Wilnis al 
gewaarschuwd.
Ik ging toen naar een tante, maar 
later op de dag ben ik op mijn va-
ders verzoek toch naar Mijdrecht 
gegaan. Samen met mijn ouders 
en mijn zussen Annie (19) en Jo-
pie (14) zijn we onder begelei-
ding van de plaatselijke politie 
naar Amsterdam gebracht. De ril-
lingen liepen over m’n rug, want 
over de Euterpestraat had je ge-
noeg gehoord. In de Euterpe-
straat is het bureau van de Sicher-
heitsdienst (SD) gevestigd. We 
kregen de stuipen op ons lijf van 
al dat geschreeuw in het Duits.” 
Na verhoor wordt het gezin over-
gebracht naar het Huis van Bewa-
ring aan de Amstelveenseweg. 
Vader en zoon worden geschei-
den van moeder en dochters. 
Na elf dagen opsluiting volgt 
transport per trein naar het con-
centratiekamp Vught. Het gezin 
wordt in gijzeling genomen, om-
dat de SD er niet in slaagt de on-
dergedoken Arie in handen te 
krijgen. Dirk vertelt dat hij het in-
signe met kampnummer “G 9614” 
altijd heeft bewaard. Samen met 
zijn vader Gerrit komt hij terecht 
in het “Geisellager”. Moeder en 
beide zusjes zitten in het “Frau-
enlager”. Dirk van Heeringen zegt 
vijftig jaar na dato:
“We hadden nooit kunnen ver-
moeden dat het verhoor zou lei-
den tot internering in het concen-
tratiekamp Vught. Ik was heel on-
zeker, want je wist absoluut niet 
wat er zou gebeuren.”

In een kruiwagen
“Mijn vader, die suikerziekte had, 
kreeg een wond aan zijn been en 
kon uiteindelijk niet meer lopen. 
De wond wilde niet genezen. In 
een kruiwagen reed ik hem ‘s och-
tends naar de appèlplaats. Omdat 
ik direct na de telling in marstem-
po met het werkcommando mee 
moest, had ik geen tijd om hem 
terug te brengen naar de barak. 
Vader bleef alleen achter op de 

appèlplaats. Hij kreeg geen me-
dische verzorging. Uiteindelijk is 
hij in het kamp geopereerd, maar 
zijn gezondheid ging snel ach-
teruit. Mijn vader had een enor-
me heimwee. Het heeft hem erg 
aangegrepen, dat hij zijn vrijheid 
kwijt was, voor iets waar hij part 
noch deel aan had. Vanuit het 
kampziekenhuis had hij zicht op 
de uitgang van het kamp.”

Kampcrematorium
“Als we daar maar weer door zijn, 
zei hij tegen mij.” Die wens is niet 
op aardse wijze vervuld. Op 7 ju-
ni 1944 om drie uur ’s middags - 
een dag na de landing van gealli-
eerde troepen op de standen van 
Normandië - overlijdt vader Gerrit 
van Heeringen op 58-jarige leef-
tijd. 
Aan de familie is in een brief-
je meegedeeld dat hij is overle-
den ten gevolge van een zwak 
hart en slechte bloeddoorstro-
ming, onderhuidse ontsteking, 
acute nierontsteking en suiker-
ziekte. “Ik heb nog gezien dat hij 
op een karretje naar het kampcre-
matorium werd gereden”, vertelt 
Dirk van Heeringen. Nadat zijn 
moeder en zusjes zijn vrijgela-
ten, wordt hij in september over-
gebracht naar kamp Amersfoort. 
Na een verblijf in dat kamp wordt 
hij naar Utrecht vervoerd en daar 
in de binnenstad vrijgelaten. “Ik 
heb dat altijd als een wonder be-
schouwd.” 

“Nimmer vergeten”
In de buurt van de Utrechtse Ma-
riaplaats gaat hij naar een expedi-
tiebedrijf waar ze zaken mee de-
den. “De zoon van de eigenaar 
heeft me naar huis gebracht.” Uit 
het verhaal van Dirk van Heerin-
gen blijkt dat Arie tijdens zijn on-
derduikperiode wei eens thuis 
kwam. “Op een keer kwamen er 
Duitsers bij ons op de werf Ze 
wilden paarden stallen. Arie zat 
op de trap. Hij had een vuurwa-
pen bij zich, want hij wilde zich 
niet overgeven.” Eén van de on-
derduikadressen waar Arie van 
Heeringen verblijft, is boerderij 
“De Kraanvogel” aan de Amstel-
kade. Deze boerderij van de fami-
lie Bosman speelt een belangrijke 
rol bij de droppings van wapens 
en de distributie naar Utrecht en 
Amsterdam. Na de oorlog schrijft 
Arie van Heeringen: “Een saluut 
voor hen die vielen in gevange-
nissen en concentratiekampen. 
Wij zullen hen nimmer verge-
ten.” Arie van Heeringen is in 1982 
overleden. Zijn broer Dirk van 
Heeringen overleed in 2003. 

Foto: Bosman, P.J. / collectie 
Regionaal Archief Alkmaar / 
FO 1300307.
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Gezond en gezellig met 
elkaar op het balkon
Uithoorn – Ook de bewoners van 
de Karel van Manderhof gaan ge-
zamenlijk “bewegen”. Dinsdag jl 
was de eerste keer en er zullen er 
nog meer volgen. 
In het atrium staat dan  een ge-
luidsversterking met daarach-
ter Christa Veerman – bewoner 
en gepensioneerde  physiothera-

peute.  Zij geeft de  oefeningen.
De bewoners die meedoen gaan 
bij hun voordeur aan de balustra-
de staan en wie niet meedoen 
– omdat ze menen dat niet aan 
te kunnen - gaan met een kopje 
thee/ko�e op een stoel bij hun 
voordeur aan de balestrade zit-
ten. Met elkaar…

College Uithoorn: ‘Trots op de 
veerkracht die iedereen toont’
Uithoorn – Het coronavirus 
houdt iedereen in zijn greep. In-
woners en ondernemers van Uit-
hoorn, De Kwakel en de rest van 
het land hebben te maken met 
strenge regels die niet makkelijk 
zijn. Om alles zo goed als moge-
lijk in goede banen te leiden heb-
ben burgemeester Pieter Heilie-
gers en wethouders Jan Hazen, 
Hans Bouma en Ria Zijlstra kor-
te lijnen met lokale zorginstellin-
gen, scholen en ondernemers. Zij 
zijn blij te zien dat door een nau-
we onderlinge samenwerking 
met alle betrokkenen alles, tot 
nog toe, goed verloopt. 
,,Heel veel mensen werken kei-
hard in deze crisistijd. Uithoor-
naars en Kwakelaars zetten de 
schouders eronder. Heel mooi 
om te zien,” aldus burgemeester 
Pieter Heiliegers. Vervolgt: ,,Afge-
lopen weekend heb ik een rond-
je door de dorpen gelopen. Bij-
na iedereen houdt zich aan die 
anderhalve meter afstand. Ik ben 
daar dankbaar voor. Want het 
is niet makkelijk. We zijn men-
sen en hebben behoefte aan so-
ciaal contact. Het is voorjaar, we 
willen lekker naar buiten, samen 
wandelen, samen een gesprek-
je aangaan. Maar dat gaat nu 
niet zo makkelijk. Dat is de reali-
teit van nu, hoe onwerkelijk ook. 
Houd vol. Vermijd drukke plekken 
en houd die anderhalve meter in 

acht. Alleen op deze manier kun-
nen we tegen dit virus vechten. Ik 
beloof u dat wij achter de scher-
men ook hard werken om de cri-
sis zo goed als mogelijk te bestrij-
den. Zowel vanuit Uithoorn als 
Amsterdam waar alle regio-bur-
gemeester geregeld samen ko-
men voor crisisoverleg.”
Wethouder Ria Zijlstra (Onderwijs 
en sociaal domein) telefoneert op 
regelmatige basis met de scho-
len, opvang en de zorginstellin-
gen om te vragen of alles goed 
loopt en welke hulp er nodig is. 
Zijlstra: ,,Alle vormen van dag-
besteding zijn noodgedwongen 
gestopt. Ook worden inwoners 
in zorg niet meer thuis bezocht, 
tenzij er geen andere oplossing 
is. Dat betekent dat ouderen 
en mensen met een beperking 
thuis zitten of in de woonvoor-
ziening. En dat mensen via digi-
tale middelen begeleid moeten 
worden. Dat is anders dan ze ge-
wend zijn en voor velen is dit ui-
teraard moeilijk. Voor de mantel-
zorgers is dit ook een extra belas-
ting. Alle zorgorganisaties hou-
den contact met hun cliënten om 
te horen hoe het gaat en om hen 
zo goed mogelijk te begeleiden. 
Zorgorganisaties die nu minder 
werk hebben, zoals het Wmo-ver-
voer en de thuiszorgorganisaties 
bieden nieuwe vormen van hulp 
aan, zoals het regelmatig opbel-

len van mensen en boodschap-
pen halen als daar behoefte aan 
is. Daar zijn wij heel blij mee.”
Wat verder heel mooi is, zo laat 
Zijlstra weten, is dat veel inwo-
ners  klaar staan om mensen die 
aan huis gekluisterd zijn te hel-
pen. De gemeente heeft aan Uit-
hoorn voor Elkaar gevraagd om 
vraag en aanbod te coördine-
ren. Dat is direct opgepakt. Zijl-
stra: ,,Ze hebben een meldpunt 
gecreëerd waar vraag en aanbod 
bij elkaar komen. Mensen die hier 
meer over willen weten kunnen 
op de website kijken www.uit-
hoornvoorelkaar.nu/corona-hulp. 
Uithoorn voor Elkaar is de komen-
de tijd ook iedere werkdag van 9 
tot 17 uur telefonisch bereikbaar 
voor vragen: 0297-303044.”

Ondernemers zwaar getro�en
Ondernemers in verschillende 
sectoren, worden zwaar getrof-
fen. De regering heeft een steun-
pakket voor mkb-ondernemers, 
zzp’ers en grootbedrijven aange-
kondigd. Maar de gemeente Uit-
hoorn heeft ook zelf een aantal 
gemeentelijke regelingen aange-
kondigd. Wethouder Jan Hazen 
(Economie) vertelt: ,,We hebben 
een ‘Tijdelijke Overbruggingsre-
geling Zelfstandig Ondernemers’ 
en uitstel- en betalingsregelin-
gen van gemeentelijke  belastin-
gen. Alle informatie over de re-

gelingen en de aanvraagproce-
dures zijn te vinden op onze ge-
meentelijke website, met daarbij 
ook vermeld waar je terecht kan.  
Daarnaast hebben we een apart 
e-mailadres voor ondernemers 
en ZZP’ers aangemaakt: onder-
nemersloket@uithoorn.nl  Daar 
kunnen ondernemers hun vragen 
stellen en wordt er dan zo snel als 
mogelijk contact met hen opge-
nomen. Omdat de telefoonlijnen 
druk bezet zijn, raad ik onderne-
mers ook aan om daar zoveel mo-
gelijk gebruik van te maken.”
Verder probeert Hazen zicht te 
houden op de actuele stand van 
zaken door telefonisch contact te 
hebben met een aantal onderne-
mers en voorzitters van de lokale 
ondernemingsverenigingen.

Drukte op het scheidingsdepot
Wethouder Hans Bouma: ,,Het 
zijn bijzondere en rare tijden. 
Binnen blijven is de norm en dat 
heeft e�ect op ons dagelijkse 
bezigheden. Daarnaast gaan er 
ook een heleboel zaken gewoon 
door. De gemeente is ontzettend 
trots op haar inwoners en hoe zij 
zich door deze crisis heen slaan. 
Maar we zijn ook trots op de me-
dewerkers. Bijvoorbeeld op de 
mensen die ervoor zorgen dat de 
afvalinzameling nog goed loopt. 
Het ophalen van het afval is cruci-
aal voor de gezondheid van inwo-
ners.” Bouma ziet wel dat er pro-
blemen ontstaan op het schei-
dingsdepot: ,,Er is er minder af-
val van horeca, bedrijven, scho-
len, sport, maar de thuisblijvers 
veroorzaken meer afval. Daarom 
willen we inwoners er op wijzen 
om de coronamaatregelen op te 
volgen op het scheidingsdepot. 
Om er voor te zorgen dat het niet 
te druk wordt op het scheidings-
depot is de toegang beperkt. U 
heeft het misschien ook al ge-
merkt in de supermarkt, daar is 
men druk bezig om klanten goed 
op afstand van elkaar te houden. 
Daarnaast zorgt men ervoor dat 
het niet te druk wordt in de win-
kel. Dit willen we ook creëren op 
het scheidingsdepot, dus laten 
we maximaal 7 auto’s toe op het 
depot. Via de slagboom wordt dit 
geregeld.” Het college van bur-
gemeester en wethouders wil 
tot slot iedereen heel veel sterk-
te wensen in deze moeilijke tijd. 
,,We zijn trots op de veerkracht 
die iedereen toont. Maar helaas is 
de crisis nog niet voorbij en moe-
ten we volhouden. Zorg goed 
voor jezelf én elkaar.”

Hans Dijksman 100 jaar
Uithoorn - Gisteren, woensdag 1 
april heeft Hans Dijksman uit Uit-
hoorn de fantastische mijlpaal

Bereikt van 100 jaar.
Hij had een mooi feest gepland 
staan, maar het corona virus 
kwam er tussen. Hans woont nog 
geheel zelfstandig , deed tot voor 
kort nog zijn eigen boodschap-

pen, ging nog naar de kerk en 
houdt nog keurig zijn eigen tuin-
tje bij. Gelukkig bestaan dit soort 
mensen ook nog maar is het wel 
jammer dat hij dit feestje nu niet 
kan vieren. Vandaar dat onze re-
dactie vond dat hij dan maar op 
deze manier in het zonnetje ge-
zet moest worden. Hoe wij het 
wisten? Van zijn overburen

Autoruit 
ingeslagen

Uithoorn - Op vrijdag 27 maart 
rond half acht in de avond trof de 
eigenaar van een Honda Civic zijn 
auto met een ingeslagen raam aan 
in de Laan van Meerwijk. Het raam 
links voor was met een baksteen 
kapot gemaakt, de steen werd op 
de hoedenplank aangetro�en. Er 
is niets uit de auto ontvreemd.

Jongerenwerk Uithoorn 
lanceert online platform 
Uithoorn - “Blijf binnen” is de 
boodschap van Uithoornaars in 
de nieuwe video die op maandag 
30 maart is uitgebracht door jon-
gerenwerk Uithoorn. En met de-
ze video wordt het nieuwe onli-
ne platform “Young Uithoorn” op 
Instagram gelanceerd. Jongeren-
werkers van Videt en Streetcor-
nerwork slaan de handen ineen 
en willen de jongeren in Uithoorn 
via deze weg motiveren, inspi-
reren en ondersteunen in deze 
spannende tijden, maar ook erna.  
Nu er geen groepsbijeenkomsten 
mogelijk zijn vanwege de maat-

regelen tegen het COVID-19 vi-
rus, betekent het ook geen ac-
tiviteiten de komende tijd. Om 
ervoor te zorgen dat jongeren 
naast hun schoolwerk en het ga-
men toch een beetje actief blij-
ven, hebben de jongerenwerkers 
een programma met online ac-
tiviteiten bedacht. Door middel 
van foto’s, �lmpjes, live-uitzen-
dingen en workshops worden de 
jongeren aangemoedigd om mee 
te doen. Vanaf maandag 30 maart 
worden de eerste activiteiten be-
kend gemaakt via het Instagram 
account van Young Uithoorn. “Als 

je ideeën hebt voor online acti-
viteiten mag je deze in de com-
ments plaatsen op Instagram. Wij 
horen het graag van je!” 
Heb je als jongere ideeën voor 
activiteiten na de quarantaine-
tijd? Wil jij bijvoorbeeld een �lm-
avond, een jongerendebat of een 
feest organiseren? Dan kun je lid 
worden van de crew van Young 
Uithoorn, en gaan we samen kij-
ken naar de mogelijkheden.  
Heb je vragen of ideeën? Bel of 
app met één van onze jongeren-
werkers via telefoonnummer: 06 
40 77 08 61 of 06 52 77 04 94

Buurtbemiddeling tijdens 
de coronacrisis
Amstelland - Beterburen buurt-
bemiddeling blijft zich ook in de-
ze dagen inzetten. Buurtbemid-
deling biedt kosteloos hulp bij 
burenoverlast. Bemiddelaars bie-
den hun kennis, aandacht en tijd 
belangeloos aan om buren te hel-
pen om samen de overlast te be-
spreken en op te lossen. Vanwege 
de coronamaatregelen zijn voor-
lopig de diensten aangepast. Er 
wordt alleen per telefoon contact 
opgenomen. Indien nodig vindt 
een fysiek gezamenlijk gesprek 
plaats wanneer dit weer veilig 
wordt bevonden door de over-
heid. Nu vrijwel iedereen thuis 
blijft en er het beste van pro-
beert te maken, is het soms moei-
lijk om rust te vinden. Als dit lukt 
en u ervaart overlast van de bu-
ren, is dit extra moeilijk te verdra-
gen. Beterburen ontvangt dage-
lijks meldingen vanuit de elf ge-
meenten waarin zijn actief zijn. 
Geluidsoverlast is de meest voor-
komende klacht. Denk hierbij aan 
verbouwingen en klusgeluiden, 
rennende of spelende kinderen, 
deuren slaan, muziek, loopgelui-

den en nog veel meer. Wat eerst 
alleen een lichte irritatie is, kan 
oplopen tot een groot probleem. 
Om te voorkomen dat de zaken 
uit de hand lopen kan men liever 
proberen in een zo vroeg moge-
lijk stadium samen afspraken te 
maken over wat voor beide bu-
ren mogelijk is. Maar dat is niet al-
tijd even eenvoudig. Het kan hel-
pen als een derde, onafhankelijke 
persoon hierbij hulp biedt. En dat 
kunnen de bemiddelaars van Be-
terburen zijn. De meeste mensen 
houden goed rekening met el-
kaar, gaan alleen naar buiten als 
dit nodig is en vermijden licha-
melijk contact. Samenwerking en 
consideratie voor elkaar en ieders 
lichamelijke en emotionele ge-
zondheid zijn nu extra belangrijk.
Zorg er met elkaar voor dat het 
verplichte thuisblijven voor uzelf 
en uw buren zo prettig en gezond 
mogelijk verloopt. Voor advies of 
bemiddeling helpt Beterburen 
buurtbemiddeling graag. Tijdens 
kantooruren kan gebeld worden 
naar 085-9022810 of stuur een 
mail naar: info@beterburen.nl.

Mantelzorg en 
Meer luistert!

Amstelland - De druk op man-
telzorgers neemt steeds verder 
toe en kan iemand boven het 
hoofd groeien. De medewerkers 
van Mantelzorg en Meer luisteren 
graag naar u en denken mee over 
mogelijke oplossingen. Wat er bin-
nen de mogelijkheden ligt, gaan 
vrijwilligers regelen. Samen wordt 
gekeken hoe de situatie verlicht 
kan worden. Heeft u behoefte om 
stoom af te blazen en zoekt u een 
luisterend oor? Heeft u iemand no-
dig die boodschappen haalt? Wilt 
u iemand spreken die even met u 
meedenkt? Wilt u praten over hoe 
om te gaan met uw partner, ouder 
of kind voor wie u zorgt? Voelt u 
zich eenzaam of maakt u zich zor-
gen? Heeft u goede tips voor an-
dere mantelzorgers? De medewer-
kers van Mantelzorg en Meer hel-
pen graag! Zo mogelijk met een 
vrijwilliger of via andere mogelijk-
heden!. Bel: 020-5127250 of mail 
naar: info@mantelzorgenmeer.nl 
(tussen 9.00 en  17.00 uur).

Coaching tijdens 
coronacrisis

Amstelland - Roept corona angst 
of somberheid op? Zorgt het voor 
eenzaamheid of stress? Slaapt u 
slecht? Ontstaan er ruzies in huis 
of verveelt u zich? Laat u coachen 
via coaching op afstand. In één 

tot drie gesprekken leert u hoe 
u kunt omgaan met de huidige 
situatie en wat u kunt doen om 
het hoofd koel te houden en de-
ze periode zo goed mogelijk door 
te komen. Deelname is koste-
loos. De coaching is bedoeld voor 
mensen in Amstelland. Informa-
tie en aanmelding bij Prezens via 
088-7885015 of mail naar: pre-
ventie@prezens.nl
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“Een geboren Aalsmeerder”
Een zoon voor het 
burgemeesterspaar
Aalsmeer - Gido Oude Kotte, bur-
gemeester van Aalsmeer, en zijn 
echtgenote Nassira zijn woens-
dag 25 maart de trotse ouders ge-
worden van een zoon genaamd 
Ilias Jacob. Ook zus So�a is ver-
guld met haar kleine broertje.
“Ilias werd thuis geboren en is 
daarmee een geboren Aalsmeer-
der”, zegt een hele trotse burger-
vader. Afgelopen donderdag 26 
maart deed de burgemeester in 
het raadhuis van Aalsmeer aan-
gifte van de geboorte van zijn 
zoon. Een heuglijke gebeurtenis 
in deze woelige tijd.

Gemeente Aalsmeer: 3,8 miljoen voor steunmaatregelen 

Raad unaniem achter 
steunvoorstel college
Aalsmeer - Een bijzondere raads-
vergadering in deze bijzondere 
tijd vond afgelopen dinsdag 31 
maart in de raadzaal. Van iede-
re fractie was één afgevaardig-
de om de vereiste 1,5 meter af-
stand te kunnen waarborgen. Ro-
nald Fransen woonde de verga-
dering bij met een dubbele pet. 
Hij verving burgemeester Oude 
Kotte als voorzitter en hij verte-
genwoordigde zijn fractie Groen 
Links. Slechts één onderwerp 
stond op de agenda: Steunmaat-
regelen van een bedrag van 3,8 
miljoen euro om de gevolgen van 
de coronacrisis voor inwoners, 
ondernemers en maatschappe-
lijke en culturele instellingen en 
sportverenigingen te verzachten. 

Aanvulling rijksmaatregelen
De gemeente wil in aanvulling 
op de rijksmaatregelen een lo-
kaal pakket van steunmaatrege-
len tre�en:
* Ondernemers hoeven in 2020 
geen onroerende zaakbelasting 
te betalen over niet-woningen 
als gebruiker van het pand. Hier-
mee ontvangen onder andere de 
ondernemers in de sierteeltsec-
tor, die veelal huurders van gro-
te bedrijfslocaties zijn, lastenver-
lichting. Ook sportinstellingen 
en musea zijn hier bij gebaat. De 
gemeente ontvangt door deze 
maatregel 1,8 miljoen euro min-
der aan belastinginkomsten.

* De gemeente komt maatschap-
pelijke, culturele en sportinstel-
lingen en verenigingen tegemoet 
door het 6 maanden opschor-
ten van het innen van huur, het 
niet terugvorderen van subsidies 
in 2020, de mogelijkheid om in-
stellingen te voorzien in liquidi-
teit en coulance bij de eindafre-
kening voor zorgaanbieders die 
de komende drie maanden niet 
aan hun verplichtingen kunnen 
voldoen.
* Het beschikbaar stellen van 2 
miljoen euro door de gemeente-
raad voor de oprichting van een 
Noodfonds. Hiermee kan het col-
lege in geval van acute, indivi-
duele noodsituaties toepassing 
geven aan de hardheidsclausu-
le in die gevallen waar de be-
staande regelingen als bijzonde-
re bijstand niet in voorzien. Deze 
maatregelen en de bijzondere en 
onvoorziene kosten voor de be-
strijding van de coronacrisis zul-
len uit het bedrag van 2 miljoen 
euro gedekt worden.

Unaniem
De fracties waren unaniem: “Sa-
men kunnen we dit doen”, aldus 
Dirk van Willegen (CDA). “Trots 
dat we als gemeenteraad samen 
de schouders er onder willen zet-
ten”, vervolgde Dirk van de Zwaag 
(VVD). Dick Kuin (AA) hield het 
kort: “We kunnen onze steun ten 

volle geven aan dit voorstel.” Ro-
nald Fransen (GL) gaf aan tevre-
den te zijn over het pakket maat-
regelen voor Aalsmeer, samen-
gesteld door de raad en het col-
lege in goed voor-overleg. “Is het 
genoeg”, zo vroeg hij zich af. “We 
gaan het zien en als er meer no-
dig is, dan gaan we dat doen.” Hij 
riep op om vooral goed alle inwo-
ners en bedrijven te informeren, 
ook over de rijksmaatregelen. 

Saamhorig
Willem Kikkert (D66): “Bijzonde-
re tijden vragen om bijzondere  
maatregelen. Gezamenlijk gaan 
we de crisis te boven komen.” Kik-
kert benadrukte wel op de hoog-
te te willen blijven van de uitga-
ven uit dit ‘steunpotje’. Jelle Buis-
ma (PvdA) stak zijn trots niet on-
der stoelen of banken. Hij zei on-
genadig trots te zijn op de saam-
horige samenleving en op zijn 
collega’s in de raad. “Geen poli-
tiek gesteggel, maar als één be-
stuur samenwerken.” Ook hij 
vroeg om een brede communica-
tie, in meerdere talen om ook de 
buitenlandse inwoners goed te 
kunnen informeren. René Martijn 
gaf aan akkoord te gaan met al-
le voorstellen. Hij vroeg wel extra 
aandacht voor de ondernemers, 
waarvan sommige hun bedrijven 
hebben moeten sluiten of waar-
van de omzet �ink gekelderd is. 
Hij stelde voor eenmalig de recla-

mebelasting af te scha�en en te 
kijken naar een tegemoetkoming 
via de precariobelasting. Dit von-
den de andere fracties sympa-
thiek, maar nog ietwat voorbarig. 
Eerst maar samen de schouders 
er onder en samen aan de slag en 
inventariseren waar en wie (�nan-
ciële) steun nodig heeft.

Bedrijven betrekken
Door Groen Links werd nog voor-
gesteld om bedrijven en inwo-
ners bij het ‘steunpotje’ te betrek-
ken door een oproep te doen om 
een storting te doen, een soort 
crowdfunding actie. Dit ging 
wethouder Bart Kabout eigen-
lijk iets te snel, eerst voorzich-
tig kijken wat de haken en ogen 
zijn van dit inhaken. Verder was 
hij blij met de reacties. “Steun en 
samen staan centraal. Het col-
lege is ook saamhorig en wil sa-
men met u iets voor de gemeen-
schap doen. Er wordt momenteel 
een organisatie opgetuigd die 
zich over alle suggesties gaat bui-
gen en de steun in werking zet.”  
Na een klein uurtje (twee rondes) 
vond de stemming over het voor-
stel plaats. De zeven handen gin-
gen unaniem de lucht in, groen 
licht voor de steunmaatregelen! 
Voorzitter Fransen sloot af met 
de woorden: “Ik wens u allen het 
allerbeste, alle kracht, liefde en 
moed, gezondheid en wat u nog 
meer nodig heeft.”  Het is overi-
gens waarschijnlijk niet de laat-
ste keer dat er vergaderd is in af-
geslankte vorm. Minister-presi-
dent Mark Rutte kondigde in de 
avond de aangescherpte maatre-
gelen te verlengen naar 28 april. 
Dus, blijf zoveel mogelijk thuis, ga 
alleen naar buiten als het echt no-
dig is en houd 1,5 meter afstand: 
Alleen samen krijgen we corona 
onder controle! 

Programma’s Radio Aalsmeer
Beatles-herinneringen met 
Jan bij ‘Weekend Magazine’
Aalsmeer - Iedere zaterdagmid-
dag tussen 12.00 en 13.00 uur zit 
Jan van Veen in de studio van Ra-
dio Aalsmeer met zijn program-
ma ‘Weekend Magazine met Jan’. 
In dit programma komt van alles 
voorbij over wat er in Aalsmeer 
gebeurt, maar ook worden boe-
ken en �lms besproken. De na-
druk ligt in deze tijd vooral op 
muziek, want Jan is een ech-
te muziekkenner. En dan voor-
al de wat oudere muziek, waarbij 
de Beatles de boventoon voeren. 
Beatles-fans kunnen hun hart op-
halen bij de bijzondere herinne-
ringen en muziek die Jan in dit 
uurtje deelt. De rasechte Beat-
les-specialist neemt de luisteraars 
mee met leuke weetjes en feiten. 

Gerard Alderliefste  
De laatste herhaling op donder-
dag 2 april om 19.00 uur tijdens 
het zwangerschapsverlof van Es-
ther Sparnaaij, is de uitzending 
met Gerard Alderliefste. Hij was 
in december te gast bij ‘Echt Es-
ther’ in combinatie met ‘Peter in 
de Ether’. Gerard Alderliefste is 
naast verslavingsarts vooral mu-
zikant. Als gitarist, pianist en zan-
ger speelde hij meer dan 20 jaar 
in de driemans-band Alderlief-
ste. Gerard treedt tegenwoordig 
of solo op, met een violiste of in 
een nieuwe achtmans formatie, 
genaamd Gerard Alderliefste & 
Friends. 

Gedragsontwerper 
Je partner wordt opeens je kan-
toorgenoot en je huis wordt op-
eens een school. Het coronavirus 
zorgt ervoor dat we ons massaal 
moeten aanpassen. Hoe werkt 
gedragsverandering en hoe kun-
nen we op dat gedrag reageren? 
Tom de Bruyne is ‘gedragsont-
werper’ en is maandag 6 april om 
18.00 uur te gast bij ‘Blikopener 
Radio’. Hij is medeoprichter van 
Sue Amsterdam, een bureau dat 

marketing- en communicatiestra-
tegieën ontwikkelt op basis van 
consumentengedrag.

Ap Eigenhuis op herhaling 
Door de coronamaatregelen kan 
het team van ‘Door de Mangel’ 
momenteel geen gasten ont-
vangen in de studio. De gasten 
zijn echter wel de pijlers van het 
programma. Daarom is besloten 
voorlopig herhalingen uit te zen-
den van eerdere uitzendingen.
Komende maandag is de uitzen-
ding met Ap Eigenhuis terug te 
horen. De 255e gast noemde 
zichzelf sociaalvoelend, ambiti-
eus, energiek en positief. De HR-
man woonde vijf jaar in het bui-
tenland, maar keerde uiteindelijk 
weer terug in Aalsmeer. Eigen-
huis is o.a. bekend van ‘Vuur en 
Licht op het Water’, de Stichting 
Bovenlanden, maar wilde vooral 
praten over Oostoogst. Ook zijn 
voorzitterschap van het Crown 
Theater kwam aan bod. Wat hij 
verder te vertellen heeft, hoor je 
maandag 6 april om 19.00 uur.

Scholieren aan het woord 
In het jeugdprogramma ‘Young 
Ones’ krijgen woensdagavond 
om 19.00 uur scholieren het 
woord. Hoe krijgen ze les van 
school deze periode, hoe houden 
ze hun conditie op pijl, hebben ze 
nog contact met elkaar en nog 
veel meer. Jonas gaat een ‘rondje 
skypen’ met ze. Naast leuke mu-
ziek komen er verschillende ac-
tuele onderwerpen aan bod voor 
de jeugd. 
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving. 
De omroep is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway), via de website www.
radioaalsmeer.nl en te bekijken 
via kanaal 12 van Caiway, kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of 
radioaalsmeer.nl/tv. 

Jan van Veen, iedere zaterdagmiddag te horen in ‘Weekend Magazine’.

Elke dag kinderprogramma 
op Radio en TV Aalsmeer
Aalsmeer - Ook deze week kan je 
weer iedere schooldag om 17.00 
uur luisteren naar ‘Let’s Go en 
Stay Home’ op Radio Aalsmeer. 
Kim, Lennart en Niels zorgen voor 
een gezellig uurtje met leuke on-
derwerpen en vrolijke muziek. En 
het leuke is dat je er niet alleen 
naar kan luisteren maar je het 
programma ook via je tv of com-
puter kan volgen. Er komen vi-
deoclips en �lmpjes voorbij van 
onder andere muziekjuf Maartje, 
Team Sportservice Aalsmeer en 
de week wordt afgesloten met 
een magisch �lmpje van Roy en 
Justin Huiskens. Zij waren afge-
lopen vrijdag te zien in de uitzen-
ding en vertelden over waar zij 
zich nu allemaal mee bezig hou-
den nu ze thuis zijn. Zo maken 
ze iedere week voor ‘Let’s Go’ een 
�lmpje met Streetmagic. 

Cultuurpunt weektip
Ook het Cultuurpunt Aalsmeer 
helpt mee aan het programma. 
Iedere week verzorgen zij een 
weektip, een opdracht waar jij de 
hele week mee aan de slag kan 
gaan. En deze week staat die in 

het teken van het cultureel talent 
in de gemeente Aalsmeer.  Hierbij 
sluiten ze aan bij de speciale edi-
tie die geopend is door de mu-
ziekwedstrijd! Daarom roepen ze 
iedereen van 4 tot en met 19 jaar 
op om mee te doen. Je kunt met 
alle soorten muziek en ieder in-
strument meedoen. Zingen mag 
ook. Upload een �lmpje van jezelf 
of met anderen via de site en gra-
tis app en doe mee. Check www.
demuziekwedstrijd.nl voor meer 
informatie en meedoen kan tot 
1 mei. Stuur je �lmpje ook door 
naar info@cultuurpuntaalsmeer.
nl en letsgo@radioaalsmeer.nl 
met als onderwerp, ‘de muziek 
wedstrijd’. Dan zorgen zij dat je 
�lmpje lokaal ook gezien wordt.
Natuurlijk hebben ze bij ‘Let’s Go’ 
ook nog steeds jouw hulp nodig. 
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. Mailen kan naar lets-
go@radioaalsmeer.nl 

Dagelijks controles in 
wijken door handhavers
Aalsmeer - Ook de komende we-
ken blijft de politie streng contro-
leren op samenscholing. Dit naar 
aanleiding van de aangescherp-
te maatregelen door het kabinet 
om het coronavirus in te dam-
men. Vorige week werd nog ge-
signaleerd dat met name jon-
geren in groepjes bijeen kwa-
men, maar zowel in Aalsmeer als 
in Uithoorn houden de mees-
te inwoners zich aan de regels. 
Er zijn slechts enkele waarschu-
wingen gegeven, boetes zijn nog 
niet uitgeschreven. De handha-
vers maken dagelijks, ook in de 
avond, rondgangen door de di-
verse wijken. Het dringende ver-
zoek is nog steeds van kracht: Blijf 
thuis. En wie er toch op uit moet: 
Bewaar 1,5 meter afstand. Het is 
voor nu de enige manier om het 
coronavirus de kop in te drukken 

en om levens te redden. Help en 
steun elkaar waar nodig.

Toename besmettingen
Het aantal besmettingen loopt 
helaas nog dagelijks op. Waren 
vorige week in Aalsmeer 9 men-
sen positief getest op besmet-
ting met het virus, inmiddels is dit 
aantal gestegen naar 18 (cijfers 
RIVM van 30 maart). 5 Inwoners 
liggen in het ziekenhuis. Ook Uit-
hoorn laat een stijging zien, van 4 
naar nu 17 besmettingen, waar-
van 9 opgenomen in het zieken-
huis. Fors gestegen is het aantal 
besmettingen in de grotere, om-
liggende gemeenten: Amstelveen 
(van 33 naar 81, waarvan 28 in zie-
kenhuis), De Ronde Venen (van 8 
naar 54, waarvan 11 in ziekenhuis) 
en Haarlemmermeer (van 23 naar 
61, waarvan 31 in ziekenhuis). 

Dief voor tweede 
keer betrapt

Aalsmeer - Op maandag 30 maart 
is in de ochtend door de beveili-
gingsmedewerkers van de veiling 
op het terrein aan de Legmeerdijk 
een dief overlopen. De man had 
uit een bedrijf twee laptops gesto-
len. Hij ging er rennend vandoor, 
maar kon overmeesterd worden. 
De man viel op de grond en leek 
bewusteloos te zijn. Bij het arrive-

ren van de ambulance was hij di-
rect weer bij kennis. Vorige week 
is deze 35-jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats in de 
Hornmeer aangehouden voor het 
willen stelen van gereedschap. 
In korte tijd dus voor de tweede 
keer aangehouden. De man is op 
31 maart heen gezonden en zal 
zich later in het jaar moeten ver-
antwoorden bij justitie. Hij heeft 
een gebiedsontzegging gekre-
gen voor het hele veiling-gebied. 
De laptops zijn weer retour bij het 
bedrijf waar deze gestolen waren.

Doelgroep wordt zeker niet vergeten
Ook DownTown Ophelia 
geannuleerd
Aalsmeer - Ook het bestuur van 
Stichting DownTown Ophelia 
heeft met veel pijn in het hart 
moeten besluiten het jaarlijkse 
evenement ‘met een boodschap’, 
dat gepland stond voor zaterdag 
13 juni, voor 2020 te annuleren. 
De voorbereidingen en sponsor-
werving konden geen doorgang 
meer vinden en de situatie is nog 
te onzeker. Het bestuur heeft 
lang met deze beslissing gewacht 
in de hoop dat er nog mogelijk-
heden zouden komen. Ook men-
sen met een verstandelijke be-
perking, de doelgroep waar dit 
evenement voor wordt georgani-
seerd, hebben het niet makkelijk 
deze tijd. Sommigen zitten let-
terlijk opgesloten in een woon-
voorziening zonder werk, dag-
besteding en zonder het zien van 
hun ouders of familie. Net bij de-

ze doelgroep is structuur vaak be-
langrijk en dat kan niet altijd ge-
boden worden. Het bestuur reali-
seert zich dat velen uitkeken naar 
13 juni en dat komt, na zoveel an-
dere leuke evenementen, nu te 
vervallen. Ook zij hadden zich er-
op verheugd om van deze vier-
de editie weer een groot feest te 
maken en deze bijzondere doel-
groep in het zonnetje te zetten in 
de winkels, op de braderie, in de 
horeca, bij de kappers en natuur-
lijk op straat en op het podium. 
Maar, deze doelgroep wordt ze-
ker niet vergeten. Ze verdienen 
het dat iedereen ze kansen blijft 
geven in de samenleving. De on-
dernemers uit de Ophelialaan 
bieden ze samen met de Jij & Ik 
Cadeauwinkel de mogelijkheid 
om na de crisis weer op veel plek-
ken aan de slag te gaan.
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Door het coronavirus loopt alles in ons dagelĳ ks leven anders dan 
anders. In uw gezin, uw familie, uw bedrĳ f, maar ook in de zorg, 
het onderwĳ s en het bedrĳ fsleven. Er is geen situatie of sector 
waar het coronavirus geen invloed op heeft. 

Het gemeentebestuur ziet en voelt een enorme veerkracht in onze 
Aalsmeerse samenleving. Veel mensen, instellingen en bedrĳ ven 
gaan creatief, innovatief, professioneel, collegiaal en ruimhartig 
om met de vele uitdagingen waarvoor we in deze tĳ d komen te 
staan. Daar spreken we bĳ  deze onze waardering voor uit!

Als gemeente hebben we het motto dat niemand er alleen voor 
mag komen te staan. Daar waar nodig springen wĳ  dus bĳ . We 
zetten alles op alles om u als inwoner of ondernemer te helpen 
wanneer dat nodig is en wanneer het kan.

Bĳ zondere tĳ den vragen om bĳ zondere maatregelen. Daar-
om heeft het gemeentebestuur op 31 maart naast het landelĳ k 
steunpakket ook een gemeentelĳ k pakket aan steunmaatregelen 
afgekondigd. 

Uw inzet en betrokkenheid blĳ ft ondanks deze extra maatregelen 
nodig. Heb en houd oog voor elkaar! Samen komen wĳ  door deze 
tĳ d heen. 

Hulp en initiatieven
Verschillende instellingen in Aalsmeer proberen 
inwoners zoveel mogelĳ k bĳ  te staan tĳ dens de 
coronacrisis. De gemeente heeft de beschik bare 
hulp inzichtelĳ k gemaakt. Meer informatie over 
hulpinitiatieven in Aalsmeer vindt u op: 
aalsmeer.nl/hulp. 

Zorginstellingen
Daarnaast is het belangrĳ k om ouderen en 
mensen met een kwetsbare gezondheid zo min 
mogelĳ k te bezoeken om besmetting te voor-
komen. In het verlengde hiervan zĳ n verpleeg-
huizen en kleinschalige woonvormen zoals OTT 
gesloten voor bezoek. Informatie hierover vindt 
u op de website van de zorginstelling.

Dienstverlening/afvalinzameling
Het raadhuis is op afspraak open wĳ verzoe-
ken u zoveel mogelĳk digitaal en telefonisch 
contact met ons op te nemen. Meer infor-
matie over onze aangepaste dienstverlening 
vindt u op aalsmeer.nl/corona. Voor infor-
matie over wijzigingen rondom afval-
inzameling: meerlanden.nl/coronavirus

Bijzondere bijstand
Heeft u een laag inkomen en komt u voor 
noodzakelĳke en bĳzondere uitgaven te 
staan? Bent u in geldnood door het corona-
virus? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor bĳzondere bĳstand. Meer informatie 
over bĳzondere bĳstand vindt u op 
aalsmeer.nl/bĳzonderebĳstand

Oog voor 
inwoners

Heb oog voor elkaar, zeker 
in d� e bĳ zondere tĳ d!

Visit Aalsmeer
Op de website en social media van Visit Aalsmeer bieden we extra steun 
aan ondernemers. Van video’s van de ondernemers tot aan redactionele 
artikelen. Meer info op  www.visitaalsmeer.nl.

Houd 1,5 meter afstand
Om het coronavirus tegen te gaan, moeten we met elkaar de regels 
naleven. Volg de instructies van de rĳ ksoverheid op: houd 1,5 meter 
afstand! Bent u ziek of verkouden? Blĳ f thuis. Bescherm uzelf en de 
mensen om u heen. U kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond 
uitlaten in het park, maar houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Regelingen van banken:
Uitstel van afl ossingsverplichting zakelĳ ke lening bĳ  de bank 
De meeste banken bieden tot 6 maanden uitstel van betaling van 
de afl ossingsverplichting van ondernemers. Neem hiervoor contact 
op met uw bank.

Landelĳ ke en gemeentelĳ ke regelingen

Ondersteuningspakket

 Ik voel 
me alleen!

Wie doet mijn 
boodschappen?

 Ik voel Wie doet mijn 

Hoe kan 
ik iemand 
helpen?

Landelĳ ke regelingen
Tĳ delĳ ke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten kunnen bĳ  
het UWV voor 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten 
aanvragen van max. 90% van de loonsom. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroff en sectoren 
COVID-19 (TOGS)
Als u noodgedwongen het grootste deel van uw activiteiten moet 
staken vanwege het coronavirus kunt u een eenmalige tegemoet-
koming van 4.000 euro ontvangen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona 
Deze regeling is uitgebreid naar sportclubs.

Uitstel van betaling belastingen
U kunt uitstel van betaling aanvragen voor de loon-, inkomsten-, 
vennootschaps- en omzetbelasting (btw) bĳ  de Belastingdienst. 
De invordering wordt per direct stopgezet.
belastingsdienst.nl/coronavirus 

Verlaging voorlopige aanslag
U kunt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting bĳ  de Belastingdienst 
wĳ zigen. U betaald dan minder belasting als u minder winst verwacht.

Rente en boetes
De Belastingdienst verlaagt tĳ delĳ k de invorderingsrente na het 
verstrĳ ken van de betaaltermĳ n naar bĳ na 0%. Ook het tarief van de 
belastingrente gaat tĳ delĳ k naar bĳ na 0%. Verzuimboetes worden 
geschrapt of teruggedraaid.

Besluit borgstelling MKB kredieten
De Nederlandse Overheid staat garant voor ZZP’ers en midden- en 
kleinbedrĳ ven die onvoldoende zekerheden hebben voor een krediet 
bĳ  de bank. Neem contact op met uw bank.

Borgstelling Landbouw (BL)
Deze borgstelling voor werkkapitaal is specifi ek voor de Land- en 
Tuinbouw. Neem hiervoor contact op met uw bank.

Rentekorting ondernemers op microkredieten Qredits
Kleine ondernemers krĳ gen uitstel van afl ossing aangeboden voor 
zes maanden. De rente wordt in deze periode verlaagd naar 2%.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfi nanciering
Ondernemingen kunnen gebruik maken van de Garantie Onderne-
mersfi nancieringregeling (GO). Met 50% garantie op bankleningen 
en bankgaranties, van minimaal 1,5 miljoen – max. tĳ delĳ k 150 miljoen 
euro per onderneming. 

Regelingen voor ondernemers
Het kabinet heeft een breed steunpakket samengesteld om banen en 
inkomens te beschermen en de gevolgen van het coronavirus voor onder-
nemers zoveel mogelĳ k op te vangen. Verschillende overheidsorganisaties 
zĳ n verantwoordelĳ k voor de uitvoering van het steunpakket.

Oog voor
 ondernemers

Sport en spel
Alle sportlocaties zĳ n gesloten. Sportver-
enigingen, fi tnessclubs, yogascholen etc. 
geven geen lessen en/of trainingen en er 
zĳ n geen wedstrĳ den. Openbare buiten-
locaties met speel- en gymtoestellen zĳ n 
niet toegankelĳ k, het gebruik ervan kan 
worden beboet. Sportverenigingen en –
stichtingen hebben onder voorwaarden 
recht op een eenmalige tegemoetkoming 
van het Rĳ k. 

Oog voor 
onderwĳ s

Oog voor 
de zorg

Gemeentelĳ ke regelingen
Geen OZB in 2020 voor gebruikers van bedrĳ fspanden
Gebruikers van bedrĳ fspanden betalen geen onroerendzaakbelasting 
in 2020.

Tĳ delĳ ke Overbrugging Zelfstandig Ondernemen (TOZO) 
Deze regeling vult het inkomen van zelfstandig ondernemers, 
waaronder ZZP’ers, aan tot een bepaald maximum. Meer informatie 
vindt u op: aalsmeer.nl/ondernemen

Instelling van een noodfonds
Het gemeentebestuur heeft een noodfonds ingesteld voor noodsitu-
aties waar mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit vangnet 
kan door de gemeente worden ingezet als bĳ  een acute noodsituatie 
alle andere regelingen geen soelaas bieden. 

Bevoorrading winkels
Ondernemers in het winkelgebied kunnen tĳ delĳ k buiten de 
zogenoemde venstertĳ den de winkels bevoorraden.

Bezorg- en afhaalmaaltĳ den
Horeca heeft de mogelĳ kheid om over te gaan op het laten 
afhalen en/of bezorgen van maaltĳ den.

Ondersteuning maatschappelĳ ke organisaties
Informatie over deze ondersteuning kunt u vinden op aalsmeer.nl/corona

Onderwijs 
Op vier locaties in de gemeente worden kinderen in de basisschoolleeftĳ d, 
waarvan een van de ouders een cruciaal beroep heeft, opgevangen. Scholen 
en kinderopvang in Aalsmeer en Kudelstaart werken nauw samen om deze 
noodopvang zo veilig en vertrouwd mogelĳ k te maken. Neem voor meer 
informatie contact op met uw school of kinderdagverblĳ f.

Kĳ k voor meer informatie op onze 
website: aalsmeer.nl/ondernemen
Hier staan ook links naar andere sites 
die voor u interessant kunnen zĳ n 
zoals bĳ voorbeeld de website kvk.nl 

 Alle evenementen & bĳ eenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. 

 Een zieke in het gezin? Iedereen blĳ ft thuis. 

 Politie treedt op als 3 of meer mensen zich niet aan de regels 
houden zoals afstand van 1,5 meter aanhouden.

 Bĳ  overtreding kans op € 400 boete



Door het coronavirus loopt alles in ons dagelĳ ks leven anders dan 
anders. In uw gezin, uw familie, uw bedrĳ f, maar ook in de zorg, 
het onderwĳ s en het bedrĳ fsleven. Er is geen situatie of sector 
waar het coronavirus geen invloed op heeft. 

Het gemeentebestuur ziet en voelt een enorme veerkracht in onze 
Aalsmeerse samenleving. Veel mensen, instellingen en bedrĳ ven 
gaan creatief, innovatief, professioneel, collegiaal en ruimhartig 
om met de vele uitdagingen waarvoor we in deze tĳ d komen te 
staan. Daar spreken we bĳ  deze onze waardering voor uit!

Als gemeente hebben we het motto dat niemand er alleen voor 
mag komen te staan. Daar waar nodig springen wĳ  dus bĳ . We 
zetten alles op alles om u als inwoner of ondernemer te helpen 
wanneer dat nodig is en wanneer het kan.

Bĳ zondere tĳ den vragen om bĳ zondere maatregelen. Daar-
om heeft het gemeentebestuur op 31 maart naast het landelĳ k 
steunpakket ook een gemeentelĳ k pakket aan steunmaatregelen 
afgekondigd. 

Uw inzet en betrokkenheid blĳ ft ondanks deze extra maatregelen 
nodig. Heb en houd oog voor elkaar! Samen komen wĳ  door deze 
tĳ d heen. 

Hulp en initiatieven
Verschillende instellingen in Aalsmeer proberen 
inwoners zoveel mogelĳ k bĳ  te staan tĳ dens de 
coronacrisis. De gemeente heeft de beschik bare 
hulp inzichtelĳ k gemaakt. Meer informatie over 
hulpinitiatieven in Aalsmeer vindt u op: 
aalsmeer.nl/hulp. 

Zorginstellingen
Daarnaast is het belangrĳ k om ouderen en 
mensen met een kwetsbare gezondheid zo min 
mogelĳ k te bezoeken om besmetting te voor-
komen. In het verlengde hiervan zĳ n verpleeg-
huizen en kleinschalige woonvormen zoals OTT 
gesloten voor bezoek. Informatie hierover vindt 
u op de website van de zorginstelling.

Dienstverlening/afvalinzameling
Het raadhuis is op afspraak open wĳ verzoe-
ken u zoveel mogelĳk digitaal en telefonisch 
contact met ons op te nemen. Meer infor-
matie over onze aangepaste dienstverlening 
vindt u op aalsmeer.nl/corona. Voor infor-
matie over wijzigingen rondom afval-
inzameling: meerlanden.nl/coronavirus

Bijzondere bijstand
Heeft u een laag inkomen en komt u voor 
noodzakelĳke en bĳzondere uitgaven te 
staan? Bent u in geldnood door het corona-
virus? Dan komt u misschien in aanmerking 
voor bĳzondere bĳstand. Meer informatie 
over bĳzondere bĳstand vindt u op 
aalsmeer.nl/bĳzonderebĳstand

Oog voor 
inwoners

Heb oog voor elkaar, zeker 
in d� e bĳ zondere tĳ d!

Visit Aalsmeer
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Landelĳ ke en gemeentelĳ ke regelingen

Ondersteuningspakket

 Ik voel 
me alleen!

Wie doet mijn 
boodschappen?

 Ik voel Wie doet mijn 

Hoe kan 
ik iemand 
helpen?

Landelĳ ke regelingen
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Deze borgstelling voor werkkapitaal is specifi ek voor de Land- en 
Tuinbouw. Neem hiervoor contact op met uw bank.

Rentekorting ondernemers op microkredieten Qredits
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Ondernemingen kunnen gebruik maken van de Garantie Onderne-
mersfi nancieringregeling (GO). Met 50% garantie op bankleningen 
en bankgaranties, van minimaal 1,5 miljoen – max. tĳ delĳ k 150 miljoen 
euro per onderneming. 
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Het kabinet heeft een breed steunpakket samengesteld om banen en 
inkomens te beschermen en de gevolgen van het coronavirus voor onder-
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zĳ n verantwoordelĳ k voor de uitvoering van het steunpakket.
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Gebruikers van bedrĳ fspanden betalen geen onroerendzaakbelasting 
in 2020.

Tĳ delĳ ke Overbrugging Zelfstandig Ondernemen (TOZO) 
Deze regeling vult het inkomen van zelfstandig ondernemers, 
waaronder ZZP’ers, aan tot een bepaald maximum. Meer informatie 
vindt u op: aalsmeer.nl/ondernemen

Instelling van een noodfonds
Het gemeentebestuur heeft een noodfonds ingesteld voor noodsitu-
aties waar mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit vangnet 
kan door de gemeente worden ingezet als bĳ  een acute noodsituatie 
alle andere regelingen geen soelaas bieden. 

Bevoorrading winkels
Ondernemers in het winkelgebied kunnen tĳ delĳ k buiten de 
zogenoemde venstertĳ den de winkels bevoorraden.

Bezorg- en afhaalmaaltĳ den
Horeca heeft de mogelĳ kheid om over te gaan op het laten 
afhalen en/of bezorgen van maaltĳ den.

Ondersteuning maatschappelĳ ke organisaties
Informatie over deze ondersteuning kunt u vinden op aalsmeer.nl/corona

Onderwijs 
Op vier locaties in de gemeente worden kinderen in de basisschoolleeftĳ d, 
waarvan een van de ouders een cruciaal beroep heeft, opgevangen. Scholen 
en kinderopvang in Aalsmeer en Kudelstaart werken nauw samen om deze 
noodopvang zo veilig en vertrouwd mogelĳ k te maken. Neem voor meer 
informatie contact op met uw school of kinderdagverblĳ f.
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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.

Stem af op de speciale Corona radio-
uitzending voor De Ronde Venen

Er zit ook muziek in de 
Coronacrisis

Minder CO2 uitstoot
Eén van de positieve dingen die we ho-
ren is dat het Coronavirus de natuur 
geen geweld aan doet. In tegendeel 
zelfs want de Coronavirus zorgt voor 
spectaculaire daling CO2 uitstoot. Niet 
alleen het vliegverkeer en de industrie 
die stil ligt zorgen hiervoor, maar ook 
telewerken en dus minder autoverkeer, 
conference calls in plaats van vergade-
ringen, online studeren zorgen allemaal 
voor minder uitstoot. We hebben door 
deze crisis hier in één keer een megas-
prong gemaakt. Iets waar we anders ja-
ren over zouden hebben gedaan. Een 
positieve bijwerking dus!

Invloed van gedrag mens nu zicht-
baar 
De positieve invloed op de natuur, die 
ons gedwongen gedrag ons nu tijdens 
deze crisis oplegt, is nu plots wel heel 
zichtbaar. Geen discussie dus meer dat 
de invloed van de mens op de natuur 
wel degelijk e�ect heeft. Misschien dat 
dit kan helpen om een breder draag-
vlak te creëren voor groene maatrege-
len na deze crisis. Laten we eerlijk zijn 
dit is toch nog iets waar we een beetje 
blij van kunnen worden in deze gekke 
tijd. Daar waar we door de media toch 
vooral depressieve berichtgeving bin-
nen krijgen zijn er ook lichtpuntjes en 
lessen die we mee kunnen nemen voor 
na de crisis. 

Vissen in Venetië 
Zo is er weinig goed nieuws uit Italië te 
melden. Hoe onbelangrijk veel mensen 
dit nu misschien ook vinden, lazen we 
toch goed nieuws uit het zwaarst ge-
tro�en land in Europa. Na de lockdown 
kleurde het water van de anders zo 
smerige Venetiaanse kanalen namelijk 
helderblauw. Al snel krioelde het van de 
vissen. Vissen, zwanen en aalscholvers 
lijken het straatbeeld van deze anders 
door toeristen overbevolkte stad over 
te nemen. Eenden voelen zich zo op 
hun gemak dat ze hun eieren uitbroe-
den bij het Piazzale Roma. Een inwoon-
ster van Venetië vond daarin haar troost 
en vindt dat de gemeenteraad van Ve-
netië na de crisis moet gaan nadenken 
over hoe zij een betere balans kunnen 
vinden tussen de ruimte die ze geven 
voor de natuur en het toerisme. We zien 
nu dingen gebeuren waar we na de cri-
sis misschien iets mee kunnen doen. 

Lokaler gedrag 
Niet alleen in Venetië is dit besef er. 
Overal bese�en we nu dat we juist nu 
onze lokale omgeving heel belangrijk 
is. Globalisering leek leuk maar heeft 
ons ook doen vervreemde van onze 
directe omgeving. De verbondenheid 
met onze eigen gemeenschap hebben 
we vaak uit het oog verloren. Nu is alles 
plots anders en zijn we veel meer op el-
kaar aangewezen. Onze wereld is in één 
keer veel kleiner geworden. Het omval-
len van de lokale bedrijven raakt ons nu 
meer dan ooit. We zien dat allerlei loka-
le ondernemers de deuren moeten slui-
ten, supermarkten daar gelaten, en mis-
schien wel nooit meer de deur open 
kunnen doen. Ook zien we dat er allerlei 
lokale initiatieven ontstaan. Zo zien we 

dat er boodschappenlijnen in de buurt 
onstaan en we meer naar elkaar omkij-
ken. We gaan ons veel lokaler gedragen. 

Op IVI-website alle corona 
initiatieven
IVI kan daar zeker een rol in spelen. IVI 
wil al die mooie initiatieven graag een 
podium geven en bij elkaar brengen op 
één plek. Een soort van sociale wegwij-
zer voor de inwoners. De website van IVI 
(www.inwonersvoorinwoners.nl) leent 
zich daar prima voor. Alle initiatieven 
van en voor inwoners kunnen daar gra-
tis worden geplaatst zo dat ze zichtbaar 
zijn voor iedereen. Er is nu speciaal voor 
deze vervelende Corona-periode ruim-
te gemaakt om alle corona initiatieven 
op één plaats te kunnen vinden. Het is 
dan wel belangrijk dat als je een initia-
tief hebt deze aanmeldt op de website!

Veel meer richten op de 
lokale markt
Als deze crisis lang gaat durent, dan kan 
dit wel eens leiden tot meer lokale ini-
tiatieven. Misschien gaan we ons her-
oriënteren en gaan we ons meer op de 
lokale markten richten en kunnen we 
meer lokale ketens en circulaire ketens 
krijgen. Lokale ketens zullen zeker een 
boost krijgen als deze crisis wat langer 
aansleept. Positief wat IVI betreft want 
samen kom je verder.

Lokale weekbladen 
overeind houden
We willen als inwoners bijvoorbeeld 
niet dat de lokale weekbladen omval-
len. Lokale berichtgeving is van groot 
belang vind IVI. Toch zien we hier nog 
wel een gek lokaal gedrag. Adverten-
tie-inkomsten van regionale weekbla-
den lopen zover terug dat het bijna niet 
meer mogelijk is om de krant overeind 
te houden. Dat is op zich wel vreemd 
want we zien toch ook dat er sommige 
bedrijfstakken nog wel zouden kunnen 
adverteren. Denk eens aan de super-
markten bijvoorbeeld. Misschien is re-
clame maken nu niet echt nodig, want 
we komen toch wel naar de supermarkt 
en kopen zelf meer dan nodig. Adverte-
ren is dus nu misschien meer een kwes-
tie van gunnen. 

IVI krijgt gratis ruimte in 
Nieuwe Meerbode
Zo is IVI heel blij met de IVI pagina die 
de Nieuwe Meerbode kosteloos geeft 
aan de inwoners. Daar zou toch ook een 
stukje tegenover moeten staan. Als IVI 
�nanciële middelen zou hebben zou-
den we dit zeker �nancieel belonen. 
Maar IVI heeft geen geld beschikbaar. 
Misschien hebt u een goed idee hoe 
we dit als inwoners dit mooie gebaar 
van De Nieuwe Meerbode kunnen be-
lonen. Of hoe de lokale middenstand 
dit zou kunnen compenseren? Of mis-
schien moet de gemeente hier een rol 
in nemen? Laat het ons weten als u een 
creatieve oplossing heeft voor dit loka-
le probleem. Stuur uw suggestie naar  
info@inwonersvoorinwoners.nl

Samenwerking 
Maar laten we vooral in de positieve 
�ow blijven in deze column. We zien 

Als u de kop leest van dit artikel denkt wellicht dat dit een foute 1 
april grap is. Want het Coronavirus brengt ons namelijk weinig goeds 
en we zijn toch wel collectief in de war. Onzekere en verdrietige tij-
den. Toch wil IVI in deze tijd iets positief via de media aan de inwo-
ners overbrengen. Alle berichtgeving die we tot ons krijgen, daar 
worden we niet echt vrolijk van daarom wil IVI proberen wat positie-
ve kanten van de Coronacrisis te belichten 

steeds meer sociaal gedrag en samen-
werkingen ontstaan in onze lokale om-
geving. IVI ervaart dit ook want naast 
de mooie samenwerking met deze lo-
kale inwonerskrant is IVI ook tot een sa-
menwerking gekomen met RTV Ronde 
Venen. Onze lokale tv en radiozender. In 
deze tijden ook een belangrijk medium 
om op de hoogte te blijven van het lo-
kale nieuws en activiteiten. IVI raadt in-
woners dan ook zeker aan om het loka-
le nieuws te volgen via RTV De Ronde 
Venen. Ieder heel uur is er een Nieuws-
ronde op TV en de hele week zijn er ra-
dioprogramma’s met nieuws maar ook 
met ontspanning in deze moeilijke tijd. 

You’ll Never Walk Alone
IVI heeft de samenwerking opgezocht 
met RTV Ronde Venen om samen met 
de inwoners een radioprogramma te 
gaan maken, wat speciale lokale be-
richtgeving geeft over de coronacrisis 
maar ook de inwoners met elkaar kan 
gaan verbinden. Iedere dinsdag en vrij-
dag zijn wij dan ook samen met dit Ra-
dioprogramma onder de naam ‘You’ll 
Never Walk Alone’ in de lucht. Kijk elders 
in dit blad naar het a�che hoe u kunt 
luisteren naar dit mooie samenwer-
kingsprogramma in deze moeilijke tij-
den. Het kan echt tot een stukje verbin-
ding gaan zorgen. Leuk in dit verband 
is om te vermelden dat verzorgings-
huis Zonnehuis Majella dit samen met 
de bewoners gaat oppakken. We hopen 
dat veel inwoners gaan meedoen. Het 
zou mooi zijn als alle inwoners en be-
drijven de radio op dinsdag en vrijdag 
massaal afstemmen om klokslag 10.00 
uur op 105,6 FM.

Samen met de inwoners 
radio maken 
We kunnen samen dit radioprogram-
ma tot een succes maken. Aan de radio-
makers en IVI zal het niet liggen want zij 
stellen zich graag belangeloos beschik-
baar voor dit mooie initiatief. Maar voor 
een radioprogramma zijn luisteraars 
wel essentieel om het tot een succesvol 
programma te maken. We willen het na-
melijk samen doen. Dus roepen we al-
le inwoners om te gaan luisteren. Live is 
natuurlijk het leukst omdat er dan inter-
actie kan ontstaan, maar terugluisteren 
kan ook via radio gemist op de internet-
pagina van RTV Ronde Venen. 

Een praatje en een plaatje
Natuurlijk krijgt u tijdens dit radiopro-
gramma lokaal nieuws, tips, adviezen, 
etc om op de hoogte en overeind te 
blijven in deze coronacrisis. Daarnaast 
is het natuurlijk ook een super goed 
medium om een praatje te maken en 
een plaatje aan te vragen. Gewoon een 
plaatje aanvragen voor de medemens 
die in deze tijd de boel overeind hou-
den of die extra eenzaam zijn. Of ge-
woon een plaatje voor je Opa en Oma 
aanvragen om te laten weten dat je aan 
ze denkt en van ze houdt. Maar kan je 
ook een plaatje aanvragen omdat je 
de muziek zo goed vindt passen bij de-
ze tijd. DAT DUS! Doe ook mee en laten 
we in deze moeilijke tijd de broodnodi-
ge ontspanning en verbondenheid met 
elkaar vinden.

Muziek is soms zo toepasselijk
In moeilijke tijden is muziek vaak een 
mooie uitlaatklep en ook komt muziek 
soms recht in je hart binnen. Zoals u in 
onze IVI-Column gaan we een muziek 
challenge met alle inwoners aan. IVI wil 
graag het voorbeeld geven en daarom 
is deze week in onze column de tekst 
van ons verzoeknummer geplaatst. 
Omdat het zo toepasselijk in deze tijd. 
Het is een verzoeknummer van IVI voor 
alle inwoners. IVI wil alle inwoners van 
De Ronde venen een hart onder de riem 
steken in deze tijd en naast al het verve-
lende nieuws wat over ons heen komt 
ook een stukje ontspanning bieden. 
Hebt u ook zo een toepasselijk nummer 
in uw hoofd of gewoon een vrolijk lied-
je wat u nu wilt horen om de boel een 
beetje op te vrolijken stem dan dins-
dag en vrijdag af op 105,6 FM en vraag 
uw plaatje aan via het app-nummer 06- 
53105600

Heeft u iets te melden met betrekking 
tot de Corona-crisis en wilt u dit de-
len met de inwoners van De Ronde Ve-
nen stuur dan een e-mail naar info@in-
wonersvoorinwoners.nl en wij geven u 
dan graag een podium op onze IVI-pa-
gina in deze krant of in de radioshow 
van ‘You’ll Never Walk Alone’ 
En laten we het samen in deze moeilij-
ke tijd vooral ook een beetje gezellig-
heid met elkaar proberen te zoeken en 
te vinden. 
SAMEN KOMEN WE VERDER!
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“You’ll Never Walk Alone 
challenge”
In de speciale lokale Corona radio-uitzendingen met de naam 
“You’ll Never Walk Alone” is het mogelijk om een verzoek-
plaatje aan te vragen. Deze radio-uitzendingen die in samen-
werking tussen RTV Ronde Venen en IVI tot stand is gekomen, 
is er speciaal voor de inwoners van De Ronde Venen. Elke 
dinsdag en vrijdag vanaf 10.00 uur kunt u luisteren naar het 
belangrijkste lokale nieuws met betrekking tot de Coronacri-
sis. Teven kunnen inwoners verzoekplaatjes aanvragen voor 
iemand anders die het verdiend of gewoon voor zichzelf. Wij 
dagen de inwoners uit om ook echt mee te gaan doen!

Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven ontstaan overal in het 
land zogenaamde “Stay At Home Challenges” . Denk aan bekende 
voetballers die thuis WC-rollen hoog houden. Zo zagen we onze 
dorpsgenoot Matthijs de Ligt thuis in Turijn ook aardig met WC rol-
len aan de haal gaan. Misschien is het leuk dat wij hier in De Ronde 
Venen via ons radioprogramma ook een muziek challenge met el-
kaar aangaan en we toepasselijke plaatjes voor elkaar gaan aanvra-
gen. De zogenaamde “You’ll Never Walk Alone- challenge”

IVI trapt graag af. Het IVI verzoeknummer wat we aanvragen 
voor alle inwoners van De Ronde Venen is: 

Hier Zijn We Samen van JW Roy 
Er zijn mensen met wie je het leven wil delen
Mensen aan wie je je stoort
Mensen met wie je het jaar uit wil proosten
En mensen waar niemand van hoort

We hoeven niet allemaal vrienden te zijn
Maar we kunnen niet zonder elkaar

Want hier zijn we samen
Dit maakt ons een
Met zoveel verschillen, toch zoveel gemeen
Ja dit is het leven, en dit is ons lot
Waarheen je ook stuurt
Geluk is vaak dicht in de buurt

De plek waar veel meer dan een droom wordt geboren
En waar je er soms een laat gaan
De plek waar je stiekem je lie�e kan scoren
Al zag hij jou nooit eerder staan

En als dan het leven niet doet wat je wilt
Juist dan ben je hier niet alleen

Want hier zijn we samen
Dit maakt ons een
Met zoveel verschillen, toch zoveel gemeen
Ja dit is het leven, en dit is ons lot
Waarheen je ook stuurt
Geluk is vaak dicht in de buurt

Achter elke deur schuilt een verhaal
Een verborgen geluk of verdriet
Ooit bese�en we ons allemaal
Dat er vaak wel meer speelt dan je ziet
Dan je ziet

Want hier zijn we samen
Dit maakt ons een
Met zoveel verschillen, toch zoveel gemeen
Ja dit is het leven, en dit is ons lot
Zolang als het duurt
Geluk is vaak dicht in de buurt

Zoveel verschillen, toch zoveel gemeen
Ja dit is het leven, en dit is ons lot
Zolang als het duurt
Geluk is vaak dicht in de buurt

De plek waar veel meer dan een droom wordt geboren
En waar je er soms een laat gaan

Wie doet er mee? Het is heel eenvoudig je kiest een mooi 
toepasselijk nummer en geeft aan voor wie je die aanvraagt 
en waarom. Dan draaien wij dit plaatje in onze Radioshow 
“You’ll Never Walk Alone” 

Stuur jouw verzoeknummer op naar:
info@inwonersvoorinwoners.nl of naar de speciale radio app 
van RTV Ronde Venen 06- 53 10 56 00
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“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

1 april, kikker in je bil, zeehelden bij 
Hotel Verhoek, koekkoek! Goed, dit 
slaat nergens op, maar hoe serieus moe-
ten we het volgende verhaal eigenlijk ne-
men? Let op...

Weet je nog het Rampjaar 1672? We waren in 
oorlog met Frankrijk en Engeland en er werd 
veel gevochten op zee. De Ruyter en Tromp -ja,  
die twee zeehelden- hadden juist in die perio-
de ruzie met elkaar. Dat kwam niet goed uit in 
een tijd van oorlog. Willem III deed erg zijn best 
om de twee mannen weer vrede met elkaar te 
laten sluiten. Dat lukte hem uiteindelijk ook en 
van die bijzondere gebeurtenis is deze prachti-
ge gravure gemaakt. En weet je wat zo mooi 
aan dit verhaal is? Deze ontmoeting zou heb-
ben plaatsgevonden in het Rechthuis van Uit-
hoorn! In allerlei kranten en tijdschriften werd 

regelmatig geschreven over hoe deze heren in 
het Rechthuis terecht kwamen. Het was na-
tuurlijk prachtige reclame voor het Rechthuis 
en Uithoorn, maar later kwamen er helaas toch 
twijfels over de waarheid van dit verhaal. Maar 
ja... zolang we niet weten waar deze ontmoeting 
dan heeft plaatsgevonden, kun je het ook niet 
gelogen noemen, ...toch? stukje Uit: Haagste post 1919

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor 
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Invasie van de tjiftjafs

Na dagen opgehokt te heb-
ben gezeten, trek ik de stou-
te schoenen aan  om een lan-
ge wandeling te maken. Het is 
een vrijdag dus ik gok er op dat 
het niet al te druk zal zijn. Na 
weken van regen en somber-
te schijnt de zon weer. De felle 
noordenwind voert extra dro-
ge lucht aan, die door de cri-
sis veel schoner is dan anders. 
Vooral ’s avonds is dat goed 
te zien: Venus staat fel aan de 
avondhemel vlak bij de smal-
le sikkel van de maan. Ik neem 
de oude spoordijk in Vinkeveen 
richting de A2 en aan het eind 
rechtsaf over het smalle paad-
je evenwijdig aan de Demme-
rikse kade. Ik hoop op een rijke 
schakering aan zangers in het 
struweel langs de dijk, maar 
dat is een beetje een domper.
Er klinkt weliswaar gezang 
maar het is niet erg gevarieerd. 
Het lijkt wel alsof er een inva-
sie van tjiftjafs heeft plaatsge-
vonden. Om de 20 meter zit er 
wel een zijn band op te pom-
pen: tjiftjaftjiftjaftjiftjaf. Ze-
ker wel een van de blijde ge-
luiden die de lente aankon-
digt, maar het gaat een beetje 
vervelen op den duur. Geluk-
kig is er genoeg te zien om van 
te genieten. Kieviten buitelen 
door de lucht, vinden een part-
ner en maken een prachtige 
synchroondans, scherend over 
het weiland met scherpe wen-
dingen, voor ieder weer zijns-

weegs gaat. Een groepje grut-
to’s vliegt op en heft hun klaag-
lijk klinkend maar o zo lente-
kriebelend wutto-wutto aan. 
Op de grond zie ik er eentje, 
net boven het weiland uit, ang-
stig mijn kant op kijken. Die is 
al aan het broeden maar het 
gras is nog niet hoog genoeg 
om er helemaal in te verdwij-
nen. Een boer jaagt de ganzen 
van zijn land en tussen de on-
vermijdelijke grauwe ganzen 
zie ik een groepje kleinere vo-
gels. Wat spitsere vleugels en 
een karakteristieke witte vlek 
vlak bij hun donkere staart: een 
groepje smienten dat weldra 
ons land zal verlaten om in het 
hoge noorden te gaan broe-
den.
Ook een tweetal tureluurs kiest 
het luchtruim en blijft al turelu-
relurend hoog in de lucht han-
gen, alvorens met een fraaie 
glijvlucht weer in het weiland 
te landen. Ik kom een wat ou-
der echtpaar tegen en we dui-
ken allemaal de struiken in om 
elkaar op het smalle paadje 
met voldoende ruimte te pas-
seren. Sommige natuur wil je 
niet te dicht bij huis hebben. 
Alsof er niets aan de hand is, 
bereidt de natuur zich weer 
voor op een mooie zomer. 
Prachtig en ongenadig als al-
tijd. 

Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

Buren tijdens de coronacrisis
Uithoorn - Nu vrijwel iedereen 
thuis blijft en er het beste van 
probeert te maken, is het soms 
moeilijk om rust te vinden. Als dit 
lukt en u ervaart overlast van de 
buren, is dit extra moeilijk te ver-
dragen. Beterburen ontvangt da-
gelijks meldingen vanuit de ge-
meenten waarin zij zijn actief zijn. 
Geluidsoverlast is de meest voor-
komende klacht. Denk hierbij aan 
verbouwingen en klusgeluiden, 
rennende of spelende kinderen, 
deuren slaan, muziek, loopgelui-
den en nog veel meer. Wat eerst 
alleen een lichte irritatie is, kan 
oplopen tot een groot probleem. 
Om te voorkomen dat de zaken 
uit de hand lopen kan men liever 
proberen in een zo vroeg moge-
lijk stadium samen afspraken te 
maken over wat voor beide bu-
ren mogelijk is. Maar dat is niet al-
tijd even eenvoudig. Het kan hel-
pen als een derde, onafhankelijke 
persoon hierbij hulp biedt. En dat 
kunnen de bemiddelaars van Be-
terburen zijn. Beterburen buurt-
bemiddeling blijft zich ook in de-
ze dagen inzetten. Buurtbemid-
deling biedt kosteloos hulp bij 
burenoverlast. Bemiddelaars bie-
den hun kennis, aandacht en tijd 
belangeloos aan om buren te hel-
pen om samen de overlast te be-
spreken en op te lossen. Vanwe-
ge de coronamaatregelen heb-
ben ook wij voorlopig onze dien-
sten aangepast. Wij zullen alleen 
per telefoon contact met u heb-
ben. Indien nodig vindt een fysiek 
gezamenlijk gesprek plaats wan-
neer dit weer veilig wordt bevon-
den door de overheid.
De meeste mensen houden goed 
rekening met elkaar, gaan alleen 
naar buiten als dit nodig is en ver-
mijden lichamelijk contact. Sa-
menwerking en consideratie voor 
elkaar en ieders lichamelijke en 
emotionele gezondheid zijn nu 
extra belangrijk.
Zorg er met elkaar voor dat het 
verplichte thuisblijven voor uzelf 
en uw buren zo prettig en gezond 
mogelijk verloopt.

Tips: 
• Let op harde geluiden, vooral 

in de avonduren. Probeer an-
dere overlast te beperken of 
te laten. Kortom, denk aan el-
kaar. In veel gevallen denkt 
men ook om u.

• Bel, app, mail of schrijf op een 
rustig moment naar de buren; 
probeer hierbij te bedenken 
dat een gezamenlijke oplos-
sing meer oplevert dan enkel 
uw klacht noemen.

Daarom: Laat uw buur weten 
waar u last van heeft en beschrijf 
dit zo feitelijk mogelijk: noem het 
geluid of de bron van de overlast, 
de tijd wanneer het voorkomt en 
wat dit met u doet. Biedt aan om 
de situatie samen te bespreken. 
• Elkaar de schuld geven kan 

verleidelijk zijn, maar maakt 
de zaak alleen maar erger. 

• U heeft vast al bedacht wat de 
buur kan doen om de over-
last te verminderen. Zelf met-
een deze oplossing noemen 

kan echter negatief uitpak-
ken. Door samen te bespreken 
wat een verbetering zou kun-
nen zijn is de kans groter dat 
dit door u beiden ook wordt 
uitgevoerd zonder de buren-
relatie te beschadigen.

• Bedenk dus wat u wilt berei-
ken en hoe u dit het best kan 
doen.

• Want ook nu geldt: betere 
een goede buur dan een ver-
re vriend.

U kunt hen bellen voor advies of 
bemiddeling. Wij helpen u graag. 
Mocht u ons nodig hebben, dan 
kunt u ons tijdens kantooruren 
bereiken via ons nummer 085-
9022810 of info@beterburen.nl

   Goed geschoten...
In deze zware tijd, waar velen van U thuis zit-
ten, thuis werken enz, zijn er toch ook wel leu-
ke en gezellige of gevoelige momenten die 
u misschien meemaakt bij u thuis, bij u in de 
buurt, of als u even veilig een wandelinge-
tje maakt een mooi natuurplaatje. Ziet u iets? 
Maak er een foto van, een klein verhaaltje over 
waar hoe en wat en stuur het naar redactieuit-
hoorn@meerbode.nl De foto graag als .JPG en 
de tekst, gewoon in een tekst document. 

Deze week ontvingen we deze 
foto van Jos Riepe en hij schreef:
Mijn vader Han is 93 jaar oud. Zijn vrouw An-
nie (88 jaar) is zijn mantelzorger met hulp van 
de thuiszorg en kinderen. Door een ongelukki-
ge val brak zij een aantal weken terug beide ar-
men. Hierdoor is ze (tijdelijk) niet langer in staat 
om voor hem te zorgen. Gelukkig kon hij snel te-
recht in het Hoge Heem waar hij tot op heden 
liefdevol wordt verzorgd. Na ontslag uit het zie-
kenhuis ging mijn moeder iedere dag bij hem 
op bezoek. Door de huidige omstandigheden 
mocht zij helaas niet meer naar binnen. De op-
lossing was simpel. Voor het raam zwaaien en via 
brie� es of de telefoon communiceren. Ondanks 
het dagelijkse bezoekje is hij toch wat eenzaam, 
nu hij ook de kamer niet meer uit mag vanwe-
ge het coronavirus. Om hem wat op te vrolijken 
gaf ik hem een mooie lachende ballon ter gezel-

schap. Blij en ontroerd zette hij de ballon met-
een voor het raam zodat iedereen hem kon zien. 
Hij wilde zijn ballon graag delen om te laten blij-
ken hoe blij hij is met de zorg en een beetje vro-
lijkheid te brengen aan iedereen in deze moei-
lijke tijden. Voor de grap zei ik: “Ik laat hem wel 
in de krant zetten. Dan kan iedereen hem zien.”. 

Fa. Burggraaf & Zn. 
Zeilmakerij nieuwe 
sponsor KDO C2
De Kwakel – Dit seizoen heb-
ben de dames van de C2 van KDO  
mooie nieuwe shirts ontvangen 
van hun sponsor Burggraaf zeil-
makerij, al 90 jaar een familiebe-
drijf en een begrip in deze regio. 
Deze jonge dames hebben een 
heel mooi zaalseizoen gespeeld. 
Helaas zijn de laatste 2 wedstrij-
den afgelast maar met een mooie 
2e plek als eindstand mogen ze 

super trots zijn. Zodra het tweede 
deel van het buitenseizoen be-
gint, starten ze zelfs als koploper 
in hun poule.
Met deze mooie nieuwe shirts 
over hun schouders moet dit na-
tuurlijke een extra boost geven 
voor een mogelijk kampioen-
schap. 
Zet ‘m op Dames in het 2e deel 
van dit buitenseizoen.

Hij glunderde van oor tot oor: “Dat 
lijkt me een goed idee.”. Dus bij de-
ze.
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Voedselbank Aalsmeer
Winkelinzameling 8 april 
zonder vrijwilligers
Aalsmeer - Door de Corona-cri-
sis staat de aanlevering van voed-
sel aan de voedselbanken onder 
druk. Omdat het regionale dis-
tributiecentrum in Amsterdam 
gesloten is, moet Voedselbank 
Aalsmeer het nu hebben van lo-
kale initiatieven van medebur-
gers en ondernemers. De oproep 
op sociale media en in de krant 
heeft enkele reacties opgeleverd, 
er komt  nu vooral veel brood bin-
nen, maar het is niet genoeg om 
de voedselvoorziening op niveau 
te houden. In samenspraak met 
de AH in Kudelstaart heeft de 
Voedselbank daarom nu besloten 
om een winkelinzameling zonder 
vrijwilligers te houden. Dit zal ge-
beuren op woensdag 8 april. Nor-
maal gesproken delen de vrijwil-
ligers bij de ingang boodschap-
penlijstjes uit, waarop ongeveer 
artikelen vermeld staan, waarmee 
de basis-voedselpakketten voor 
de cliënten van de Voedselbank 
worden samengesteld. Na de kas-

sa nemen zij dan de extra bood-
schappen in ontvangst. Dat is nu 
dus niet het geval en het winke-
lend publiek moet het zonder de 
aanmoediging van de vrijwilli-
gers doen. In de supermarkt is wel 
een speciale plaats ingericht voor 
een flink aantal van deze houdba-
re dagelijkse boodschappen. Na 
de kassa kan men de artikelen in 
een krat doen. Voor zover nu valt 
te overzien, kan de uitgifte van de 
Voedselbank nog wel doorgaan, 
maar dit geeft ook extra werk om-
dat de pakketten van de klanten 
die het huis niet uit mogen, nu 
thuisbezorgd worden. De Voed-
selbank wil graag blijven door-
gaan met het verstrekken van 
Voedselpakketten aan mensen 
die het hard nodig hebben. Daar 
is meer aanlevering van houdba-
re en verse producten voor nodig 
en daarom wordt ook gehoopt op 
een verrassende opbrengst van 
de winkelinzameling op woens-
dag 8 april.

Weekmarkt op dinsdag 
alleen met etenswaren
Aalsmeer - Door de recente maat-
regelen van het kabinet is regio-
naal afgesproken om non-food 
kramen niet meer toe te staan op 
de markt. Hierdoor gaat de markt 
op dinsdag op het Praamplein 
wel door maar alleen voor de kra-
men met etenswaren. Weekmark-
ten worden gezien als een open-
lucht supermarkt die voorziet in 
eerste levensbehoeften van in-
woners en bijdraagt aan de ver-
mindering van druk op en druk-
te in de gewone supermarkten. 
Naast voorwaarden voor het ver-
lenen van doorgang aan week-
markten vanuit de veiligheidsre-
gio, doet de gemeente een drin-
gend beroep op bezoekers en on-
dernemers om zich aan de voor-
schriften te houden voor een vei-
lige markt. Ook gelden duidelijke 
hygiënemaatregelen voor markt-
ondernemers en bezoekers. Dit 
‘corona-protocol’ is conform de 
richtlijnen van het RIVM en de 
GGD. De marktmeester en hand-
havers van de gemeente zien toe 
op naleving van deze regels. Bij 
niet voldoende afstand of groeps-
vorming vindt handhaving plaats 
en indien nodig sluiting.

Goed en veilig
Wethouder Economische Zaken 

Robert van Rijn: “Veiligheid gaat 
voor alles. Afgelopen week is de 
markt goed en veilig verlopen. 
Met deze maatregel kunnen we 
meer ruimte creëren voor sprei-
ding van de marktkramen. Daar-
mee kan de markt ook veilig blij-
ven en een bijdrage leveren in de 
vitale voedselketen.”

Belangrijkste richtlijnen: 
-  De kramen staan verspreid 

over de markt opgesteld, zo-
dat het mogelijk wordt om de 
drukte te spreiden en een on-
derlinge afstand te kunnen be-
waren van 1,5 meter tussen de 
personen op de markt.

-  Voorkom hand-op-hand con-
tact. Betalingen liefst met Pin. 
Bij contante betaling a.u.b. 
geld op de toonbank, zo-
dat daar géén contact met de 
hand voor nodig is

-  Zorg daar waar nodig is voor 
voldoende desinfecterende 
handzeep

-  Géén zitjes en of statafels en 
proef-bordjes bij de marktkra-
men

-  Handschoenen als consumen-
ten en verkopers voedsel aan-
raken

-  Het is niet de bedoeling dat er 
etenswaren genuttigd wordt 

Achter de wolken schijnt de zon
Big L Jeans al bijna 30 
jaar in Aalsmeer
Aalsmeer - Al bijna 30 jaar is Big 
L Jeans in Aalsmeer gevestigd. De 
opening kan menigeen zich vast 
nog herinneren. Een rij voor de 
kassa net zo lang als de winkel 
en allemaal een Levi 501 in hun 
hand. De eigenaren zijn nooit 
trotser op een winkel geweest 
als op Big L jeans in Aalsmeer. Er 
mocht zelfs hetzelfde interieur 
gebruikt worden als de Levi cen-
ters. “Ik denk niet dat er ergens 
in Nederland een winkel is waar 
meer kinderwagens omhoog zijn 
getild als in Aalsmeer vanwege 
de trap die in het pand aanwe-
zig was. Gelukkig hoeft dat niet 
meer, want al meer dan een jaar 
zijn we nu twee deuren verder 
gevestigd waarin we meer ruim-
te hebben en alles op de begane 
grond te vinden is.” 
Naast Big L Jeans Aalsmeer heb-
ben de eigenaren ook diverse 
outlet winkels, daardoor kunnen 

artikelen die 10 weken in de win-
kel liggen doorgestuurd worden 
en houdt men in Zoetermeer al-
tijd een groot en actueel aanbod. 
Door groot in te kopen kunnen 
de Big L Jeans winkels met actu-
ele handel mooie aanbiedingen 
presenteren. De populairste mer-
ken zijn: Only, Jack & Jones en 
PME. De Levi 501 is er niet meer, 
maar Big L Jeans heeft wel altijd 
het grootste aanbod in jeans van 
Wrangler, Cars, G-star, Petrol, LTB, 
PME, Only en Jack en Jones. Veel 
van deze jeans worden verkocht 
met korting op de speciale jeans-
tafels. 
De eigenaren en medewerkers 
tot slot: “Deze tijd moeten we 
door, soms is het moeilijk te ge-
loven maar achter de wolken 
schijnt altijd de zon. Wij hopen 
dat u deze tijd goed en gezond 
door komt en zien u graag in on-
ze winkel in Aalsmeer.”

Max van der Heiden: ‘Zaai 
zorgt voor een frisse kijk’
Aalsmeer - Tijdens zijn research 
periode werd het Max van der 
Heiden wel duidelijk dat hij een 
idee lanceerde dat aansloeg bij 
autodealers die altijd op zoek zijn 
naar vernieuwing. Want wat had 
hij bedacht: De aflevering van 
een (nieuwe) auto kan anders! 
Waarom zou je je boodschappen 
wel thuis laten bezorgen en een 
product van zoveel waarde zelf 
ergens op moeten gaan halen? 
Nee, die auto laat je ook thuis-
bezorgen! Hij ontwierp een ge-
avanceerde transparante trailer - 
een soort one-car showroom op 
wielen - waarmee hij de gekoch-
te auto bij de dealer ophaalt, het 
pronkstuk wordt in de trailer ge-
reden en vervolgens naar de ko-
per gebracht, waar hij dan alles 
over de auto uitlegt aan de nieu-
we eigenaar. Op deze manier ont-
last Max ook de dealer, omdat hij 
de totale aflevering voor zijn re-
kening neemt. Bij dit thuisbe-
zorgen hoort natuurlijk theater 
en de nodige toeters en bellen. 
“Het kan net zo mooi en uitbun-
dig worden als wordt verlangd. In 
Dubai komt er zelfs groot vuur-
werk aan te pas, maar daarvoor 
zijn de Hollanders nu net iets te 
nuchter. Een kop lekkere koffie of 
een glas champagne, vrolijke bal-
lonnen dat zit meer in onze aard.” 
Max weet over zijn plannen zo 
plastisch te vertellen dat je echt 
niet zoveel fantasie nodig hebt 
om je voor te stellen hoe spec-
taculair en feestelijk het is om op 
deze wijze een nieuwe auto in 
ontvangst te nemen. 

Servicegericht
Na het volgen van een marke-
ting-opleiding ging Max naar de 
IVA in Driebergen, waar hij koos 
voor een nautische opleiding. Ge-
boren en getogen in Aalsmeer en 
altijd gezeild lokte die kant het 
meest. Toch maakte hij na de IVA 
een switch naar de autobranche, 
zakelijk gezien leek hem dat toch 
nog net wat interessanter en af-
wisselender. “Ik kwam tijdens de-
ze opleiding ook tot de ontdek-
king dat ik meer geschikt ben 
voor de after-sales, dat is meer 
servicegericht. Ik vind het fijn om 
mensen blij te maken met iets 
moois.” Zijn werk als aftersales 
medewerker bij een autodealer 

in Amsterdam Zuid-Oost was een 
prima leerschool. Max kwam daar 
in aanraking met veel verschillen-
de klanten met hun eigen wen-
sen waarop hij dan weer moest 
kunnen inspelen.

Gat in de markt
Zijn ouders lezen altijd de inter-
views over de startende onderne-
mers in de krant en raadden Max 
aan zich op te geven bij Zaai. Hij 
bezocht de kick-off avond, sprak 
met een aantal mensen en deed 
mee aan de pitch. En hoewel Max 
nog moest starten met zijn on-
derneming werd de potentie van 
het idee erkend door Zaai. Dit zou 
wel eens een gat in de markt kun-
nen zijn met een grote kans van 
slagen. “Ik had niet verwacht dat 
ik zoveel zou kunnen hebben 
aan ZAAI. Binnen onze intervisie-
groep denkt iedereen anders en 
juist daardoor kun je over en weer 
met frisse blik meedenken en ad-
viseren. Wij hebben allemaal to-
taal andere interesses maar voe-
len ons heel verbonden met el-
kaar, wij zijn nieuwsgierig en wil-
len elkaar helpen.”

Corona-tijd
Helaas heeft Max ook te maken 
met de Corona-tijd. Hij had zich 
de start van zijn bedrijf: Autot-
huisbezorgen.nl anders voorge-
steld, maar Max zou Max niet zijn 
als hij toch niet van de nood een 
deugd maakt. “Ik ben mij nu nog 
meer aan het profileren, dat is 
naar de toekomst gericht alleen 
maar gunstiger.”
Meer weten over het coachtra-
ject Zaai? Neem dan contact op 
met  Kirsten Verhoef (project-or-
ganisator) via 0297-366182 of via 
mail: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

“Trots op hoe wij Aalsmeerders ons hier door heen slaan”
Burgemeester Oude Kotte: ‘Enorme 
veerkracht in onze gemeenschap’
Aalsmeer - Burgemeester Gi-
do Oude Kotte heeft een brief 
geschreven voor alle inwoners. 
Met het schrijven wil hij iedereen 
een hart onder de riem steken 
en licht hij de ingestelde maat-
regelen toe en hoe deze wor-
den vertaald naar de veiligheids-
regio Amsterdam-Amstelland en 
Aalsmeer: 
“De coronacrisis raakt ons alle-
maal. Ik zie hoe velen van u zich 
inspannen om de noodzakelijke 
maatregelen na te leven. En ik wil 
alle mensen die nu ziek zijn, veel 
sterkte toewensen. De komende 
weken zijn cruciaal. Het corona-
virus verspreid zich nog steeds te 
snel. Iedereen kan besmet raken 
en iedereen kan het virus verder 
verspreiden. Hoewel de mees-
ten van u de maatregelen al strikt 
naleven maak ik mij wel zorgen 
over de inwoners die dat nog on-
voldoende doen. Ik doe daarom 
een dringend beroep op ieder-
een om de maatregelen na te le-
ven. Onze ouderen en inwoners 
met een zwakkere gezondheid 
zijn extra kwetsbaar en hebben 
onze hulp hard nodig. We moe-
ten met elkaar voorkomen dat 
door een te grote instroom van 
(ernstig) zieke mensen de medi-
sche zorg vastloopt. Dat zieken-
huizen, en vooral de IC-afdelin-
gen, het aan blijven kunnen. Dat 
kan alleen als zo min mogelijk 
mensen tegelijkertijd ziek wor-
den. Blijft u alstublieft zoveel mo-

gelijk binnen, tenzij dat niet an-
ders kan. U kunt naar buiten voor 
uw werk, voor boodschappen of 
een korte wandeling in de frisse 
lucht.”

Houd 1,5 meter afstand
In de landelijk genomen maat-
regelen is opgenomen dat kin-
deren onder de twaalf jaar bui-
ten kunnen spelen, voor alle jon-
geren en volwassenen geldt: 
Houd 1,5 meter afstand van an-
dere personen. Waar u ook bent 
en wat u ook doet. Groepsvor-
ming van drie of meer mensen is 
niet toegestaan, tenzij men met 
elkaar een huishouden vormt. 
Voor winkels, die nog open zijn, 
geldt dat zij maatregelen die-
nen te treffen om ervoor te zor-
gen dat iedereen 1,5 meter af-
stand houdt. Ditzelfde geldt voor 
het openbaar vervoer. Indien 
dit niet gebeurt, wordt hierte-
gen opgetreden. Kappers en an-
dere ‘contactberoepen’, zoals na-
gelstudio’s, schoonheidsspecia-
listen en tattooshops mogen tot 
in ieder geval 6 april hun beroep 
niet uitoefenen. Tot 1 juni vinden 
er geen evenementen plaats. Ko-
ningsdag, de Nationale Herden-
king op 4 mei en Bevrijdingsdag 
zullen niet plaatsvinden zoals we 
gewend zijn. Religieuze bijeen-
komsten met meer dan 30 men-
sen zijn niet meer toegestaan. Dit 
geldt ook voor (kerkelijke) begra-
fenissen en huwelijken.

gemeente of heeft u vragen over 
het coronavirus? Stel uw vraag 
per e-mail via: corona@aalsmeer.
nl
Bijzondere tijd
Thuis werken, een huishouden 
met kinderen draaiend houden 
en ervoor zorgen dat het hele ge-
zin zich aan de adviezen van het 
RIVM houdt. Het is een hele opga-
ve en gelukkig zie ik dat de mees-
te inwoners hun verantwoorde-
lijkheid nemen. In mijn eigen ge-
zin is het ook een bijzondere tijd. 
Afgelopen woensdag zijn mijn 
echtgenote en ik de trotse ou-
ders geworden van een prachti-
ge zoon genaamd Ilias Jacob. Een 
heuglijke gebeurtenis in deze 
woelige periode. Maar ook voor 
de kraamtijd betekent de coron-
acrisis veel aanpassing. Geen 
kraambezoek, geen ondersteu-
ning in huis door familieleden. De 
vreugde van de geboorte kan al-
leen op afstand met de familie en 
vrienden gedeeld worden.

Initiatieven
Ondanks het feit dat we ons alle-
maal, ieder op zijn of haar eigen 
manier, in een moeilijke situatie 
bevinden zie ik ook een enorme 
veerkracht in onze gemeenschap. 
Er ontstaan allerlei initiatieven in 
de samenleving om elkaar te hel-
pen, digitaal te bereiken en van 
dienst te zijn. Ik ben er trots op 
hoe wij Aalsmeerders ons hier 
door heen slaan. Er komt een mo-
ment dat we allemaal weer naar 
buiten kunnen, uitgestelde ver-
jaardagen, huwelijken en ande-
re feestjes kunnen vieren. Laten 
we daarnaar uitkijken. Tot die tijd 
roep ik u op vol te houden, elkaar 
te helpen en elkaar aan te spre-
ken, zodat we samen door deze 
periode heen komen. Ik wens u 
alle goeds”

Gido Oude Kotte, 
burgemeester van Aalsmeer

Aanvullende maatregelen
Er zijn helaas nog steeds plek-
ken waar te veel mensen samen-
komen. Het kabinet heeft de vei-
ligheidsregio’s opgedragen om 
extra maatregelen te nemen als 
dat nodig is. In de veiligheidsre-
gio Amsterdam-Amstelland gaat 
het om de volgende aanvullende 
maatregelen die ook gelden voor 
Aalsmeer: Openbare fitnesstoe-
stellen mogen niet gebruikt wor-
den. Voetbalkooien en panna-
veldjes worden afgesloten. Sport-
velden en -parken zijn al sinds en-
kele weken dicht. Ondanks deze 
sluiting maken veel inwoners in 
hun vrije tijd er toch gebruik van. 
De handhaving op deze plekken 
gaat geïntensiveerd worden. De 
politie en handhavers gaan boe-
tes uitdelen als de regels niet 
worden nageleefd. Als u zich niet 
houdt aan de veilige afstand van 
1,5 meter kan dit leiden tot forse 
boetes.

Waardering en eenzaamheid
“Tot slot spreek ik mijn grote 
waardering uit voor de mensen 
in de zorg, de hulpdiensten, de 
schoonmakers, de media, de su-
permarkten en allen die ons land 
en onze gemeente draaiend hou-
den. Voor de mensen die in de 
verpleeghuizen en zorginstellin-
gen wonen en nu geen bezoek 
niet meer kunnen ontvangen, wil 
ik zeggen: Wij denken aan u. Ik 
roep iedereen op om op een crea-
tieve manier eenzaamheid onder 
Aalsmeerders tegen te gaan. Wilt 
u hulp bieden? Kijkt u dan hier 
voor de mogelijkheden. Maakt u 
zich zorgen, heeft u tips voor de 
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De markt met alleen maar voedselkraampje afgelopen dinsdag op het 
Praamplein. Bij elke kraam hebben de kooplui met krijt tekeningen op 
de grond gemaakt met vakken en tussenafstanden van ongeveer ander-
halve meter. Wat opvalt is hoe braaf alle bezoekers op de door de markt-
kooplui getekende cirkeltjes gaan staan als de vorige klant geholpen is. Er 
hangt een soort van gemoedelijke sfeer en gelukkig maar, want we moe-
ten ons gezamenlijk inzetten om het coronavirus in te dammen. Steun en 
help elkaar en blijf op afstand: 1,5 meter. Foto: Jan Daalman

op de markt. De marktkooplie-
den geven de producten mee 
in meeneemverpakkingen

- Er staan waarschuwingsbor-
den op en rond de markt waar-
op de regels staan.

De gemeente probeert ondanks 
alle beperkende maatregelen 
Aalsmeer zo leefbaar mogelijk te 
houden. Van iedereen wordt een 
bijdrage verwacht om het corona-
virus een halt toe te roepen.

Uw lokale krant, juist nu!
Aalsmeer/Uithoorn - Het zijn on-
zekere tijden. Opeens zijn we voor 
een groot deel op onszelf aange-
wezen. We moeten thuisblijven en 
ons daar zien te vermaken. Het le-
zen van de lokale krant maakt daar 
nadrukkelijk deel van uit. Uit de 
praktijk blijkt dat de lokale krant in 
deze tijd bijzonder gewaardeerd 
wordt en door het hele gezin goed 
gelezen wordt. Mensen die ooit 
een sticker op de brievenbus heb-
ben geplakt, omdat ze geen krant 
wilden ontvangen, blijken nu 
aan de buren te vragen of ze hun 
exemplaren mogen lenen. Juist nu 
is dat niet verstandig om te doen. 
Gelukkig zijn er alternatieven, ver-
wijder de sticker of wie toegang 

heeft tot het internet, kan deze 
krant via www.meerbode.nl weke-
lijks online lezen. In het archief op 
de website zijn ook oudere exem-
plaren in te zien. Bovendien bren-
gen de redacties dagelijks actueel 
nieuws op de website. De Meerbo-
de kan iedere donderdag worden 
afgehaald bij het hoofdkantoor in 
de Visserstraat in Aalsmeer en is 
verkrijgbaar bij diverse winkels in 
Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde 
Venen. Alle medewerkers van de 
Meerbode doen er alles aan om te 
blijven verschijnen, wel is de krant 
de komende weken iets anders, de 
edities Aalsmeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen zijn gebundeld in 
één mooie, regionale krant.
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De Ronde Venen - Positie-
ve reactie op de oproep van 
de plaatselijke huisartsen voor 
beschermende uitrusting i.v.m. 
de corona crisis, zoals mond-
maskers. 
Plaatselijke dames, o.a. van het 
brei cafe, die bijeen kwamen in 
de Openbare Bibliotheek zijn 
een actie begonnen om mond-
maskers te produceren. De-

ze actie vindt plaats in overleg 
met de huisartsen, die deze ac-
tie zeer op prijs stellen.   
In deze beginfase worden al 
ruim 150 maskers gemaakt 
maar dit kan naar behoefte uit-
breiden. De eerste a�evering 
heeft reeds plaatsgevonden. 
Het nodige materiaal wordt 
gesponsord door de Lionsclub 
Mijdrecht-Wilnis

Moeilijk besluit van 
cursusproject DRV
De Ronde Venen - Het Cursus-
project de Ronde Venen heeft he-
laas, een moeilijk besluit moeten 
nemen. Via deze weg willen zij u 
hierover informeren.
De door de regering aange-
scherpte maatregelen om het 
coronavirus te beheersen heeft 
ons doen besluiten om het cur-
susprogramma van dit voorjaar 
te beëindigen. Al onze activitei-
ten zijn erop gericht om men-
sen bij elkaar te brengen en dat 
is de komende periode niet ver-
antwoord.

“Wij zijn inmiddels bezig met de 
voorbereidingen van het najaar 
en ook dat hebben wij stopgezet. 
Het lijkt ons goed om in septem-
ber de situatie van dat moment te 
beoordelen en dan het besluit te 

nemen om een programma voor 
het voorjaar van 2021 samen te 
stellen. Hopelijk zullen we dan tot 
de conclusie komen dat onze be-
wegingsruimte het zinvol maakt 
om weer wat verder vooruit te kij-
ken. Daarbij zullen mogelijk uit-
gevallen cursussen opnieuw aan 
de orde komen.
Wij weten dat velen onder u het 
Cursusproject een warm hart toe-
draagt en er mede voor hebben 
gezorgd dat we dit voorjaar een 
record aantal inschrijvingen heb-
ben gehad. Het is voor ons een 
uitdaging om het voorjaar van 
2021 opnieuw tot een succes te 
maken en we hopen dat we el-
kaar in goede gezondheid tijdens 
de cursusmarkt in januari zullen 
begroeten”, Werkgroep Stichting 
Cursusproject De Ronde Venen.

Bestelbus uitgebrand
Wilnis – In de nacht van maan-
dag op dinsdag jl is in Wilnis een 
auto totaal helemaal uitgebrand. 
Het voertuig stond op een par-
keerplaats aan de Kastelein mid-
den in een woonwijk. De brand-
weer werd rond 1.00 uur gealar-
meerd en zag bij aankomst dat 
de vlammen al uit het voertuig 
sloegen. De auto was niet meer 
te redden.   Dankzij de inzet van 
diverse buurbewoners kon voor-
komen worden dat er meerde au-
to’s schade opliepen, door de-

ze weg te halen. De brandweer 
had het vuur snel onder controle, 
maar kon niet voorkomen dat de 
auto totaal uitbranden.  De poli-
tie heeft de zaak in onderzoek. 
Het is namelijk niet de eerste keer 
dat er een auto van deze eigenaar 
in vlammen opgaat. September 
jl. ging ook al een bestelwagen 
in vlammen op. Brandstichting 
wordt niet uitgesloten. De politie 
vraagt eventuele getuigen drin-
gend contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Nu nog alleen een 
waarschuwing!

De Ronde Venen – Handhavers  
van gemeente De Ronde Venen zijn 
woensdagmiddag begonnen met 
waarschuwingen uit te delen aan 
personen die de nieuwe corona-
maatregelen negeerden. De hand-

havers van de gemeente waren ac-
tief in Mijdrecht en deelden diver-
se waarschuwingen uit bij de hoc-
keyvelden. Toen bleef het nog bij 
waarschuwingen, maar uiteinde-
lijk gaan boetes volgen, die kun-
nen oplopen tot 400 euro. Iedereen 
die woensdag een waarschuwing 
kreeg, staat nu genoteerd in het sy-
steem en bij een tweede overtre-
ding volgt direct  een geldboete.

De Ronde Venen - Sinds dins-
dagavond weten we dat de on-
werkelijke periode waarin we ver-
keren zeker tot en met dinsdag-
avond 28 april voortduurt. Dat 
geldt ook in onze gemeente. Ze-
ker nog vier weken de kinderen 
niet naar school, thuis werken, le-
ge winkelstraten en geen activi-
teiten van de vele verenigingen. 
Nog geen drie weken geleden 
werden we geconfronteerd met 
een reeks van vergaande maatre-
gelen: na het ‘zorgvuldig handen 
wassen’ bleek dat er véél meer 
nodig is om een verdere versprei-
ding van het coronavirus tegen te 
gaan.
Op allerlei manieren wordt u ge-
informeerd over de maatrege-
len en regels. Als gemeente zijn 
voor ons de maatregelen en re-
gels van de rijksoverheid en in-
stanties als het RIVM en de GGD 
leidend. Daarbij zijn er veel zaken 
die we als gemeente regelen of 
waar we zelf beslissingen in moe-
ten nemen. 

Impact
De impact in de gemeente is 
groot. Op de eerste plaats voor 
het toenemend aantal inwoners 
waarvan duidelijk is dat ze be-
smet zijn met het coronavirus. 
Natuurlijk ook voor hun fami-
lie en omgeving. Daarnaast zijn 
er veel inwoners die wellicht in 
meer of mindere mate verschijn-
selen hebben van besmetting 
met het coronavirus, maar niet 
weten of ze daadwerkelijk be-
smet zijn. 
Dit virus brengt veel narigheid en 
onzekerheid met zich mee. Juist 
daarom is het zo hartverwar-
mend om te zien hoeveel men-
sen actief zijn om elkaar te steu-
nen. Hoe mensen die dit kun-
nen én mogen, hun werk zo goed 
mogelijk doen om alles ‘draaien-
de’ te houden. Bijvoorbeeld om 
de noodzakelijke zorg te kunnen 
verlenen, om te voorzien in on-
ze dagelijkse levensbehoeften. 
Maar zeker ook de talrijke spon-
tane initiatieven. Op veel plek-
ken zie ik dat mensen bijdragen 
om het voor elkaar iets gemakke-
lijker en plezieriger te maken. Bij-
voorbeeld door afhaalmaaltijden 
te koken voor de bezoekers van 
de buurtkamer, een webinar te 

organiseren waar ouders van kin-
deren tips kunnen krijgen, of he-
le kleinschalige activiteiten te or-
ganiseren waardoor mensen wat 
vrolijkheid krijgen gebracht. Bi-
bliotheek tijdelijk dicht: mooi hoe 
her en der in ons straatbeeld boe-
ken klaarliggen voor mensen die 
daar juist nu behoefte aan heb-
ben. Kerken tijdelijk niet hun ge-
bruikelijke vieringen: op aller-
lei manieren zijn de geloofsge-
meenschappen in onze gemeen-
te actief om juist nu van beteke-
nis te zijn, ook voor diegenen die 
niet behoren tot hun trouwe ach-
terban. 

Nog lang
Vier weken is nog lang. Ik ver-
trouw erop dat we in De Ronde 
Venen op elkaar letten en voor el-
kaar zorgen. Tot nu toe wordt er 
heel goed rekening gehouden 
met alle regels. Spreekt u vooral 
uw kinderen en pubers erop aan 
om dat te blijven doen! Daarmee 
helpt u iedereen in de gemeente. 
Zoals gezegd, het is belangrijk 
dat u op de hoogte bent en blijft 
van alle maatregelen die in onze 
gemeente gelden. Probeer dit te 
volgen via onze website (www.
derondevenen.nl) en social me-
dia. Wij geven niet alleen de infor-
matie die van onszelf komt, maar 
verwijzen ook door naar andere 
betrouwbare bronnen. En als u 
mensen in uw omgeving kent die 
niet zo bedreven zijn met internet 
en social media: helpt u hen dan 
vooral. Samen zorgen we ervoor 
dat we deze periode goed door-
komen.

Maarten Divendal
Burgemeester De Ronde Venen

Burgemeester Divendal
‘Ik vertrouw erop dat we 
op elkaar letten en voor 
elkaar zorgen’

Mijdrecht – Dinsdag jl. was het 
precies 44 jaar geleden dat win-
kelcentrum de Lindeboom fees-
telijk werd geopend. Heel wat 
veranderingen heeft het cen-
trum de afgelopen 44 jaar door-
staan en ook diverse eigena-

ren. Maar ze bleven bestaan en 
steeds werd het centrum mooi-
er en moderner. Volgend jaar ho-
pen zij het 45 jarig jubileum te 
vieren, maar eerst moeten ze met 
elkaar deze moeilijk tijd doorko-
men.

De Lindeboom 44 jaar ‘jong’

De Ronde Venen - Afgelopen 
dinsdag heeft wethouder Rein 
Kroon (Economische Zaken) in 
alle dorpen posters uitgereikt 
aan de ondernemersverenigin-
gen en winkeliers. Op de poster 
staat de slogan: “Koop Lokaal, 
Help daarmee onze gezellige 
winkelstraat te behouden”. Wet-

houder Kroon geeft aan dat het 
belangrijk is dat mensen bewust 
bij de lokale ondernemer gaan 
shoppen. Volg de regels van 1,5 
meter afstand houden en shop 
alleen, maar blijf wel kopen bij 
de slager, groenteboer, kleding-
zaak, juwelier, schoenenwinkel, 
cadeauwinkel of boekenwinkel 

en zet iets leuks op de stoep bij je 
vrienden omdat ze bijvoorbeeld 
jarig zijn of geef ze een diner van 
een van de lokale restaurants. Of 
verras je buurman of buurvrouw 
omdat die alleen woont of kei-
hard in een van de vitale be-
roepsgroepen werkt.
Om dit te stimuleren treft u door 

de gehele gemeente deze pos-
ters aan. Wethouder Kroon be-
nadrukt het belang om de loka-
le ondernemer te steunen. Nor-
maal gaan we naar ze toe voor 
een sponsoring of prijsjes. Nu 
moeten wij als inwoners laten 
zien dat wij ze belangrijk vinden 
en lokaal kopen. 

Wethouder reikt posters uit

Oproep huisartsen 
voor mond-maskers 
wordt beantwoord
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Nieuwe Meerbode
Primera
Annemieks Kramerie
Hoogvliet
Jumbo
Primera
Gemeentehuis 
Tabakshop 
Bruna
Bibliotheek
‘t Boekhuis
Car clean
Kaasshop Blokje Om
AH

Quakel
Bruna
Gemeentehuis
Bibliotheek
C1000

Shell Tankstation
Hubo Boellard
Albert Heijn
Bibliotheek
Dio Drogisterij
Jumbo

Visserstraat 10, Aalsmeer
Poldermeesterplein 5, Aalsmeer
Machineweg 3, Aalsmeer
Aalsmeerderweg 205, Aalsmeer
Ophelialaan 124, Aalsmeer
Ophelialaan 106, Aalsmeer
Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer
Zijdstraat 30, Aalsmeer
Zijdstraat 45, Aalsmeer
Marktstraat 19A, Aalsmeer
Zijdstraat 12, Aalsmeer
Dreef 3, Aalsmeer
Einsteinstraat 87, Kudelstaart
Praamplein 4a, Aalsmeer

Kerklaan 10, De Kwakel
Amstelplein 43, Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, Uithoorn
Dorpsstraat 43, Uithoorn
Zijdelwaardplein 61, Uithoorn

Mijdrechtsezuwe 2, Mijdrecht
Herenweg 257, Vinkeveen
Herenweg 73, Vinkeveen
Herenweg 63, Vinkeveen
Herenweg 12-14, Vinkeveen
Molmlaan 2, Wilnis

Bij één van de onderstaande adressen kan je eventueel de Nieuwe Meerbode halen, mits deze uiteraard geopend zijn:
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Nieuws van de kinderboerderij
Weer lammetje geboren
Aalsmeer - Op 24 maart is er in 
de hooiberg van kinderboerderij 
Boerenvreugd weer een lamme-
tje geboren. Deze keer is zwart-
blesschaap Fiene moeder gewor-
den. Ze is bevallen van een �in-
ke dochter. De nieuwe boerderij-
bewoonster heeft de naam Bieke 
gekregen. 

Negenling 
De negen jonge Vlaamse reus-
jes die begin maart geboren zijn 
groeien als kool. Ze huppelen lek-
ker rond in de knu�elstal in de 
hooiberg. Moeder Snowy houdt 
ze allemaal goed in de gaten!

Gekkigeit
Boerderij bezoekers of hornmeer-
park bezoekers hebben hem 
vast wel eens gezien. Dwerg-
bok Jip. Jip is een geval apart. Hij 
schreeuwt als er geitjes bij hem 
in de wei lopen. Als hij niemand 
ziet dan mekkert hij er op los en 
als hij wel mensen ziet schreeuwt 
hij net zo hard. Maar lopen de kal-
koenen in de wei dan is Jip rustig. 
Jip voelt zich �jn bij de kalkoen-
haan en zijn harem. Jip mankeert 
niets, is niet eenzaam en komt 
niets te kort. Zoals een van de fa-
cebookvolgers zegt: “Typisch ge-
val van gekkigeit.”

Activiteiten afgelast
Naar aanleiding van de nieuwe 
coronamaatregelen heeft Boe-

renvreugd de activiteiten die ge-
pland stonden in april en mei af-
gelast. Het gaat om het paasfeest 
op maandag 13 april, de pop-
penkast op zondag 3 mei en het 
schaapscheren op woensdag 13 
mei. De schapen worden uiter-
aard wel geschoren door de be-
heerders maar dit zal zonder pu-
bliek gebeuren. Boerenvreugd 
vindt het ontzettend jammer 
dat er maar liefst drie activiteiten 
moeten worden afgelast. Net als  
bij andere organisaties is er ech-
ter geen keus, de gezondheid van 
iedereen het allerbelangrijkste.

Poppenkast digitaal
Overigens kan van de poppen-
kastvoorstellingen genoten wor-
den via You Tube. Poppentheater 
Zelen heeft hier enkele �lmpjes 
opgezet met korte voorstellin-
gen. Gerard Zelen: “Ook Jan Klaas-
sen moet thuis blijven. Natuurlijk 
mag Jan Klaassen af en toe naar 
buiten voor een frisse neus, maar 
het meest zit hij ook binnen. Hij 
verveelt zich niet hoor! Hij speelt 
spelletjes, leest en maakt ook zijn 
huiswerk. Maar de Poppenkast 
dan? Niet getreurd, Katrijn heeft 
een leuke oplossing: De Poppen-
kast komt digitaal in huis! Zo kun-
nen we met elkaar in deze las-
tige tijd, toch een gulle glim-
lach op ons gezicht krijgen.” Kijk 
op: www.youtube.com/channel/ 
UCmOueC7vXDY7Z-IxhIHYzqA

Vrolijk gebaar voor ramen van huizen
Berenjacht in Aalsmeer 
en Kudelstaart
Aalsmeer - Overgewaaid uit Bel-
gië en Australië en inmiddels ook 
helemaal ‘hot’ in Nederland: Op 
berenjacht. Het idee is dat men-
sen beren voor ramen zetten, 
zodat er voor kinderen in deze 
moeilijke tijd een leuk buitenspel 
ontstaat. Ze kunnen op beren-
jacht in de eigen woonwijk.
Ook in Aalsmeer en Kudelstaart 
is de berenjacht volop geopend. 
Er worden massaal knu�elberen 
(en soms andere dieren) voor de 
ramen neergezet. Niet alleen kin-
deren, maar volwassenen, die in 
de middag of avond een omme-
tje maken in de buurt, genieten 
eveneens van dit vrolijke gebaar.
Inmiddels zijn er overigens zoveel 
beren in tuinen en voor ramen 
te zien dat het spel bijna omge-
draaid kan worden. Ramen en tui-
nen tellen zonder beren… Maar, 
de initiatiefnemers zijn inventief, 
er wordt van alles verzonnen om 
de jacht levendig te houden. Tel 
bijvoorbeeld alleen de witte of de 
bruine beren of zoek beren met 
een hoedje op of een truitje aan.

Beren knutselen
Er wordt ook volop ingehaakt op 
de berenjacht. Zelf een beer knut-

selen van hout of stof, een beer 
tekenen of inkleuren levert ge-
heid een gezellige doe-middag 
met elkaar op en uiteraard mo-
gen deze versiersels ook aan de 
buitenwereld getoond worden.

De berenjacht is overigens niet 
bedoeld om massaal in groepen 
langs huizen te gaan. Ga samen 
met je buurmeisje of buurjon-
gen op jacht of maak er een ge-
zinsuitje van. Het coronavirus ligt 
nog steeds op de loer. Dus, zorg 
voor elkaar, let op elkaar en hou 
1,5 meter afstand!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ook de Westeinder Adviesgroep 
doet mee aan de berenjacht in 
Aalsmeer. Afgelopen dinsdag is bij 
het pand aan de Zwarteweg een 
grote beer geplaatst. Geen kleine 
beer voor een raam, zoals bij vele 
huizen te zien is, maar een niet te 
missen exemplaar, die zeker voor 
een glimlach zorgt bij kinderen, 
maar ook bij passerende volwas-
senen.

Thuisopdracht: 
Teken een beer

Aalsmeer - Om de beren speur-
tocht te verlevendigen heeft juf 
Anne�e van De Werkschuit een 
leuke thuis-tekenopdracht be-
dacht: Teken een beer voor het 
raam! “Werkschuit-leerlingen 
zijn beregoed in panda’s teke-
nen”, vertelt Anne�e van Itter-
zon, “maar uiteraard nodig ik al-
le kinderen uit om deel te nemen 
aan deze beren-opdracht.” De tips 
hierbij: Teken een cirkel (gebruik 

Nieuws van Crash Museum 
via ‘Contrails Online’
Aalsmeerderbrug - Net als vele 
andere culturele instellingen en 
bedrijven is het Crash Museum 
in Fort Aalsmeer gesloten in ver-
band met de aangescherpte re-
gels, die voor ieders persoonlijke 
veiligheid zijn ingesteld. De vrij-
willigers van het oorlog- en ver-
zetsmuseum willen echter wel 
met mensen in verbinding blij-
ven. Daarom wordt ‘Contrails On-
line’ gelanceerd. Donateurs ken-
nen kwartaalblad ‘Contrails’ met 
daarin updates over het muse-
um, achtergrondinformatie, inte-
ressante artikelen en meer wel. 
Zolang de sluiting duurt gaat het 
Crash museum naast de norma-
le Contrails ook geregeld de Con-
trails Online uitbrengen, deze is 
voor eenieder vrij te downloaden 
van de website. In de Contrails 

Online worden onder meer arti-
kelen uit de eerdere Contrails ge-
publiceerd en objecten uit de col-
lectie uitgelicht. In de eerste edi-
tie stellen de vrijwilligers van het 
museum zichzelf kort voor, ver-
tellen over de Vickers Wellington 
PH-C. Het eerste onderzoek van 
de stichting en de reden van het 
ontstaan van het museum. Ook 
wordt het verhaal verteld over de 
Foxhole radio. Deze eerste en de 
volgende edities zijn te vinden 
via: https://www.crash40-45.nl/
crash-online/. Ook is de inhoud 
van het YouTube Kanaal uitge-
breid. Voor meer informatie over 
het museum en het werk van het 
Crash luchtoorlog- en verzetsmu-
seum ’40- ‘45 kan gekeken wor-
den op de website, op facebook 
en op instagram.

de omtrek van een bord). Ge-
bruik zacht krijt of kleurpotloden. 
Kijk lang en goed naar een voor-
beeld-afbeelding.  Plaats kleine 
ronde ogen in het midden van 
de cirkel. Teken de grappige ron-
de oren, zachte vacht in vele klei-
ne streepjes.  Als je met krijt werkt 
veeg je de streepjes eruit en er 
verschijnt een bont e�ect. En zo 
teken je ook de vlekken langs de 
ogen.  Onder de neus geef je de 
panda een hoopvolle glimlach. 
Maak ook kleine wenkbrauwen? 
Die geven de kop de juiste ex-
pressie. Knip de tekening uit en 
plaats de beer voor je raam!

Fleurige mondkapjes uit 
bloemendorp Aalsmeer
Kudelstaart - Ook in Aalsmeer 
is een tekort aan mondkap-
jes voor onder andere mantel-
zorgers. Voor mensen, die graag 
een kapje willen dragen, zetten 
Ada Runge en Leontien Zethof 
zich dagelijks in met het maken 
van mondkapjes. Ada en Leon-
tien willen de mensen bedanken 
die lakens gebracht hebben en 
zijn blij met de hulp bij het knip-
pen van �lters. De kapjes zijn her-
bruikbaar. “U kunt ons bellen en 
wij maken voor u een kapje. Zo-
lang wij het aankunnen gaan we 
door”, aldus de twee initiatiefne-
mers. Het risico om een zwakke-
re te besmetten door een bezoek 
is groot. Ook mantelzorgers doen 
er goed aan om mensen te be-
schermen. Een kapje brengt ook 
rust in deze stressvolle periode. 

“Met een gezellige print zien we 
er toch leuk uit”, zeggen Ada en 
Leontien tot slot. Interesse? Bel: 
06-27257025. Wilt u ook samen 
met iemand mondkapjes maken 
om te helpen? Kijk dan voor meer 
informatie op: https://atelier-
kleurstof.nl/mondmaskers/

Pramen en 
grundels
Aalsmeer - Als ik ‘s zomers met 
mijn sloep door het bovenlanden-
gebied vaar, valt het me op dat er 
erg veel sloepen zijn. Ze zijn er in 
alle soorten, maten, kleuren en 
prijsklassen. Het is duidelijk dat 
mensen houden van enige luxe 
op het water. In de jaren dat de 
watersport op gang kwam, begin 
vorige eeuw, moet het op de Poel 
een romantisch aanzicht zijn ge-
weest met voornamelijk scheep-
jes met wapperende zeilen.

Praam
De meest vermaarde boot in 
Aalsmeer is van oudsher de 
praam, aangedreven door een 
penta motor, van Zweedse ma-
kelij. Na de droogmaking van het 
Haarlemmermeer in 1852 ging 
de visserij bijna verloren, wat ook 
voor de bijbehorende schepen 
gold. Daarom ging Aalsmeer over 
op de teelt van bomen, vruch-
ten en bloemen. In de Historische 
tuin zijn nog steeds de voorbeel-
den van deze culturen te vinden. 
Zo kun je snoeicursussen volgen, 
denk bijvoorbeeld aan de Buxus-
vorm snoeicursussen. De kwe-
kers brachten hun producten met 
de praam naar de veiling. Deze 
platte lange boten worden nog 
steeds gebruikt om de ilexen, se-
ringen en sneeuwballen van het 
eiland naar de kwekerij te vervoe-
ren. Hoe mooi is het dat de boot 
nog in gebruik is en zelfs heeft 
geleid tot het grootste Aalsmeer-
se dorpsfestijn: De Pramenrace! 
Dankzij dit nostalgische feest 
worden er naast  de oude hou-
ten kwekersboten nu ook alumi-
nium pramen gebouwd. Lang le-
ve de praam!

Grundel
Er waren ook andere typisch 
Aalsmeerse boten. De grundel is 
hiervan een mooi voorbeeld. De-
ze sierlijke boot had een scherpe 
voorsteven, een platte achterste-
ven en was net als de praam ge-
heel van hout. De boot was voor-
al populair onder kwekers die 
de grundel als roei- of zeilboot 
gebruikten. In de jaren twintig 
van de vorige eeuw werden de-
ze scheepjes ook gebouwd met 
een binnenboordmotor. Ze wer-
den wat groter en luxer gemaakt, 
waardoor er meer interesse voor 
deze boten ontstond bij de ge-
goede Aalsmeerders. Het gebied 
van Leimuiden tot aan het Am-
sterdamsebos kreeg zo meer toe-

BOVENLANDEN

ristische belangstelling. Geluk-
kig zijn de leuke scheepjes nog 
steeds te zien op de Poel. Bij jacht-
haven Otto op de Uiterweg wer-
den er nog jaren lang ieder jaar 
enkele grundels  gebouwd.

Werkboot
De moraal van mijn verhaal... 
Waarom vertel ik over de grundel? 
Stichting de Bovenlanden laat dit 
oer-Aalsmeerse scheepje bou-
wen, niet uit luxe maar uit nood-
zaak, om eigen vervoer over wa-
ter te hebben. De stichting heeft 
tot nu toe geen eigen boot ge-
had voor haar werkzaamheden. 
Dat vind ik opmerkelijk. Een goe-
de werkboot hoort erbij. En hoe 
leuk is het om daarnaast subsi-
diegevers met eigen schip het 
gebied te kunnen laten zien. De-
ze grundel wordt van aluminium 
gebouwd met een elektromotor, 
een onderhoudsvrij en geruisloos 
promotiescheepje! Ik heb wat te-
keningen gezien, het ziet er veel-
belovend uit. Scheepswerf Gou-
werok heeft op basis van een ou-
de tekening van Jachtwerf de Vlijt 
het ontwerp gemaakt. Ook zijn er 
oude tekeningen van Jan Lunen-
berg bestudeerd. Wie weet krijgt 
dit initiatief van Stichting de Bo-
venlanden navolging en doet de 
aluminium grundel zijn intrede in 
het Aalsmeerse. Je begrijpt dat ik 
uitkijk naar de nieuwe bovenlan-
den werkboot! 

Grundeltje?
We hebben sponsors nodig om de 
boot te bekostigen. Iedere bijdra-
ge is welkom!  Er komt een actie 
om geld in te zamelen voor de bo-
venlandenboot. Maar, het lijkt mij 
ook heel leuk als reacties op mijn 
columns alvast wat geld in het la-
tje zouden brengen… Ik vind dat 
de boot een passende naam moet 
hebben, want om als Grundeltje 
door het leven te gaan? Er zijn al 
wat namen in mijn brein ontstaan, 
maar het lijkt me leuker als er een 
naam komt van de lezers van mijn 
schrijfsels. Als jouw grundelnaam 
wordt uitgekozen, zal ik te zijner 
tijd, als de boot klaar is, een rond-
vaart met de winnaar door het ge-
bied maken en natuurlijk mag je 
iemand meenemen. Ik zorg voor 
een goede �es wijn! Ik kijk uit naar 
jullie vele reacties!
Bob, bob@bovenlanden.nl

Geen bootje bouwen voor schooljeugd
Aalsmeer Flower Festival 
gaat dit jaar niet door!
Aalsmeer - “Het komt vast niet als 
een verrassing: helaas hebben we 
moeten besluiten het Aalsmeer 
Flower Festival dit jaar niet door 
te laten gaan in verband met de 
coronacrisis”, meldt Constantijn 
Ho�scholte, coördinator van het 
bloemenevenement. “De huidi-
ge situatie is dermate onzeker 
dat de organisatorische en �nan-
ciële risico’s te groot zijn om het 
evenement te laten plaatsvinden. 
De plannen voor dit jaar worden 

doorgeschoven naar 2021. We 
hopen dan in dezelfde periode 
alsnog een prachtig festival te or-
ganiseren.” Het Aalsmeer Flower 
Festival stond gepland van 19 tot 
en met 24 juni. Voor deze zeven-
de editie was het evenement uit-
gebreid van twee naar zes dagen. 
Thema was ‘Flowers & Fashion’ en 
de locaties waren het Flower Art 
Museum en de Historische Tuin. 
Zowel het museum als de Tuin 
gaan uiteraard wel open zodra 

het coronavirus de kop is inge-
drukt. Voor nu staat gezond zijn 
en blijven op de eerste plaats!

Westeinder Water Week 
Het Aalsmeer Flower Festival is 
niet het enige evenement dat af-
gelast wordt. Door tal van acti-

viteiten is door de coronacrisis 
een streep gehaald. Zo gaat ook 
de Westeinder Water Week, ge-
pland van 24 tot en met 28 juni, 
niet door. Helaas dus onder ande-
re geen ‘bootje bouwen’ voor de 
jeugd van de basisscholen in de 
gemeente Aalsmeer.
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Ook streep gezet door 
Wielerronde Rijsenhout
Rijsenhout -  Het bestuur van 
de Stichting Wielervrienden Rij-
senhout heeft in overleg met de 
consul van het KNWU-district 
Noord Holland besloten dit jaar 
geen Dorpsronde van Rijsenhout 
te organiseren. Het evenement, 
dat een vast onderdeel is van de 
plaatselijke feestweek, zou voor 
de 56e keer worden gehouden 
op donderdag 18 juni. Reden van 
de afgelasting is de uitbraak van 
het coronavirus.

Voorzitter Willem van Dongen 
van de organiserende stichting 

vindt het ongepast om in de-
ze onzekere periode de trouwe 
sponsors van de Ronde te bena-
deren voor een �nanciële bijdra-
ge. “Zij hebben momenteel wel 
andere zaken aan hun hoofd”, 
zegt hij. Indien begin juni de cri-
sis zo goed als voorbij zou zijn 
dan is er onvoldoende tijd om al-
le zaken rondom het evenement 
alsnog te regelen. Van Dongen: 
“Wielrennen is een mooie sport, 
maar nu zijn andere zaken be-
langrijker.” Hij spreekt de wens uit 
volgend jaar de wedstrijdenreeks 
te kunnen vervolgen. 
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Hoe doen ouders dat toch?

Week drie van het (t)huiswerken 
mét de kinderen
Regio - De derde week van het 
thuiswerken is intussen gaan-

de en de ouders proberen de ta-
ken van de leerkrachten zo goed 

mogelijk over te nemen. Uiter-
aard met zoveel mogelijk be-

geleiding vanuit de onderwijs-
teams. Elke school zet zich voor 

meer dan honderd procent in om 
de ouders daarbij te ondersteu-
nen. Er worden huiswerkpakket-
ten samengesteld op maat en 
er worden weekplanningen ge-
maakt zodat de kinderen en ou-
ders thuis houvast hebben om de 
lesstof zoveel mogelijk te kunnen 
volgen en verwerken. Intussen 
vergaderen alle schoolteams ‘op 
afstand’ door middel van video 
vergaderingen en maken heel 
lange dagen, thuis en op school 
om dingen voor te bereiden. Zo-
als bijvoorbeeld het digitale les-
geven. Dat vereist een heel snelle 
aanpassing van de leerkrachten 
en de nodige tijdsinvestering om 
dit zo gebruiksvriendelijk en e�-
ciënt mogelijk te laten verlopen. 

Missen de kinderen
Een veel gehoorde opmerking 
van de leerkrachten is dat zij de 
kinderen zo missen. Het con-
tact, hun vrolijke aanwezigheid 
en de lesdagen die nooit hetzelf-
de zijn. Kinderen geven de dagen 
op school een bijzondere en ei-
gen kleur en dat is weggevallen. 
Daarom chatten de leerkrachten 
op een aantal momenten in de 
week met de leerlingen, zodat er 
tóch contact kan zijn en de leer-
lingen rechtstreeks begeleiding 
kunnen krijgen. De ouders er-
varen intussen aan den lijve dat 
het overnemen van de taken van 
leerkrachten nog niet zo eenvou-
dig blijkt te zijn. Gelukkig kunnen 
ook zij met hun vragen terecht bij 
de leerkrachten en worden er bij-

voorbeeld ook extra computers 
in bruikleen aan hen meegege-
ven om alle kinderen in het ge-
zin digitaal te kunnen laten wer-
ken aan de lessen. 

Omschakeling
Deze periode is voor kinderen 
een behoorlijke omschakeling 
in hun dagelijkse leven. Ook zij 
moeten dealen met de beper-
kingen die wij ons moeten op-
leggen vanwege het Coronavi-
rus. Er gaan veel leuke evene-
menten niet door en het gevoel 
van ’lekker niet naar school’ slaat 
snel om.
De leerkrachten horen dit terug 
als zij met de kinderen praten. 
‘Was alles maar weer gewoon juf’, 
verzucht een leerling uit groep 
8 in de live chat. ‘Nou gaat het 
voetbaltoernooi ook al niet door!’ 
Wat zou het geweldig zijn als 
voor alle leerlingen en ouders de 
deuren snel weer open kunnen 
en iedereen gezond en wel weer 
in school kan rondlopen!
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Veel animo voor online editie
Pokerkampioenschap: 
308,- voor The Beach
Aalsmeer - Op vrijdag 27 maart 
zou het Pokerkampioenschap van 
Aalsmeer georganiseerd worden. 
Naar aanleiding van de ontwikke-
lingen omtrent het coronavirus 
kon de voorronde van het Open 
Nederlands Kampioenschap Po-
ker niet bij The Beach plaatsvin-
den. De organisatie heeft een 
creatieve manier gevonden om 
het pokerkampioenschap toch 
plaats te laten vinden; namelijk 
online! Omdat de horeca in de-
ze tijd zwaar geraakt wordt door 
de gevolgen van het coronavi-
rus, doneert het ONK Poker 1 eu-
ro per deelnemer aan de speello-
catie waar het kampioenschap ei-
genlijk plaats zou vinden. De ani-
mo voor het Online Pokerkam-
pioenschap van Aalsmeer was 
enorm. Er werd tijdens dit poker-
toernooi niet om geld gespeeld, 
maar puur om de eer en het spel-
plezier. Toen de registratie geslo-

ten was stonden er maar liefst 
308 poker liefhebbers op de deel-
nemerslijst! Omdat er 308 po-
keraars aan dit kampioenschap 
meededen, is er dus 308 euro op-
gehaald voor The Beach. Na on-
geveer 4 uur online pokeren was 
het Almar de Bruijn die won en 
zich een jaar lang de Pokerkam-
pioen van Aalsmeer mag noe-
men. Daarnaast kwali�ceert hij 
zich met deze prestatie ook voor 
de landelijke �nale van het ONK 
Poker 2020 op 4 en 5 juli in Erme-
lo. Op plek twee eindigde Wesley 
Sanders. Hij kwali�ceert zich sa-
men met Remco de Rooij (3e) en 
Wesley Portier (4e) ook voor de �-
nale in juli. Daarnaast werden er 
nog zestien tickets gewonnen 
voor de halve �nales in juni. De 
gehele uitslag van het pokerkam-
pioenschap van Aalsmeer is hier 
te vinden: www.onkpoker.nl/po-
kerkampioenschap-van-aalsmeer   

Greenpark Aalsmeer: Titel landskampioen jaartje langer

Handbalcompetitie beëindigd
Aalsmeer - Maandag 23 maart 
heeft het kabinet tijdens een 
persconferentie nieuwe, strenge-
re maatregelen tot 1 juni 2020 af-
gekondigd. Iedereen in Neder-
land wordt door deze maatrege-
len ter bestrijding van het coro-
na-virus geraakt, zo ook de hand-
balactiviteiten. 
Nu duidelijk geworden is dat een 
herstart van de handbalcom-
petities niet meer mogelijk is, 
heeft het bondsbestuur van het 
NHV besloten alle competities 
2019/2020 met ingang van heden 
als beëindigd te beschouwen. Dit 
heeft diverse consequenties voor 
wat betreft de eindrangschikking 
en de daarbij behorende promo-
ties en degradaties.

Het bondsbestuur is zich bewust 
van de teleurstelling die dit be-
sluit met zich meebrengt. Met na-
me voor alle teams in de verschil-
lende competities die in de rang-
schikking bovenaan stonden. Het 
bondsbestuur is echter welover-
wogen tot dit besluit gekomen. 

Huidige stand is eindstand
Daar waar promoties zijn, zul-
len er namelijk ook degradaties 
plaats moeten vinden. De com-
petitie was in veel gevallen ech-
ter nog in een dusdanige beslis-
sende fase, dat zij het niet verant-
woord vindt de promotie-/degra-
datieregeling te handhaven. De 
huidige stand is de eindstand. Er 
zijn dus geen kampioenen.

Langer landskampioen
Voor Greenpark handbal bete-
kent deze beslissing dat de titel 
‘landskampioen’ nog een jaar-
tje langer op naam van Aalsmeer 
blijft. Tot nu was een plaatsje bij 
de laatste vier bereikt, maar of de 
eerste plaats opnieuw haalbaar 
was? Volgend jaar pas de ontkno-
ping. Voor nu dan toch maar een 
beetje genieten van de titel, maar 
zonder kampioensschaal. 

Achilles Bocholt opnieuw kam-
pioen BeNe League 
Achilles Bocholt is uitgeroe-
pen tot kampioen van de BeNe 
League (seizoen 2019/20). Door 
de huidige maatregelen omtrent 
het Coronavirus zal er geen Final4 

georganiseerd kunnen worden. 
Daarop is door de BeNe League 
besloten de eindstand van de re-
guliere competitie als de�nitie-
ve eindstand aan te houden. In 
tegenstelling tot andere sport-
competities is de volledige BeNe 
League-competitie van 22 speel-
rondes afgewerkt. Daarin was 
Achilles Bocholt met 9 punten 
voorsprong met afstand de sterk-
ste ploeg. Met 737 doelpunten 
was Achilles Bocholt het meest 
trefzeker, maar wist het ook de 
minste doelpunten (569) tegen 
te krijgen. Dit eindresultaat bete-
kent voor Achilles Bocholt de vijf-
de BeNe League titel in hun be-
staan, de vierde opeenvolgende.  
De eindstand van de BENE-
League 2019-2020 is hiermee als 
volgt:
1. Achilles Bocholt  41 punten
2.Kembit-Lions 32 punten
3. Herpertz/ BEVO HC 32 punten
4. HC Visé BM 29 punten

Opening nieuwbouw medio september

1e Paal voor clubgebouw 
Atletiekvereniging
Aalsmeer - Het is echt waar, geen 
grap, woensdag 1 april vroeg in 
de ochtend is de eerste paal ge-
slagen voor het nieuwe clubge-
bouw van Atletiek Vereniging 
Aalsmeer bij de baan in de Sport-
laan geslagen! Normaal gespro-
ken een reden voor een feestje 
met alle AVA-leden en betrokke-
nen, maar vanwege de corona si-
tuatie is dat natuurlijk nu niet mo-
gelijk. Dus wordt het o�ciële, ge-
zamenlijke moment verplaatst 
tot bijvoorbeeld wanneer de eer-
ste muur overeind staat.
Na de eerste paal wordt in circa 

vier weken de fundering en de 
vloer van het clubgebouw aan-
gebracht. Daarna moet de vereni-
ging een paar weken wachten op 
aanvoer van bouwmaterialen en 
vinden er weinig tot geen bouw-
werkzaamheden plaats. Vanaf 
week 25 (beginnend op maandag 
15 juni) wordt in circa zeven we-
ken het gebouw geplaatst. Zon-
der vertragingen, die vooral het 
coronavirus kan veroorzaken, ho-
pen de leden van AVA het nieu-
we clubgebouw medio septem-
ber 2020 in gebruik te kunnen 
nemen.

Nieuwe sportvoorziening aan Dreef
Fitnessplek nog dicht, 
skatepark is open!
Aalsmeer - De aangescherpte 
maatregelen in de veiligheidsre-
gio Amsterdam en Amstelland 
zijn ook in Aalsmeer zichtbaar. 
Het nieuwe openbare sportpark-
je met �tness-mogelijkheden aan 
de Dreef is met hekken afgeslo-
ten. Ook de sportvelden van FC 
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 

zitten op slot. Echter, het hier 
nieuw aangelegde skatepark is 
wel open en hier wordt met dit 
mooie zonnige weer al veel ge-
bruik van gemaakt. Hier gelden 
natuurlijk ook de regels: Niet met 
teveel mensen op de baan en 
houd 1,5 meter afstand voor vei-
lig sporten en bewegen!

Overzichtelijk en veilig oversteken 
Twee zebrapaden erbij
Aalsmeer - Ze lijken als padde-
stoeltjes uit de grond te komen 
in Aalsmeer: Zebrapaden. Na het 
realiseren van een tweede zebra-
pad op de Stationsweg is begin 
maart een ‘strepenpad’ geschil-
derd bij de Hortensialaan en afge-
lopen week is een overzichtelijke 
oversteek gemaakt voor voetgan-
gers en �etsers bij de Zwarteweg.

Hortensialaan
Het zebrapad bij de Hortensia-
laan is op verzoek van bewoners 
en schooljeugd uit het Maarse & 
Kroonhof aangelegd. Eén van de 
initiatiefnemers is Vera, leerlin-
ge van de Jozefschool. Zij liep, tot 
voor kort en hopelijk binnenkort 
weer, iedere dag naar school en 
moest de Hortensialaan overste-
ken om richting de Gerberastraat 
te gaan. 
De weg is behoorlijk breed en 
wordt veel gebruikt door auto’s 
en bussen. Best ingewikkeld dus 
om veilig naar de overkant te lo-
pen. Het zebrapad gaat nog fees-
telijk ingebruik genomen worden 
door de gemeente en de leerlin-

gen van de Jozefschool, maar een 
datum is vanwege de coronacrisis 
nog niet geprikt.

Zwarteweg
Ook de oversteek bij de Zwarte-
weg kon wel een veilige oppep-
per gebruiken, zo vond het col-
lege en vele inwoners zullen het 
eens zijn met deze beslissing van 
de bestuurders. De verkeersdicht-
heid op de Stommeerweg en Ku-
delstaartseweg is hoog en veel 
verkeer slaat bij de Zwarteweg af 
richting (bedrijventerrein) Horn-
meer. 
De �etsoversteek hier was ech-
ter niet heel duidelijk. Het �ets-
pad is vorige week opnieuw ge-
asfalteerd en, net als bij de Beet-
hovenlaan, rood gekleurd. 
Direct daarachter is nu ook 
een zebrapad aangelegd. Veili-
ger voor het langzame verkeer 
en overzichtelijker voor auto’s, 
vrachtwagens en motoren. Voor 
deze verkeersaanpassing staat 
overigens geen feestje gepland. 
Gewoon klaar voor (veilig) ge-
bruik.

Samen zorgen voor positiviteit
Campagne bloemenbranche: 
#mooiwatbloemistendoen
Aalsmeer - De Nederlandse bloe-
misten starten vanaf vandaag 
met een speciale campagne om 
de waarde van bloemen en bloe-
misten te laten zien, juist in onze-
kere en moeilijke tijden zoals nu. 
Nederland heeft meer dan ooit 
behoefte aan gezelligheid in huis. 
Daarnaast is dit de tijd om te wa-
ken voor vereenzaming, oog voor 
elkaar te hebben en mensen te 
waarderen die zich bijzonder in-
zetten. Bloemisten kunnen met 
hun prachtige assortiment, vak-
manschap en kennis van de klant 
als geen ander deze behoeftes op 
gepaste wijze invullen. Met bloe-
men zeg je alles. Met de campag-
ne #Mooiwatbloemistendoen 
toont de branche haar meerwaar-
de. Bram Rijkers van de branche-
vereniging Vereniging Bloemist 
Winkeliers (VBW): “We zien bij 
consumenten en bedrijven een 
sterke behoefte om juist nu de 
mensen te waarderen die zich 
in deze periode bijzonder inzet-
ten. Ook willen consumenten het 
thuis gezellig maken, nu we meer 
tijd thuis door (moeten) brengen. 
Of gewoon aandacht aan de ou-
deren in Nederland die steun 
kunnen ontvangen. De bloemist 
kan deze behoeftes als geen an-
der invullen. Om Nederland daar-
over te informeren start de cam-

pagne #mooiwatbloemisten-
doen. Op gepaste wijze willen 
we laten zien dat bloemisten er 
nu voor Nederland zijn.” Belang-
rijkste instrumenten in deze cam-
pagne zijn speciaal ontwikkel-
de video’s die online worden ver-
spreid. De video’s tonen de kracht 
van bloemisten. Daarnaast wor-
den consumenten opgeroepen 
om ook hun geluksmomentjes 
met bloemisten te delen, waar-
door met elkaar gezorgd wordt 
voor positiviteit. De campagne 
is een gezamenlijk initiatief van 
vooraanstaande stakeholders uit 
de sierteeltketen.  

Zangeres zorgt voor gezellige middag
Optreden van Tonia voor 
ouderen in Kloosterhof
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
25 maart zijn de medewerkers en 
bewoners van ’t Kloosterhof ge-
trakteerd op een bijzonder en 
gezellig optreden. Zangeres To-
nia kwam niet in, maar voor het 
zorgcentrum in de Clematisstraat 
zingen. De geluidsboxen ston-
den zowel binnen als buiten, zo-
dat ook omwonenden en toeval-
lige voorbijgangers konden ge-
nieten van haar Nederlandstali-
ge repertoire. De ouderen van ’t 
Kloosterhof zaten bij het raam en 
beleefden zo een geweldige mu-
ziekmiddag. Er waren hapjes en 
drankjes, de sfeer zat er goed in. 
Er werd gezellig meegedeind en 
soms meegezongen. Tonia kreeg 
na a�oop een luid applaus van 
de ouderen en medewerkers en 
van de groep toehoorders buiten. 

De veilige afstand van 1,5 meter 
werd door hen uiteraard in acht 
genomen. “Het was een prachti-
ge middag”, aldus allen.

Ook bij zorgcentrum Aelsmeer?
De ouderen in zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad zou-
den ook best willen genieten van 
livemuziek. “Wij genieten hier in 
de binnentuin van het zonne-
tje, maar het is zo stil. Wie wil er 
op onze locatie een mini-concert 
komen geven voor onze oude-
ren”, aldus de oproep van de me-
dewerkers van het zorgcentrum. 
Lijkt het u/jou wat om de bewo-
ners vanuit hun kamerraam of zit-
tend in de binnentuin te laten ge-
nieten van uw/jouw optreden? 
Stuur dan een mail naar welzijn@
zorgcentrumaelsmeer.nl
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Geen baat bij 
reanimatie

Aalsmeer - Op zaterdag 28 maart 
even voor half twee in de middag 
zijn de hulpdiensten gealarmeerd 
voor reanimatie van een 78-jari-

ge man aan het Molenpad. De poli-
tie, de brandweer en twee vrijwilli-
gers van de burgerreanimatie zijn ter 
plaatse gegaan. Helaas heeft de snel-
le hulp niet mogen baten, de man is 
overleden. Volgens het huidig gel-
dende protocol hebben de aanwezi-
ge hulpmedewerkers zich na a�oop 
ontsmet met een chlooroplossing.

Valpartij bij de 
fortbocht

Kudelstaart - Op woensdag 25 
maart rond het middaguur zag een 
handhaver twee personen op de 
Kudelstaartseweg, nabij de fort-
bocht, op de grond liggen. De man 
van het oudere echtpaar was ge-
struikeld en had in zijn val zijn echt-
genote meegetrokken. De ambu-
lance is opgeroepen en de twee 
zijn onderzocht door medewerkers. 
Ze bleken gelukkig geen zwaar let-
sel te hebben opgelopen. Opname 
in het ziekenhuis was niet nodig.

Geen brand, 
maar vuurtje

Aalsmeer - Op dinsdag 24 maart 
rond half twaalf in de ochtend 
kreeg de politie een melding dat 
er mogelijk brand was bij een be-
drijf aan de Oosteinderweg. Een 

Brand in sauna
Aalsmeer - Op donderdag 26 
maart rond half zes in de mid-
dag kwam er een melding van 
een brand bij een woning aan de 
Machineweg. Bij het vrijstaande 
woonhuis bleek brand te zijn ont-
staan in de sauna. De politie en 
de brandweer zijn ter plaatse ge-
gaan. Het vuur was grotendeels 
al geblust door de bewoners zelf. 
De brandweer heeft nageblust en 
rook uit de ruimte geblazen. De 
brand bleek ontstaan te zijn in de 
net nieuwe meterkast. De schade 
aan de sauna is aanzienlijk.

getuige zag zwarte rook, hoor-
de vuurgeknetter en rook een 
brandlucht. De politie en de 
brandweer zijn ter plaatse ge-
gaan. Er bleek een vuurtje ge-
maakt te zijn bij een kas aan het 
einde van een perceel. Gelukkig 
dus geen bedrijfsbrand. De poli-
tie en de brandweer hebben ver-
der niet in actie hoeven komen.
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Uithoorn - Net als voor alle kinderen in Nederland, zijn 
het spannende weken geweest voor de leerlingen van 
OBS De Kajuit. Maar zoals we overal om ons heen zien, 
zorgen spannende tijden ook voor verbinding. Nadat 
meester Peter van groep 8 had gehoord van het bijzon-
dere initiatief ‘mijn hart voor de zorg’, riep hij alle kinde-
ren op om creatief aan de slag te gaan met een wit t-shirt 
en rode verf! En daar gaven de kinderen van groep 1 t/m 
groep 8 massaal gehoor aan. Er werden prachtige t-shirts 
gemaakt waarmee iedereen aangaf: wij hebben hart voor 
de zorgmedewerkers die tijdens de Corona crisis zorgen 
voor de gezondheid van velen. Het team is zo trots op 
alle kinderen en hun ouders, die tijdens de eerste week 
thuisonderwijs ook nog de tijd namen om naast het har-
de werken zo’n belangrijke boodschap af te geven rich-
ting de zorgmedewerkers. Misschien hebt u tijdens een 
blokje om in Uithoorn 
al shirts voor de ra-
men zien hangen? Laat 
u vooral inspireren, en 
sluit u aan bij de kin-
deren van De Kajuit! 
Hoe meer hart voor de 
zorg, hoe beter! 

Via deze weg wil het 
team van De Kajuit ook 
meteen alle kinderen 
een toepasselijk ‘hart’ 
onder de riem steken: 
we missen jullie, en we 
hopen elkaar snel weer 
in goede gezondheid 
op school te zien!
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Leerlingen van OBS De Kajuit 
hebben ‘hart voor de zorg’




