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Chatten met de
politie in april

Regio - De hele maand april
kunnen inwoners drie dagen
per week chatten met de politie.
Er wordt persoonlijk antwoord
gegeven door agenten op alle
vragen. Dit mag over van alles
gaan, zoals verkeersregels, aangifte doen, maar er kunnen ook
politie gerelateerde vragen gesteld worden over het coronavirus. Chatten met de politie kan
via
vraaghetdepolitie.nl/chat
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van 19.00 tot 21.00 uur op dinsdag, woensdag en donderdag.
Zedenchat
Daarnaast is er op alle woensdagen in april tussen 19.00 en
21.00 uur ook een speciale zedenchat waar (jongere) inwoners terecht kunnen met specifieke vragen als: Wat moet
je doen als je naaktfoto ongewenst online staat of als daarmee wordt gedreigd. Blijf er
niet mee rondlopen en deel je
verhaal met de politie, zodat je
weet wat je kunt doen om dit te
stoppen!

HARTELUST

Miele specialist

Wij staan
voor u
klaar bij
storingen!

Gewijzigde
dienstverlening
rond Pasen
Lees verderop in deze krant

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER
EN MUNTEN
Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)
Bekijk advertentie
verderop in deze krant
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0251-674433

Paasweekend: Blijf thuis
en dicht bij huis!

Regio - De Veiligheidsregio Amsterdam–Amstelland had aanvullende maatregelen genomen voor het afgelopen weekend. Gevraagd werd om tijdens dit eerste lente-weekend thuis en dicht bij
huis te blijven. ‘Ga alleen naar buiten voor een boodschap of een
klein ommetje en niet om te recreëren. Zoek geen drukke plekken
op en ga niet varen. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand.’ In de
hele regio wordt door politie en handhaving actief gecontroleerd.
Bij overtreding op de maatregelen wordt sneller beboet.
Varen en boodschappen
Het mooie weer was natuurlijk
aanlokkelijk voor booteigenaren
om eropuit te trekken. Voor de
Westeinderplassen en de Ringvaart geldt geen vaarverbod en
dit was vooral op zondag te merken. Het was druk met bootjes in
de Ringvaart en op de Westeinderplassen. Niets mis mee natuurlijk als een gezin samen gaat
varen en bijvoorbeeld geniet van
een picknick op het eigen eiland.
Benadrukt werd om toch vooral niet met groepen (vrienden)
te gaan varen en aan deze oproep werd redelijk gehoor gegeven in Aalsmeer. Bij het Praamplein zijn wel groepjes jongeren in boten gezien en de ergernis hierover werd door menigeen
kenbaar gemaakt. Het grootst

was echter de verbazing over de
bootjesmensen die met het hele gezin of de hele groep boodschappen gingen doen bij de supermarkt op het Praamplein. Het
massale bezoek deed de plakstrepen om afstand te houden bijna
verdwijnen. “Ze blijven het niet
snappen, dom volk”, aldus een reactie. Daarom nogmaals de oproep: Blijf aanstaand Paasweekend thuis en dicht bij huis en ga
alleen boodschappen doen, ook
wel zo fijn voor alle medewerkers
van de winkels. Toch varen: Doen,
maar alleen of met het gezin. Alleen door de maatregelen serieus
te nemen, kan het coronavirus
een halt toegeroepen worden!

wel rekening mee te houden dat
sluizen en bruggen in de hele regio alleen geopend worden voor
de beroepsvaart en niet voor plezierboten en in Amsterdam geldt
een vaarverbod voor de grachtengordel.
Sanitaire voorzieningen
Om recreatie verder te ontmoedigen zijn sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en douches,
gesloten op jachthavens, recreatie- en vakantieparken, kampeerterreinen en kleine kampeerveldjes bij parken, natuurgebieden en
strandjes.

Bruggen en sluizen
Wie gaat varen dient er overigens

Oproep aan ouders
Volgens de richtlijnen van het
RIVM geldt een uitzondering
op de regels voor kinderen tot
en met 12 jaar. Zij mogen, als ze
geen ziekte-verschijnselen (hoesten, verkouden, koorts) vertonen,
onder begeleiding van ouders,
buiten spelen. Dat mag ook in de
speeltuin, maar ouders wordt opgeroepen: Kies voor een rustige
speelplek en blijf zoveel mogelijk
afstand houden.

meentehuis in Mijdrecht mishandeld. De man wilde kenbaar maken dat hij het niet eens was met
het afvalbeleid van de gemeente en kwam met vuilniszakken en
Regio – Maandagochtend heeft al naar het gemeentehuis. De beeen 60-jarige man uit De Ronde veiliger weigerde de man de toeVenen een beveiliger van het ge- gang tot het gemeentehuis en

na wat ‘heen en weer gepraat’
dumpte de man het afval voor de
deur. Hierna liep het uit de hand
en werd er over en weer geslagen. De politie heeft de man aangehouden. De beveiliger heeft
aangifte gedaan van mishandeling.

Beveiliger
mishandeld

2e Paasdag

GRATIS* BEZORGING IN APRIL
VANAF € 75 & TOT 25KM

OPEN

maandag 13 april 2020
open van 10 tot 17 uur
1 Paasdag gesloten
e

Intratuin Ter Aar ∙ www.intratuin.nl/teraar
Houd je AUB aan de door het RIVM gestelde regels.

www.antennagroep.nl

-

elektrotechniek
inbraakbeveiliging
domotica
zonnepanelen
oplaadstations

www.bosse-elektro.nl

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22
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Verbazing over vele bootjesmensen in supermarkt
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Iedereen
veel sterkte!
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Eigen technische dienst

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Eger, Elbe (300 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Blijft u liever thuis?

GRATIS

haal- & brengservice
APK/ONDERHOUD/REPARATIE
www.profile.nl/afspraak
Of bel uw vestiging naar keuze.
Aanbieding geldig binnen Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn
en De Ronde Venen bij APK, onderhoud of reparatie.

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

Banden en onderhoud
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Online Paasdiensten in
de kerken in Aalsmeer

COLOFON

Nieuwe Meerbode
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

Samen staan we sterk en das lief

Lieve teksten op straat
Aalsmeer - In deze tijd kan iedereen wel wat kleur en liefde
gebruiken. Op de Van Cleeffkade in het Centrum zijn zaterdagavond 4 april vrolijke tekeningen
gemaakt.

Een inwoonster bracht met krijt
een aantal leuke tekeningen en
lieve teksten aan op de straat.
Te lezen zijn onder andere #samenstaanwesterk en #daslief.
Foto: VTF – Laurens Niezen

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

Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer

Aalsmeer - Het bestuur van OSA
heeft in januari 2020 een wijziging ondergaan. Stef Holling, de
penningmeester van de Stichting
Ontwikkelings
Samenwerking
Aalsmeer is vertrokken na zich 12
jaar vrijwillig ingezet te hebben in
het bestuur van OSA. Er zijn twee
nieuwe aspirant leden die zich
momenteel laten informeren over
het werk van OSA binnen het bestuur. Wie weet treden ze binnenkort toe. Maar omdat nog twee
bestuursleden hebben aangegeven te willen vertrekken vanaf
2021 heeft OSA dringend nieuwe
aanvulling nodig in haar bestuur.
Interesse en tijd, het kost ongeveer 2 of 3 uur per maand? Neem
dan contact op via: info@osaaalsmeer.nl of bel 0297-321509.

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, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

OSA en Coronavirus
De gemeente Aalsmeer stelt jaarlijks 1 euro per inwoner beschikbaar voor ontwikkelingsprojecten. Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) ontvangt ieder jaar ongeveer 15 subsidieaanvragen voor projecten in ontwikkelingslanden. Dit jaar worden

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSCMix papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Oud Katholieke kerk
Via www.okkn.nl kunnen bezoekers aan de Oud Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg online diensten bekijken en meebeleven waarin bisschoppen met
een organist en een cantor in de
OK kerk van de H. Georgius te
Amersfoort voorgaan. De dienst
op zondag 12 april (Pasen) begint om 10.00 uur. Op donderdag
9 en vrijdag 10 april kunnen via
livestream diensten bijgewoond

worden vanaf 20.00 uur en zaterdag 11 april vanaf 21.00 uur. De Aalsmeer - Vroeger kende inPaasdienst kan ook later bekeken woners de SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer) en Viworden.
ta Amstelland. De twee hebben
Levend Evangelie Gemeente: de krachten gebundeld in PartiZondag 12 april 10.30 uur Paas- cipe Amstelland. Team Aalsmeer
dienst via livestream uitzending. staat klaar voor alle bewoners uit
Aalsmeer en Kudelstaart. Ook in
Doopgezinde Gemeente: Goe- tijden van de coronacrisis onderde vrijdag 10 april om 19.30 uur steunt het team bewoners met
Oecumenische dienst. Zondag 12 informatie, advies, een luisterend
april 10.00 uur Paasviering via ht- oor en hulp (op afstand). Normaal
kunnen inwoners naar activiteitps://www.dgaalsmeer.nl
ten toekomen, dat gaat nu even
niet. Wel is het team telefonisch
Lijnbaankerk en Lichtbaken
Lijnbaankerk Aalsmeer en Licht- bereikbaar van maandag tot en
baken Rijsenhout hebben de met zondag van 8.30 tot 17.00
handen ineen geslagen met ker- uur via 0297-326670 op werkdaken uit Hoofddorp en Alphen aan gen en 020-5430440 in het weekde Rijn. Elke zondag in de komen- end. Een mail sturen kan naar:
de weken worden er live dien- team.aalsmeer@participe.nu
sten uitgezonden om 10.00 uur.
De dienst en de materialen (liturgie en kinderwerkbladen) zijn te
vinden via www.kerkdienstenonline.nl. Daar is ook de link naar de
livestream te vinden.
Open Hof Kerk
Witte Donderdag (9 april) om
19.30 uur Maaltijd van de Heer
met dominee Teus Prins. Te beluisteren via: http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/. Goede Vrijdag (10 april) om 19.30 uur Oecumenische dienst in de Doopsgezinde Kerk. Te beluisteren via:
https://www.dgaalsmeer.nl/.
Zondag 12 april om 10.00 uur
Paasdienst met dominee Teus
Prins. Te beluisteren via: http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/

OSA dringend op zoek
naar bestuursleden

Presentatieavond
De jaarlijkse presentatieavond
gaat plaatsvinden op 7 oktober
en het thema wordt ‘Kennis delen’. Er is contact met geweest
met PUM en er is toegezegd dat
Wil Nuijen de presentatie zal geven namens deze organisatie.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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!

Aalsmeer - In de strijd tegen het
coronavirus en de hiervoor genomen maatregelen door de regering blijven de deuren van de kerken in Aalsmeer en Kudelstaart
de komende maand gesloten.
Het merendeel van de kerken
biedt de mogelijkheid om online de dienst op zondag te volgen en uiteraard wordt deze zondag 12 april een speciaal tintje
aan de paasfeest gegeven. Ook
verzorgt een aantal kerken halfuursdiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Diensten worden onder andere aangeboden via www.hervormdaalsmeer.nl. De internetdienst in de Dorpskerk op zondag 12 april begint om 10.00 uur
en voorganger is ds. G.H. de Ruiter. Op donderdag 9, (goede) vrijdag 10 april en paaszaterdag 11
april kunnen halfuursdienten via
de website gevolgd worden. Aanvang is 19.30 uur en voorgangers
zijn respectievelijk ds. Theo Maarsen, ds. G.H. de Ruiter en René en
Cathelijne Spaargaren.

echter minder aanvragen verwacht. Er kunnen namelijk lastig
inzamelingsacties, zoals benefietconcerten, fietstochten en dergelijke worden gehouden door
de coronacrisis. In de ontwikkelingslanden zal het coronavirus echter miljoenen slachtoffers
maken, zo wordt verwacht. Daar
zijn de voorzieningen in de ziekenhuizen, waar er al weinig van
zijn, nog veel nijpender dan in het
westen. Het verschil tussen arm
en rijk wordt dan duidelijk zichtbaar. Ook onder de vluchtelingen in Griekenland, Turkije, Mexico, Jordanië en andere landen in
vooral Afrika zullen veel mensen
aan het coronavirus kunnen komen te overlijden. Mocht u toch
iets dergelijks willen organiseren voor apparatuur, bedden, beschermende middelen, testmateriaal of hygiëne producten of iets
anders om zieken of de bevolking
bij te staan bij deze verschrikkelijke virusziekte dan hoort OSA dit
graag. “Laten wij deze crisis ook
gebruiken voor reflectie op onze bevoorrechte posities en privileges. Compensatie voor verlies
van baan of handel is er niet in deze landen”, aldus het OSA-bestuur.
Aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de stichting. Ook de voorwaarden staan
hierop vermeld. Kijk op www.
osa-aalsmeer.nl, mail naar info@
osa-aalsmeer.nl of bel naar 0297321509.

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

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

JN OPEN!
WIJ2 ZI
PERSONEN PER BEZOEK
MAX

BETALEN ALÉÉN VIA PIN

Meer dan 50 ukelele’s
al vanaf €29,95
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Participe is
er voor alle
inwoners

Actie Bianca Zekveld en Participe

Kaartje met paaseitjes
voor 80+ in Aalsmeer

‘De Jukebox’ op
Amstelmeerland
Aalsmeer - Elke woensdagavond
van 18.00 tot 20.00 presenteren
Anita Klomp en Cock Bareuh het
muziekprogramma De Jukebox.
Een gezellig programma waarin
de muziek uit de jaren zestig en
zeventig centraal staat en te beluisteren via amstelmeerland.nl
en te bekijken op de facebookpagina jukebox. Anita en Cock kunnen tijdens de uitzending ook gebeld worden voor verzoekjes. Zeker in deze moeilijke tijd is het belangrijk om samen middels muziek verbonden te zijn.

Lente gaat
gestaag door

Kudelstaart - De Coronacrisis zet
een streep door lentewandelingen in natuurgebieden, bos dan
Aalsmeer - Inwoonster Bianca al diverse malen gedeeld en be- wel park. Want: blijf (dicht) bij
Zekveld is op facebook een lieve gint de actie goed te lopen. “Super huis is het devies. Toch, wie een
actie gestart om ouderen te ver- gaaf! De kaartjes stromen binnen”, klein rondje in zijn buurt maakt,
rassen voor Pasen. De actie heeft laat Bianca weten. Maar, er zijn nog krijgt de lente goed mee. Bloezij opgezet in samenwerking met niet genoeg kaarten met eitjes ge- sems en jong blad aan de bomen;
Participe Amstelland en de bedoe- bracht. Bianca in haar tweede op- het voorjaar vordert gestaag. In
ling is om zo veel mogelijk 80-plus- roep: “We hebben er 1500 nodig. Kudelstaart zijn de wilgen in de
sers in Aalsmeer rond Pasen een Doe je ook mee? Alle 80-plussers knop beeldvullend en zorgen
kaartje met een zakje met een in Aalsmeer een kaartje met wat bloesems in perkjes voor de nodipaar paaseitjes te bezorgen. “Als paaseitjes. Alle beetjes helpen. Jij ge kleur. Even de tuin uit en een
iedereen nou een kaartje maakt levert toch ook een paasgroet in?” klein rondje maken doet je goed.
en er een paar paaseitjes aan vast De kaarten met eitjes kunnen in- Niet allemaal tegelijk natuurlijk
maakt en bij mij door de brieven- geleverd worden bij Bianca Zek- en hou 1,5 meter afstand aan!
bus doet dan worden ze over een veld en haar adres is: Salomon
weekje rond gedeeld. Ook een Dierkenslaan 21 (de nieuwe wijk
leuke school-opdracht toch?”, al- naast de Burgemeester Kasteleindus Bianca op facebook. Inmiddels weg), 1431 MG Aalsmeer. Opstuis het bericht van de Aalsmeerse ren mag uiteraard ook.

Pas op voor oplichting
via WhatsApp
Aalsmeer - Samen staan we
sterk en does lief, woorden die
momenteel veel gebruikt worden om iedereen een hart onder
de riem te steken in de strijd tegen het coronavirus. Helaas, trekken inbrekers en oplichters zich
hier niets van aan. Nog bijna dagelijks krijgt de politie aangiftes
binnen van oplichting door babbeltrucs. Op dit moment vooral via internet. Brieven van zogenaamde bankinstellingen die vragen om een rekening te betalen,
nep-bedrijven die beweren dat
een artikel nog niet overgemaakt
is. Check alle gegevens dubbel
voordat een bedrag wordt overgemaakt. Actueel is nu ook de
oplichting via WhatsApp. Deze

oplichters doen hun werk veelal
grondig en maken zich gegevens
van een persoon en zijn of haar
familie goed eigen. Er wordt om
geld gevraagd door een neef of
nicht, die even een rekening niet
kan betalen of zijn of haar mobiel
verloren heeft en geld wil lenen
voor een nieuwe telefoon. Niet
doen, benadrukt de politie. Maak
geen geld over. Neem eerst contact op met het betreffende familielid of zijn/haar dierbaren. Stort
geen geldelijke bijdrage totdat
er honderd procent zekerheid is.
Soms betreft de oplichting enkele honderden tot wel duizenden euro’s, dus extra alle gegevens controleren is de moeite zeker waard!

Tip voor thuisklussers
Tot slot nog een tip van de politie voor de thuisklussers. Als
er toch geschilderd, behangen
en onderhoud wordt gepleegd
in de woning, kijk dan ook eens
kritisch naar hoe goed de eigen
bezittingen beschermd zijn tegen diefstal. Zijn ramen en deuren voorzien van goed hangen sluitwerk? Is de verlichting
(buiten) op orde? Is het huisnummer goed zichtbaar vanaf de openbare weg voor hulpdiensten? Kijk voor meer tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch 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 tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer 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 opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen 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 wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
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 mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken?
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de
folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar
in de publiekshal van het gemeentehuis.
GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING PASEN
Goede Vrijdag
De gemeente is digitaal en telefonisch bereikbaar voor
het maken van een afspraak voor publieke dienstverlening. Op goede vrijdag werken wij ook op deze manier.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel 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.

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

Voorletters

Maaty
Oliveira de Almeida
Oliveira de Almeida
Wroński

S.
V.M.
M.J.
T.T.

Geboortedatum

Datum
voornemen

26-03-1960
27-06-1969
24-04-2009
23-04-1985

31-03-2020
30-03-2020
30-03-2020
31-03-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Nowak
Somberg

Voorletters
K.
C.J.W.

GeboorteDatum
datum beschikking
16-06-1991
24-08-1966

Pasen
Maandag 13 april (2e paasdag) zijn het raadhuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.
RECTIFICATIE
-

Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z20-010017), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van de bestaande gaskoeler door twee kleinere, het vervangen van
diverse handelsreclame op de gevel en het plaatsen van
vijf anti rampalen.
Toelichting: Op 6 april is de aanvraag gedeeltelijk ingetrokken door de aanvrager, te weten de aanvraag vergunning
voor het plaatsen van 4 masten met banieren.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

Geslachtsnaam

01-04-2020
01-04-2020

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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

In het bezwaarschrift zet u:
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
• waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• uw handtekening;
• zo mogelijk uw e-mailadres;
• het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Cyclamenstraat 49, 1431 RZ, (Z20-022376), het plaatsen
van een container t.b.v. van een verbouwing op een parkeerplaats voor de woning tot 1 juli 2020
- Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z20-022025), het uitbreiden/verbouwen van een woning met berging en het aanleggen van een in- en uitrit
- Stuurboordstraat 15, 1433 SE, (Z20-022369), het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning
- Oosteinderweg 170, 1432 AR, (Z20-021955), het bouwen
van een woning
- Burgemeester Kasteleinweg, (Z20-021886), het geheel of
gedeeltelijk vervangen van geluidsschermen langs de Burgemeester Kasteleinweg
- Hellendaalstraat 7, 1431 ZG, (Z20-021478), het plaatsen
van een nieuw raamkozijn met gewijzigde indeling op de
eerste etage aan de voorzijde van de woning
- Einsteinstraat, nabij nr. 103, 1433 KJ, (Z20-021157), het
maken van een bouwplaatsinrichting t.b.v. het verbouwen
van Albert Heijn van 26 mei tot en met 9 juni 2020
- Kudelstaartseweg naast 148a (kad. perceel D4176), (Z20020875), het bouwen van een woning
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, 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:
- Willem-Alexanderstraat 73, 1432 HL, (Z20-007332), het
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van
de woning. Verzonden: 06 april 2020
- Wim Kan Dreef nabij nr. 2, Sectie D nr 7447, (Z20-007504),
het plaatsen van een laadinfrastructuur voor het opladen
van elektrische bussen en een chauffeursruimte t.h.v. bushalte Bilderdammerweg. Verzonden: 31 maart 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:

-

Dahliastraat 7, 1431 BP, (Z20-009042), het verlengen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden:
03 april 2020
Kudelstaartseweg 46, 48 en 50, (Z19-074214), het bouwen
van 3 vrijstaande woningen (plan Women’s Eye). Verzonden: 03 april 2020
Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB, (Z19-069487), het bouwen
van een woning. Verzonden: 12 maart 2020
Aalsmeerderweg 276, 1432 CX, (Z19-064798), het bouwen
van een woning. Verzonden: 02 april 2020
Lakenblekerstraat 64, (Z19-064106), het bouwen van een
hotel bestaande uit 395 kamers met een halfverdiepte parkeergarage en 3 in- en uitritten. Verzonden: 01 april 2020
Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-015692), het plaatsen van
drie anti-rampaaltjes. Verzonden: 27 maart 2020

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING,
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT,
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Lakenblekerstraat 64, (Z20-007230), brandveilig gebruik
World Trade Flower Hotel
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 10 april 2020 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.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 verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Van Swietenstraat, noordoostelijk deel
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Marktstraat
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE:
t/m 17-04-20

Aangepaste “nota Ruimtelijke beoordeling
bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer 2e herziening” (Z-2018/051216)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 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 officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 bestuursorgaan.
** 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 Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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De Ronde Venen Pas

Stilte op de luchthaven!
Wij omwonenden van vliegvelden weten niet wat ons overkomt. Opeens horen we vogels fluiten, kunnen we de ramen lekker openzetten om het
huis te luchten, kunnen we de
was gewoon buiten hangen,
kunnen we nu ongestoord tegen elkaar praten en zelfs uitslapen. De lucht heeft een dieper en strakblauwe kleur en
het ruikt ook heel anders, heel
veel frisser! Die kerosinegeur
is helemaal weg. Voor ons als
omwonenden is het stilvallen van de luchtvaart een zegen. Nu weten we wat ons vele jaren en steeds meer en vaker is afgenomen. Nu merken
we welke gevolgen de alsmaar
groeiende vliegindustrie op
ons welzijn en onze gezondheid heeft. Eigenlijk krijgen we
nu in de gaten hoe het eigenlijk hoort te zijn. Want wat ons
de afgelopen tientallen jaren
is aangedaan is niet normaal.
En dat gebeurde ook nog heel
vaak op oneerlijke en ondoorzichtige manieren.
Waanzin
De luchtvaartindustrie doet
net of de lucht van hen is en
ook nu doet de KLM directeur alsof dat echt zo is. Als de
politiek in Den Haag zijn bedrijf een ietsepietsje wil inperken, gebruikt hij woorden als
“waanzin”, terwijl wij belastingbetalers zijn bedrijf met honderden miljoenen Euro’s aan
het redden zijn. Men wil eigenlijk in no time al die stilte en
schone lucht weer van ons afpakken, voordat we in de gaten hebben hoe heilzaam die
stilte en schonere lucht voor
ons is. Maar die lucht is dus

niet van ons, volgens de luchtvaartindustrie. En netjes vragen of men onze lucht weer
mag volspuiten met uitlaatgassen en herrie is er daarom niet bij. We moeten vooral niet zeuren en de rust als
een “milieuvakantie” beschouwen. Het is nu wel de tijd om
terugkeer naar de oude situatie te voorkomen. Want dit
moment duurt maar even, als
het aan de luchtvaart ligt gaat
men straks ongestoord terug
naar de situatie van vóór de
coronacrisis en weer doen alsof het heel normaal is dat u in
dampen en herrie woont. Erger nog, men wil nog steeds
dat het nog eens met 20% verslechterd, door hun groeiplannen. Daarbij wil de luchtvaart
ook nog eens geen accijnzen
en btw betalen. Zelfs een ticketbelasting, die hen niets
kost, wil men torpederen. Het
is dus belangrijk dat u zich als
omwonenden laat horen bij
uw gemeentebestuur en partij waarop u heeft gestemd in
de 2e Kamer. Laat weten dat u
geen genoegen neemt met terugkeer naar de oude situatie
en wensdenken van de luchtvaartindustrie. Wijs hen ook
op de plannen die gemaakt
zijn voor Schiphol op zee, die
een hoop problemen oplost.
Niet alle problemen, maar
een hoop. Want laten we eerlijk zijn. De lucht is van ONS
en niet van de luchtvaartindustrie. En de luchtvaart is te veel,
te vaak, te vuil en veel te goedkoop. We weten dat allemaal!
Wij verlangen naar stilte op de
luchthaven.

Gem

De Zonnebloem laat zich
niet weerhouden
De Kwakel - De Zonnebloem De
Kwakel/ Vrouwenakker heeft toch
een mogelijkheid gevonden om
met haar gasten contact te houden. Door het Carona virus mochten de jaarlijkse Paaspakketten
van de Riki stichting niet uitgedeeld worden. Dat is natuurlijk
erg jammer maar dat gaf hen de
gelegenheid om hun gasten even
te contacten met dit nieuws en
meteen even vragen of zij iets
voor ze kunnen doen. Toen bedachten ze een ander plan. Iets
aan de deur hangen kan wel dus

zijn de vrijwilligers een gezellig tasje gaan samenstellen met
heerlijke chocolade eitjes van
bakkerij Westerbos en een mooi
gedicht erbij. Dit goede nieuws
gaf hen weer de gelegenheid om
de gasten even te contacten. De
vrijwilligers zijn op pad gegaan
en hebben de tasjes bij de gasten
aan de deur gehangen na even
te hebben aangebeld. Ze gaan
zolang deze moeilijke tijd duurt
door met het bellen naar de gasten en wie weet komt er nog wel
iets leuks door de brievenbus.

Hulp op maat voor
ondernemers en organisaties

Virtueel ‘kofﬁedrinken’
bij Buurtkamer Meerwijk
Uithoorn - Het coronavirus was
het gespreksonderwerp tijdens
de laatste fysieke Buurtkamer bijeenkomst op donderdagochtend
12 maart .Een van de bezoek(st)
ers vroeg zich tijdens het koffiedrinken hardop af of ze dat weekend nog wel naar Gent kon gaan,
aangezien ze dan met een groepje die stad zou bezoeken. Ook
hadden ze het erover, wat er op
het menu zou staan van de maandelijkse eetafspraak; of dat de
kaartavond nog wel door kon
gaan en natuurlijk over het wel of
niet hamsteren van toiletpapier
e.d. Zo gingen ze die ochtend uit
elkaar. Die donderdagmiddag gaf
de minister-president een persconferentie en eer het avond was,

was door de buurtkamer besloten
om de reguliere donderdag-koffieochtend 2 weken op te schorten. Het was niet anders. Toen die
volgende zondagavond. Een regeringsverklaring van de minister-president. Met miljoenen luisterden men naar zijn boodschap.
Geen glimlach of grapje meer.
Het zou een zware tijd gaan worden. Veel zieken en mogelijk ook
veel doden. Vooral ouderen en
kwetsbare mensen hoorden tot
de groep waar extra zorg voor nodig is. Tot 6 april werden er forse
maatregelen genomen om zo het
virus te proberen in te dammen.

n

Vraag het de
burgemeester

Alfred Blokhuizen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

e e nte U i t h o o r

Uithoorn - Ons dagelijks leven
is ingrijpend veranderd door de
maatregelen tegen verspreiding
van het coronavisrus. Als gevolg
van de maatregelen hebben veel
ondernemers het moeilijk of helemaal geen inkomen. Dienst- en
zorgverleners waar de gemeente contracten mee heeft, maken zich zorgen over de voortgang van hun werk en de financiele gevolgen daarvan. Er worden
al voorbereide evenementen afgeblazen, verenigingen kunnen
met hun leden niet meer in gehuurde accommodaties etc. De
gemeente biedt aan ondernemers en organisaties (financiële) hulp op maat bij de gevolgen
van de coronacrisis. Daarbij hebben we oog voor de zorgen, zoeken we naar oplossingen en zijn
er als de nood hoog is. Daarin kiezen we voor individueel maatwerk per vraagstuk of probleem.
Hulploket voor ondernemers
Er zijn diverse financiële regelingen om bedrijven te helpen deze moeilijke tijd door te komen.
Op www.uithoorn.nl staan de regelingen op rijtje. Om onderne-

kwam er veel informatie op iedereen af vanuit de media en omgeving. De wereld wordt steeds kleiner omdat je de wijk niet meer
uitkomt. Mensen kunnen niet
meer naar familie in verpleegtehuizen; opa’s en oma’s passen niet
meer op; uitjes, clubjes en vrijwilligerswerk, alles stopt. De periode van sociale afstand is nu verlengt naar 28 april. Het is zo stil in
Meerwijk. Alleen wat sporters en
wat mensen die hun hond uitlaten zie je op straat. Voorlopig zal
de Buurtkamer Meerwijk daarom
ook geen fysieke koffieochtend
meer organiseren. Dit betekent
niet dat zij minder contact met
Informatie
elkaar hebben. Ze blijven elkaar
In de weken die daarop volgde, ontmoeten en verhalen delen, fo-

mers te helpen bij vragen over de
regelingen of andere knelpunten
is een digitaal loket geopend: ondernermersloket@Uithoorn.nl. Ze
kunnen daar ook terecht met individuele problemen. Een terugbelteam zorgt voor snelle afhandeling van de vragen en zoekt mee
naar oplossingen. De gemeente
voert de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) uit. We willen de ondernemers die het moeilijk hebben
graag zo goed mogelijk helpen.
Daarom zetten we extra mensen
in om het grote aantal aanmeldingen snel af te handelen. Bij getroffen ondernemers zal ruimhartig worden omgegaan met betalingsregelingen voor gemeentelijke belastingen en andere financiele verplichtingen.
Contracten, huur gemeentelijke gebouwen en subsidies
De gemeente heeft contractpartners die op dit moment niet
of slechts gedeeltelijk hun diensten kunnen leveren. Er zijn ook
partijen die tijdelijk andere diensten uitvoeren dan afgesproken
om kwetsbare mensen in onze
to’s en filmpjes sturen op de mail
of whats app. Zo heeft een bezoeker al haar boeken op de mail
gezet zodat ander bezoekers die
kunnen lenen. Evert Kulk heeft nu
een digitale koffieochtend gerealiseerd. Als Meerwijkers zien en
spreken ze elkaar op die manier.
Zo blijven ze heel sociaal; modern
en met elkaar in de weer. Het inloggen gaat eenvoudig met je
mobiel of computer. Evert heeft
een handleiding en helpt er zo
nodig even mee. Ook interesse in
digitaal koffiedrinken? Heb jij ook
zin in contact met buurtgenoten?
Stuur dan een mail naar buurtkamermeerwijk@gmail.com
Foto: Evert Kulk

Burgemeester in crisistijd
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik
met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook
ga ik in op vragen die aan mij
gesteld worden. Ik krijg vaak
de vraag hoe mijn week eruit
ziet in deze crisistijd en of ik
ook thuiswerk, zoals de meesten van u. Uiteraard werk ik
ook vaker thuis nu. De meeste vergaderingen doen we via
het beeldscherm. Het is mooi
dat de technologie zo ver is dat
er genoeg manieren zijn om
met meerdere mensen tegelijk in contact te zijn. Naast vergaderen kunnen we dankzij de
technologie ook contact houden met familie en vrienden.
We kunnen ze helaas niet in levende lijve zien, maar via het
beeldscherm hebben we toch
de mogelijkheid elkaar te zien.
Dat is toch persoonlijker dan
‘gewoon’ bellen. Afgelopen
weekend hebben mijn José en
ik ook weer zo’n mooie ‘beeldontmoeting’ gehad met de kinderen én kleinkinderen in Purmerend. Geweldig. Een knuffel
geven gaat helaas niet, maar
dit volstaat voor nu prima. Mijn
José zie ik nu ook vaker doordat zij thuiswerkt. Zij heeft nu
geen reistijd naar Den Haag
en zo blijft er wat tijd over. Die
tijd wordt nu ingezet in onze
tuin. Het tuinmeubilair is al uit
de berging gehaald en staat er
mooi bij! Volgens mij zijn we
niet de enigen die actief zijn
in de tuin. Nog nooit eerder
zijn de tuinen in Nederland zo
vroeg in het jaar ‘zomerklaar’!
Ik kan als burgemeester in deze crisistijd niet altijd thuiswerken. Ik heb twee keer in
de week vergadering op het
gemeentehuis met ons crisisteam. Daarin zitten onder andere de overige collegeleden,
wethouders Jan Hazen, Ria Zijlstra en Hans Bouma. We vergaderen in de raadzaal die groot
genoeg is om anderhalve meter afstand te bewaren. Met name wordt gesproken over waar
we als gemeente steun en hulp
moeten bieden en hoe we dit
inrichten. We hebben korte
lijntjes met zorginstellingen,
ondernemers, scholen, handhavers, politie en opvang. We
zien dat iedereen de schouders
eronder zet en dat de meeste
zaken goed verlopen. Maar we

gemeente te ondersteunen. Ook
voor deze partijen maken we een
regeling. Datzelfde geldt voor organisaties die van de gemeente
een structurele subsidie krijgen.
Huurders van gemeentelijke gebouwen, bijvoorbeeld sportverenigingen, krijgen op dit moment
geen rekening voor de huur. Ook
hiervoor wordt een regeling ge-

zijn er nog niet. De crisis is nog
niet afgelopen. Naast de vergaderingen op het gemeentehuis, ben ik twee keer in de
week in het stadhuis van Amsterdam met alle regio-burgemeesters onder leiding van
Femke Halsema. Dat zijn langdurige vergaderingen die veel
energie vragen. We bespreken
in deze vergaderingen de situatie op dat moment. We beslissen vervolgens of er extra
maatregelen genomen moeten worden in de regio. Denk
aan het sluiten van parken,
grachten, bruggen en sluizen,
het openbaar vervoer. Of een
extra inbreng in het landelijk
overleg van de Veiligheidsregio’s als het gaat om landelijke
distributie van beschermende
kleding. Ik ben in die vergadering als burgemeester van Uithoorn en De Kwakel om te bekijken wat voor effecten de besluiten hebben voor onze gemeente. En of die regels genuanceerd moeten worden. Onze
gemeente is nou eenmaal niet
één op één te vergelijken met
Amsterdam. Regels hebben in
Amsterdam een andere impact
dan hier. Ik ben blij te vertellen
dat er goed geluisterd wordt
naar de lokale inbreng. En zo
hoort het natuurlijk ook. Ik heb
mij hard gemaakt voor meer
politiecapaciteit om te handhaven, ook op de coronamaatregelen. Wij hebben namelijk
relatief weinig boa-handhavers. Daarom heb ik extra politiecapaciteit aangevraagd vanuit het zogenoemde ‘Flexteam’
in Amsterdam. En die hebben
we ook gekregen. Zij zullen samen met onze boa’s surveilleren en waar nodig handhaven
op plekken waar mensen vaak
in te grote groepen samenkomen. Zoals de skatebaan. Vanuit mijn thuislocatie wil ik iedereen veel sterkte en kracht
toe wensen. Het blijft een bizarre en moeilijke tijd. Met name voor mensen die getroffen
zijn. Heel veel beterschap! Ook
wil ik iedereen hartelijk bedanken die lieve berichtjes, kindertekeningen , bloemen en
kaartjes stuurt om mij als burgemeester succes te wensen
in deze crisistijd. Dat doet me
heel goed!
Pieter Heiliegers,
burgemeester

maakt. Sportverenigingen kunnen met vragen hierover terecht
bij de medewerkers waar zij normaal gesproken contact mee
hebben. Het doel is om zo snel
mogelijk duidelijkheid te geven
en uiteraard om financiële problemen bij de contractpartners te
voorkomen. Maatwerk is ook hier
het uitgangspunt.
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Kleurplaten, spelletjes en raadsels

Riki Stichting en Zonnebloem Kudelstaart

Geen paaspakket, maar
hortensia voor ouderen
Kudelstaart - Door het coronavirus zullen de gasten van de Zonnebloem geen paaspakket van de
Riki Stichting ontvangen. Dat betekent niet dat de Riki Stichting
deze mensen vergeet. In samenspraak met de Zonnebloem afdeling Kudelstaart is besloten om
alle gasten een mooie hortensia
te geven. De vrijwilligers konden
deze plant bij de mensen voor de
deur zetten en aan bellen, zodat
er geen direct contact was. Bij het
uitdelen van de plant zat ook een
brief met uitleg bij waarom de
mensen geen paaspakket krijgen
en dat de Zonnebloem tot 1 juni

geen activiteiten mag organiseren. Ook dat de vrijwilligers geen
huis bezoeken mogen doen tot
die tijd. Als alternatief bieden zij
wel de hulp aan in de vorm van
een boodschap doen of hulp bieden als zij dat nodig vinden. Ten
aller tijden mogen de gasten bellen en de vrijwilligers van de Zonnebloem zullen zoveel mogelijk
telefonisch contact houden. De
plant en brief werden zeer positief ontvangen door de gasten
en zij begrepen heel goed dat de
Riki Stichting door de coronavirus geen paaspakketten kon uitdelen.

Klein en smakelijk lichtpuntje

Paaskoeken van De Brug
voor het zorgcentrum
Aalsmeer - De oudervereniging puntje met de Paasdagen in devan basisschool De Brug was al ze moeilijke tijden zonder de aantijdig begonnen met alle voorbe- wezigheid van familieleden.
reidingen voor de Paasviering die
op 9 april gevierd zou worden. Zo
ook de inkopen.
Er waren al meer dan 200 gele
paaskoeken gekocht om de leerlingen van De Brug te trakteren
op een lekkernij tijdens de paasviering. Zoals iedereen weet, zijn
de scholen nu zeker nog tot en
met de meivakantie dicht door
het coronavirus. Dus toen had
de school ineens heel veel koeken over. De oudervereniging
heeft bedacht dat Zorgcentrum
Aelsmeer een mooie bestemming was om alle koeken aan te
doneren. Zo hebben de oudere
mensen in het verzorgingshuis
nog een klein en smakelijk licht-

Doe-dingen van SPIE op
site voor jong en oud
Aalsmeer - De Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) is op haar website een actie gestart ter vermaak
van klein en groot. “Het zijn op dit
moment rare tijden voor iedereen. Om er voor te zorgen dat kinderen, maar ook ouderen, binnen
blijven en zich niet gaan vervelen,
hebben wij op de website een pagina geopend met leuke doe-dingen. Elke dag komen er nieuwe
opdrachten bij”, aldus het bestuur.
Voor de jongste inwoners zijn er
grappige kleurplaten met hierin
per keer de naam van één van de
sponsors van de Pramenrace verwerkt. Ook staan er raadsels (zoek
de verschillen), mopjes, puzzels
Aalsmeer - Afgelopen maandag en kan er weer onderdoor geva- en spelletjes op de site. Van de ou6 april zijn alle verkeersborden ren worden. Zodra de brug weer dere inwoners (deelnemers en/of
geplaatst en de volgende dag is open is voor verkeer wordt de liefhebbers) wordt de kennis over
de aannemer, zoals aangekon- naastgelegen voetgangersbrug de Pramenrace getest: Hoe heten
digd, gestart met de werkzaam- opgeknapt. Deze renovatie wordt de bedenkers van de Aalsmeerse
heden aan de Barendebrug in zoveel mogelijk in de zomerva- Pramenrace? Sinds wanneer is het
de Dorpsstraat. De karakteristie- kantieperiode uitgevoerd.
palaver in het clubgebouw van FC
ke brug gaat in ere hersteld worAalsmeer? En een flinke nadenden. Het huidige metselwerk en Omleiding verkeer
ker: In welk jaar was de opdracht
de leuningen gaan gerenoveerd Gedurende de werkzaamheden waarbij je over balken moest loworden. Ook komt er een nieuwe wordt al het gemotoriseerd ver- pen over het water en waar was
fundering en een betonnen brug- keer omgeleid via de Van Cleeffdek, zodat de nieuwe brug straks kade. De omleidingsroutes en
de bovenbouw kan dragen, want stremmingen zijn door middel
de hamei komt terug op de brug! van borden aangegeven.

Voetgangersbruggetje wel open

Renovatie Barendebrug
van start

met het uitlaten van de hond viel
het op dat er tekst op de straat
was gezet en niet zomaar wat!
In hoofdletters stond er op het
speelpleintje: ‘We denken aan jullie’.
Blijkbaar ook in het besef, dat in
de buurt over het algemeen niet
de jongste mensen wonen. Wat
een prachtig gebaar van deze
kinderen! Jongens en meisjes: bedankt, om blij van te worden.
Jan van Veen

Stoeptegel door
autoruit

Vernieling aan
bestelbus

Aalsmeer - Op vrijdag 3 april is
tussen twee uur ‘s nachts en half
acht in de morgen een stoeptegel
door de voorruit van een BMW gegooid in de Hortensialaan. De auto stond geparkeerd op de oprit
van de woning van de eigenaar.
Waarschijnlijk betreft het lamlendigheid, maar mogelijk betreft het
een inbraak. Er is niets uit de BMW
ontvreemd. Enkele buren hebben
rond twee uur ‘s nachts rumoer
gehoord, de politie gaat er vanuit
dat dit het tijdstip van de vernieling is. Iets gezien? Bel 0900-8844
of anoniem: 0800-7000.

Kudelstaart - In de avond of nacht
van woensdag 1 op donderdag 2
april is een vernieling gepleegd
aan een in Calslager Bancken geparkeerde bestelbus. Van de bestelbus is de schuifdeur naar buiten gevouwen. Waarschijnlijk is
dit gedaan om te kijken of er spullen in de bus lagen. Deze was leeg,
dus geen buit, wel helaas aanzienlijke schade. De vernieling heeft
tussen kwart voor tien woensdagavond en half elf donderdagmorgen plaatsgevonden. Iets gezien,
meer informatie? De politie hoort
het graag via 0900-8844.

Dorpsgenoot of oma/opa
Een laatste tip van het SPIE-bestuur: “Gooi de kleurplaten als ze
af zijn niet weg, maar geef ze weg
en doe ze in de brievenbus van
een eenzame dorpsgenoot of in
die van opa en oma.” Nieuwsgierig geworden naar alle doe-dingen? Kijk dan op www.pramenrace.nl.

Houd afstand, blijf thuis en dicht bij huis

Varen
Op dit moment zit er nog extra
versteviging onder de brug. Na
het aanbrengen van de nieuwe
fundering en versteviging van de
brug is deze overbodig en wordt
dit verwijderd. Hierdoor komt de
doorgang onder de brug weer
op zijn oorspronkelijke hoogte

Speelplaatsje met een
lieve boodschap...
Aalsmeer - Op het speelpleintje
in de Fuutlaan spelen regelmatig kinderen uit de buurt. Op zich
niet zo opzienbarend, maar als je
niet naar school toe hoeft, ga je
toch andere dingen bedenken.
Vaak rennen ze dan wat rond of
zitten op het bankje wat te kletsen en een hapje te eten. Of ….
tekenen wat met stoepkrijt op de
tegels. Hieruit blijkt, dat ze toch
over dingen nadenken, want van
de week was er iets opmerkelijks:

deze opdracht? Draai de kleurplaten voor de kinderen uit en ga gezellig thuis aan de slag met potloden of stiften.

Corona-cijfers: Aalsmeer
en Uithoorn vrij stabiel

Voetgangersbruggetje open
Voetgangers en fietsers kunnen
gedurende de werkzaamheden
gebruik blijven maken van het
voetgangersbruggetje naast de
Barendebrug. Deze blijft open Aalsmeer - Het aantal besmetvoor het langzame verkeer. De tingen met het coronavirus loopt
planning is dat de werkzaamhe- helaas nog dagelijks op, alhoewel
den eind augustus zijn afgerond. er stabiliteit lijkt te komen. Belangrijk is en blijft om de maatregelen van het RIVM na te leven, dus: Voldoende afstand houden, minimaal 1,5 meter, en niet
samenkomen in grote groepen.
Blijf zoveel mogelijk thuis, ga alleen (dus niet met het hele gezin)
boodschappen doen en wandel
en recreëer ter ontspanning in de
eigen buurt.
In Aalsmeer waren op woensdag
1 april 20 inwoners besmet met
het coronavirus, op 3 april steeg
dit aantal licht naar 22 en tot en
met 5 april kwamen er geen nieuwe besmettingen bij. Op dinsdag
7 april kwam er één nieuwe bij, 23
besmettingen. Van dit aantal zijn

Rondje buurtwandelen:
Fijne en gezonde optie

Extra controles
in Hornmeer
Aalsmeer - Bij de politie zijn diverse meldingen binnen gekomen over hangjeugd rond de
supermarkt en de kinderboerderij in de Beethovenlaan. Ook
zijn regelmatig groepen jongeren gezien in het Hornmeerpark. De handhavers van de po-

(K)raamvisite
voor Levi

wel raamvisite! Het is niet toegestaan om in huis visite te ontvangen, vandaar dat de trotse ouders
op bepaalde tijden achter het
raam zitten om hun zoon Levi aan
Kudelstaart - Ondanks het coro- de raamvisite te showen. Er is renavirus en alle nieuwe maatrege- gelmatig bezoek, maar de grootlen waar iedereen zich aan dient se fans zijn natuurlijk opa en oma.
te houden, gaat het leven toch “Wij zijn trouwe raamkijkers”, laHeegstrapark in Zuid of ontdek gewoon door. Een positief ‘bewijs’ ten opa en oma van de Bosch wehet waterrijke Hornmeerpark in deze is Levi. Afgelopen maan- ten en ze stuurden ook een foto
waar nog hard gewerkt wordt dagmorgen 6 april is deze nieu- van hun prachtige kleinzoon. Geaan uitbreiding met allerlei spor- we inwoner thuis geboren in de feliciteerd!
Rechtsbuitenstraat. In deze tijd
tieve facetten.
natuurlijk geen kraamvisite, maar
Meer bloemen
Half februari zijn op diverse plaatsen in de gemeente extra bloemen en groene struiken geplant.
Dit naar aanleiding van de opAalsmeer - Een triest bijtincident
roep van de gemeente wat inwoheeft zich voorgedaan op zonners graag willen zien in hun gedag 5 april rond negen uur in de
meente. Meer bloemen en planavond in de Berkenlaan. Een kat
ten was iets wat in de vele ideewaagde zich in een achtertuin
en terugkwam en hiermee is de
waar honden zaten. De honden
gemeente al aan de slag gegaan.
hadden waarschijnlijk geen zin in
De eerste resultaten zijn nu reeds
deze indringer en gingen achter
te zien. Naast her en der kleurige
de kat aan. Zelfs de tuin werd vernarcissen nu ook vrolijke veldjes
laten om achter de kat aan te renmet krokusjes op diverse plekken
nen. De eigenaar van de kat heeft
Aalsmeer en Kudelstaart.
nog geprobeerd de honden teBlijf fit en gezond en geniet van
gen te houden, maar wist niet te
de mooie gemeente Aalsmeer!
voorkomen dat de honden de kat
gingen bijten. De kat heeft deze
litie gaan daarom extra conaanval uiteindelijk niet overleefd.
troles houden. Ook jongeren Aalsmeer - Op zaterdag 4 april In een schuur in de Wilgenlaan
dienen zich te houden aan de rond half tien in de ochtend is een werd de kat levenloos aangetrofmaatregelen van het RIVM, dus meerpaal in de Aardbeiensloot fen. De Dierenambulance is nog
minimaal 1,5 meter afstand van bij de Historische Tuin omver ge- ter plaatse geweest, maar heeft
elkaar houden en niet teveel varen. Er werd door een boot een het dier niet kunnen redden. De
personen op één plek. Er is al andere boot gesleept en zo goed eigenaar van de honden reageereen groot aantal waarschuwin- als zeker is deze hard tegen de de verbaasd. Zijn dieren zijn abgen gegeven en er zijn al meer- meerpaal aangekomen. Er is mel- soluut niet agressief en hebben
dere ouders gebeld. Jongeren ding gedaan van de aanvaring en nog nooit andere honden of katdie opnieuw ‘betrapt’ worden, de Historische Tuin heeft aangifte ten aangevallen. De eigenaren
kunnen direct rekenen op een gedaan. De schade bedraagt zo’n gaan het incident verder samen
300 euro.
bekeuring!
afhandelen.

Diverse mooie plekjes in Aalsmeer

Aalsmeer - Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen we nog
wel naar buiten. Dringend wordt
wel geadviseerd om sociale contacten te beperken en afstand
(1,5 meter) te houden. Een rondje lopen om het hoofd even leeg
te maken is daarom een fijne optie. Wandelen kan vanaf de voordeur, zorgt voor ontspanning,
een frisse neus en bevordert de
creativiteit, verlaagt je stressgevoel en verhoogt je productiviteit. Het is een goede manier
om je conditie op peil te houden
en is goed voor je weerstand. In
Aalsmeer kan in iedere buurt gewandeld worden. Overal is wel
iets speciaals te zien. Neem de
tijd voor de statige Dorpskerk in
het Centrum, de bloesembomen
in Nieuw-Oosteinde en de fraaie
nieuwbouw in Kudelstaart. Of
ga naar het Seringenpark of het

sinds maandag 8 inwoners opgenomen in het ziekenhuis, op dinsdag zijn er geen nieuwe patiënten bij gekomen.
In Uithoorn is op 1 april corona
vastgesteld bij 17 inwoners en de
dagen daarna werd een lichte stijging geconstateerd, van 18, 21 en
23 naar 24 op dinsdag 7 april. Van
dit aantal liggen 12 Uithoornaars
in het ziekenhuis.
Het aantal besmette inwoners in
Amstelveen is fors hoger, maar
gezien de verschillen in inwonersaantallen niet vergelijkbaar
met Aalsmeer en Uithoorn. In
Amstelveen waren op 1 april 105
inwoners besmet, daarna een
flinke stijging: Van 125, 136, 147
naar 154 op dinsdag 7 april. Van
dit aantal zijn 39 Amstelveners
opgenomen in het ziekenhuis.

Kat dood
gebeten

Meerpaal omver
gevaren

Hulp en zorg in
Aalsmeer tĳdens
de coronacrisis

#houvolaalsme er

We zĳn meer thuis dan we gewend zĳn. Thuiswerken, lesgeven, leskrĳgen, ontspannen en zelfs sporten. Mensen leven dicht op elkaar
of zitten juist alleen thuis zonder iemand om mee te praten. Dit kan voor spanningen, problemen of eenzaamheid zorgen. Wĳ vragen
u om in deze moeilĳke tĳden extra naar elkaar om te kĳken en aandacht te hebben voor mensen in uw omgeving. Al door iemand te
bellen voor een praatje of door een kaartje te versturen, kunt u diegene helpen zich beter te voelen.

Professionele hulp

Vœdselbank Aalsmeer

Bent u ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan met uw huisarts. Bel bĳ
een levensbedreigende situatie 112. Heeft u het psychisch moeilĳk en wellicht
professionele hulp nodig? Bespreek ook dit met uw huisarts. Veel psychologen
bieden de mogelĳkheid om telefonische consulten te houden. Indien u reeds onder
behandeling staat bĳ een psycholoog, kunt u hierover informeren bĳ uw psycholoog.

Klanten van de voedselbank worden geïnformeerd via Facebook.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
 www.voedselbankaalsmeer.nl

Sociaal loket – Gemeente Aalsmeer

ANBO
In verband met het coronavirus heeft ANBO tĳdelĳk een speciale telefoonlĳn
voor senioren geopend:
 0348 - 466 666 (dagelĳks: 9.00-21.00 uur)

Bĳ het Sociaal loket kunt u terecht voor vragen over zorg, welzĳn,
inkomensondersteuning en jeugdhulp:
 www.aalsmeer.nl/sociaal-loket
 0297 - 387 575 (maandag tot en met donderdag: 8.30-17.00 uur,
vrĳdag: 8.30-12.30 uur)
 E-mail: sociaalloket@aalsmeer.nl

Vrĳwillige hulp

Verschillende instellingen in Aalsmeer proberen inwoners zoveel mogelĳk bĳ te
staan. Bĳvoorbeeld door het doen van boodschappen voor diegenen die dat niet
kunnen of door het maken van een praatje met inwoners die zich alleen voelen.
Participe Amstelland
Maakt u zich zorgen of heeft u behoefte aan een luisterend oor?
Professionals van Participe Amstelland staan voor u klaar, ook in het weekend:
 www.participe-amstelland.nu/aalsmeer
 0297 - 326 670 (werkdagen: 08.30-17.00 uur) / 020 - 543 0440
(weekend: 8.30-17.00 uur)
 E-mail: team.aalsmeer@participe.nu
Vrĳwilligerscentrale – Aalsmeervoorelkaar
Aalsmeervoorelkaar verzamelt alle vraag en aanbod van (vrĳwillige) corona-hulp
in Aalsmeer op één plek. Ook voor hulp bĳ de boodschappen kunt u terecht bĳ
Aalsmeervoorelkaar:
 www.aalsmeervoorelkaar.nl/coronahulp
 0297 - 347 510 (werkdagen: 9.00-12.00 uur)
 E-mail: info@aalsmeervoorelkaar.nl (algemeen) /
team@aalsmeervoorelkaar.nl (boodschappen)

Mantelzorg & Meer

Mantelzorg & Meer biedt o.a. ondersteuning, begeleiding en advies
aan mantelzorgers, werkgevers en organisaties. Zĳ zĳn bereikbaar via:
 www.mantelzorgenmeer.nl
 020 - 512 7250 (werkdagen: 9.00-17.00 uur)
 E-mail: info@mantelzorgenmeer.nl

MEE Amstel en Zaan

Aalsmeerders kunnen bĳ MEE terecht met vragen over zorg, opvoeding,
onderwĳs, wonen, werk of inkomen:
 www.meeaz.nl
 020 - 512 7272
 E-mail: informatie@mee-az.nl

Landelĳke hulplĳnen

De Kindertelefoon
De getrainde vrĳwilligers van de Kindertelefoon zĳn er voor kinderen tot 18 jaar:
 0800 - 0432 / www.kindertelefoon.nl (dagelĳks: 11.00-21.00 uur)
De Luisterlĳn
De Luisterlĳn is er voor iedereen:
0900 - 0767 (dagelĳks: 24 uur per dag) / www.deluisterlĳn.nl
Rode Kruis Hulplĳn
Via de hulplĳn bieden medewerkers van het Rode Kruis
een luisterend oor of advies:
 070 - 445 5888 (dagelĳks: 9.00-21.00 uur)
Slachtoﬀerhulp Nederland
Heeft u een naaste op de Intensive Care liggen en heeft u behoefte
aan emotionele ondersteuning, praktische hulp of advies?
 088 - 746 0090 / www.slachtoﬀerhulp.nl (werkdagen: 9.00-17.00 uur)
113 Zelfmoordpreventie
Denkt u over zelfmoord? Praat erover! 113 Zelfmoordpreventie is bereikbaar:
 0900 - 0113 / www.113.nl (dagelĳks: 24 uur per dag)

Noodopvang ook voor kwetsbare kinderen

De noodopvang voor kinderen in Aalsmeer is niet alleen open voor kinderen van
ouders met een cruciaal beroep. Ook kwetsbare kinderen kunnen hier terecht. De
scholen, kinderopvang organisaties en jeugdhulpverleners van de gemeente doen
hun best om deze kinderen en gezinnen te bereiken. Heeft u zelf ondersteuning
nodig bĳ het thuisonderwĳs van uw kind of wilt u noodopvang voor uw kind?
Neem dan contact op met uw school. Als uw kind onder de 4 jaar is, kunt u contact
opnemen met de gemeente Aalsmeer: 0297 - 387 575 of corona@aalsmeer.nl.
Er zĳn geen kosten verbonden aan deze noodopvang.

Gemeentelĳke informatie

U vindt deze en meer informatie terug op de website van de gemeente
Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/corona. Op de website is ook informatie in het
Engels en het Pools te vinden. Heeft u vragen over de gemeente Aalsmeer
en corona? Mail dan naar corona@aalsmeer.nl.
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De leerlingen van OBS De
Eendracht houden contact!
via de laptopjes thuis. Fijn om elkaar toch tenminste te kunnen
zien en spreken, want live contact is er voorlopig niet bij! De ouders denken er net zo over, terwijl ze bewonderenswaardig hun
best doen om alle ballen tegelijk
in de lucht te houden. Eigen banen, de kinderen ondersteunen
bij het schoolwerk en het huishouden runnen is echt topsport.
Tóch doen ze het, omdat het niet
anders kan. Hoe lang dit nog gaat
duren weet niemand.

De Ronde Venen - Deze week
zijn de leerlingen van alle scholen in Nederland al een maand
thuis aan het oefenen en leren.
Wat voor de kinderen eerst voelde als lekker geoorloofd spijbelen van de dagelijkse gang naar
school, voelt het nu steeds meer
als een huisarrest waar iedereen toch het beste van wil maken. Tijdens gesprekken met de
leerkrachten en met elkaar klinkt
door dat het steeds minder leuk
lijkt als de eerste week en oeverloos saai. ‘Ik wil eigenlijk wel weer
graag naar school, het duurt wel
erg lang allemaal’ zeggen de
leerlingen van groep 7 tegen elkaar, terwijl ze contact hebben

Uitdaging
Dat is ook het gevoel van de leerkrachten en de uitdaging van het
digitaal lesgeven is een nieuwe
ervaring waarmee ze ervaring
opdoen maar die tegelijk voelt als
een afstand, ook al zien zij de leerlingen dagelijks op hun scherm.
Zij proberen de leerlingen op niveau te houden, interessante lessen te geven én te zorgen dat de
leerlingen ook werkelijk doen wat
nodig is. Dat laatste valt absoluut
niet mee, want op afstand zorgen dat al het werk op peil blijft
is iets wat grenst aan kleine wonderen verrichten. Doorzetten is
wat overblijft, mouwen opstropen, doorpakken en even genieten van een paar vrije dagen. De
leerlingen van OBS De Eendracht
wensen u gezonde en gezellige
paasdagen!

LEZERSPOST

De Ronde Venen Pa

Lekkere verrassing!
Een aantal dagen geleden
werd het personeel van MariaOord in Vinkeveen verrast met
een attentie door het team van
Salon Leef, een schoonheidssalon in Vinkeveen. In onze postvakken lagen kaartjes met hele
lieve woorden en repen Verkade chocolade.

Openingsfeest helaas
geannuleerd
Mijdrecht – Het feest was gepland, alles geregelds, advertentie in deze krant, maar helaas stak
het Coronos virus er een stokje voor. Het openingsfeest van
de automakelaar van Tom Wesselingh uit Mijdrecht. Maar hij is
toch geopend en wil op deze manier dit toch even laten weten.
Trots vertelt Tom Wesselingh
over zijn nieuwe showroom in
Mijdrecht. Een leuke ruimte ingericht om de klant te ontvangen

en auto’s van klanten netjes klaar
te hebben staan voor de proefrit/
aflevering. “Wij helpen als makelaar met het verkopen van auto’s
tegen een vast en scherp tarief.
De hele verkoop regelen wij voor
u zodat u een mooie prijs krijgt
voor uw auto en zelf geen gedoe heeft! Wij zijn op afspraak gewoon open en houden ons keurig aan de veiligheidsvoorschriften”. Meer weten kijk op zijn site:
www.automakelaaraanhuis.nl

Atelier De Kromme
Mijdrecht gaat ‘digitaal’

Mijdrecht - Atelier De Kromme
Mijdrecht viert dit jaar haar 40 jarig jubileum, zij het in aangepaste vorm door de Coronamaatregelen. Het derde blok van 10
lessen startte begin maart, met
een feestelijke scherpe aanbieding voor nieuwe geïnteresseerde liefhebbers, en maar liefst
26 aanmeldingen kwamen binnen. De vollere lessen waren gestart maar kort daarna gingen de
scholen sluiten en zo ook AKM.
Na beraad in het bestuur en met
de docenten werd besloten om
‘digitaal’ verder te gaan. Elkaar inspireren om te blijven tekenen
en schilderen is een mooie afleiding om door de soms pittige dagen te komen met eenzaamheid
op de loer of juist spanning omdat we steeds bij elkaar zitten.
Daarnaast zijn er zorgen om gezondheid en om de dierbaren
om ons heen waar we niet naar
toe kunnen. Voor elke week forDe Ronde Venen - De Zonne- bus vol gasten naar de Keuken- muleert de docent een opdracht.
bloem heeft als hoofddoel hun hof gaan maar die is gesloten dus De deelnemers maken foto’s van
gasten onbezorgde momenten dat gaat niet door. Wat dan…
wat ze gemaakt hebben, evente bezorgen en om hen aangeslo- Afgelopen week hebben de vrij- tueel voorzien van vragen, stuten houden bij de samenleving. willigers bij alle gasten een kaart- ren dat aan de docent, die verHelaas staat dat op dit moment je in de bus gedaan als hart ononder druk. De veiligheid en ge- der de riem en deze week krijgen
zondheid van de gasten zijn erg de gasten een bloemetje thuisbelangrijk. Ook de Zonnebloem bezorgd. De prachtige gerbera’s
afdeling Mijdrecht heeft natuur- werden door de fa. van der Wilt
lijk te maken met de coronacri- geschonken waar wij ze heel harsis. Gepland stond om met een telijk voor willen bedanken.

volgens commentaar geeft op
wat gemaakt is. De docent is
op het betreffende dagdeel beschikbaar voor vragen via email, WhatsApp, Skype of FaceTime. Werk dat af is kan op de site worden geplaatst als men dat
leuk vindt, zoals bijgaande ‘lente’ werken van Tiny Beets (vogel)
van de donderdagmiddaggroep
en Lucy van den Berg (tulpenboom) van de maandagavondgroep. Op de site www.atelierdekrommemijdrecht.nl onder de
knop ‘home’ ontstaat een mooi
overzicht per dagdeel. In september hopen ze weer met het volgende seizoen te kunnen starten.

Mijdrecht - In de nacht van donderdag op vrijdag jl. moesten
een aantal bewoners van de Midrethstraat en een aantal van hun
buren noodgedwongen tijdelijk
hun huis uit. Oorzaak een bewoner had blijkbaar zin in een patatje maar de vlam sloeg in de
pan. In een mum van tijd stond
hun woning vol rook. De twee
bewoners wisten de woning op
tijd te verlaten en alarmeerden
de brandweer. Daar de rookontwikkkeling enorm was, moesten
voor de veiligheid ook de naaste buren hun woning verlaten.
Het vuur was snel onder controle
en nadat de woning was geven-

tileerd, konden de omwonenden
weer terug naar huis. Voor de bewoners van de getroffen woning
werd opvang geregeld

Zonnebloem bezorgt
bloemen

De Ronde Venen - Jongeren die
in De Leerwerkplaats van Tympaan-De Baat in Mijdrecht (karekiet 49) aan de slag gaan kunnen nu ook terecht in De Fietsenwerkplaats. Het gaat om jongeren die om welke reden dan
ook zijn uitgevallen op school,
stage of werk. De fietsen die zij

opknappen worden vervolgens
voor een lage prijs verkocht aan
hen die het minder hebben; bijvoorbeeld statushouders of mensen die gebruik maken van de
Voedselbank.
De Fietsenwerkplaats is een plek
voor de jongeren om te oefenen
met techniek. Hiermee bereiden

ze zich voor om uit te stromen
naar een studie of betaald werk.
Verder is er in De Fietsenwerkplaats de ruimte voor vrijwilligers
om met de jongeren aan de slag
te gaan op doordeweekse dagen
tussen 11.00 en 16.00 uur. In De
Fietsenwerkplaats worden fietsen opgeknapt die anders naar
de werf gebracht worden. Wie
nog een oude fiets heeft staan of
als vrijwilliger aan de slag wil met
de jongeren in De Fietsenwerkplaats, kan zich melden door te
mailen naar c.zijl@stdb.nl.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Buurtkamer Mijdrecht
geeft maaltijden uit

Nachtelijk patatje zorgt
veel ellende

Fietsenwerkplaats
De Ronde Venen

In deze moeilijke tijden, die
niemand van ons waarschijnlijk heeft meegemaakt, maken dit soort gebaren mensen
erg blij. En voelt men zich gezien door anderen. Namens het
personeel van de Dagactiviteiten Maria-Oord, hartelijk dank
voor deze verrassing.

De Ronde Venen - Aangezien de
Buurtkamers tijdens de corona crisis gesloten zijn, zijn de vrijwilligers op zoek naar alternatieven.
In navolging van het initiatief van
Buurtkamer Wilnis, gaat nu ook
Buurtkamer Mijdrecht maaltijden
verstrekken aan de bezoekers. Elke
dinsdag wordt er gekookt. U kunt
zich aanmelden bij Monique via
06-15358080. De maaltijden bestaan uit een voor- en een hoofdgerecht. Ze zijn op te halen bij de
Buurtkamer, G. van Aemstelstraat
5, of worden ze thuisgebracht in
Mijdrecht. Zij vragen u om alleen
de maaltijden af te komen halen als u zelf gezond bent. Anders
brengen ze de maaltijden graag bij
u thuis. Uiteraard bij het afhalen
voldoende afstand van elkaar houden. Niet alleen bezoekers van de
Buurtkamer, maar ook andere ouderen die graag gebruik willen maken van deze maaltijden zijn wel-

kom. Voor meer vragen over onderlinge hulp kan u terecht bij de
servicepunten 0297-587600 of bij
Tympaan-De Baat 0297-230280.
Of op de website www.tympaandebaat.nl of op www.coronahulpderondevenen.nl

1000m2 tuinmeubel
assortiment

Parkeren op eigen terrein
Meubels gratis thuis bezorgd
1E PAASDAG GESLOTEN
2E PAASDAG OPEN 12.00 - 17.00 uur
OPENINGSTIJDEN
di - za 10.00 - 17.00 uur
zo 12.00 - 17.00 uur

NIJVERHEIDSWEG 2 - MIJDRECHT
(INDUSTRIETERREIN MIJDRECHT)
T 06 11 05 55 24

WWW.FC-TUINMEUBELEN.NL

14

NIEUWS UIT AALSMEER

9 april 2020

Tijdelijk vervoer voor zorgverleners

Jaarlijkse botendag geannuleerd

Renault Nieuwendijk
steunt alle zorghelden
Aalsmeer - Nu heel Nederland
in de greep is van het coronavirus wordt meer dan ooit een beroep gedaan op zorgverleners. Zij
maken lange dagen en lopen flinke risico’s en het einde is nog lang
niet in zicht. Vanuit de autobranche is een bijzonder initiatief ontstaan om de mensen in de zorg
een handje te helpen; de #zorgheldenauto. Bij dit initiatief worden auto’s beschikbaar gesteld
voor zorghelden die niet beschikken over een auto en met het
openbaar vervoer moeten reizen.
Op deze manier kunnen stilstaande auto’s ingezet worden voor
zorghelden die met het openbaar
vervoer naar hun werk moeten
reizen, omdat zij niet over een auto beschikken.
Bijdrage
Het initiatief is inmiddels lande-

lijk aangenomen door heel veel
autobedrijven en natuurlijk doet
Renault Nieuwendijk ook hieraan mee door stilstaande auto’s
beschikbaar te stellen. Om alle
zorghelden in deze moeilijke tijd
te ondersteunen, heeft Nieuwendijk een aantal Renault Clio’s beschikbaar gesteld gedurende de
komende drie maanden. Afgelopen week zijn de eerste ‘zorghelden’ met een grote glimlach de
sleutels van hun tijdelijke vervoer
op komen halen.
Helpt u ook mee?
Kunt u of uw werkgever ook een
steentje bijdragen om alle helden
in de zorg te ontzorgen op het
gebied van vervoer? Aanbieders
van auto’s kunnen zich aanmelden via de website van Renault
Nieuwendijk of via www.auto.nl/
zorgheldenauto.

75 Jaar Bevrijding in That’s
Life op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 9 april, is het tussen 20.00
en 22.00 uur weer tijd voor het
maandelijkse radioprogramma
‘That’s Life’. De uitzending staat
in het teken van 75 jaar bevrijding. De festiviteiten kunnen helaas niet doorgaan maar het kan
wel op een andere manier gevierd en bespreekbaar gemaakt
worden. Een thema wat in deze
bizarre tijd ook in een ander daglicht staat en dat ‘That’s Life’ heel
graag wil belichten met fijne gesprekken. Gasten via skype zijn:
Piet Buskermolen over het boek
Kudelstaart in Oorlogstijd, wat
in mei uitkomt. Truus Oudendijk
die haar column over 75 jaar vrijheid voorleest. Miekje Hoffscholte over het project van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer met
gewetensverhalen over dienstweigeraars, vredemissie deelname en mannen die gewoon hun
dienstplicht vervulden. De vraag
is “Wat zou jij doen?” Een project
om in discussie te gaan met elkaar en antwoorden te vinden
op wat is vrijheid voor jou? En er
is ook kunst. In mei zou de Amazing Amateurs-wedstrijd plaatsvinden, een editie met het thema
‘vrijheid’. KCA heeft plannen om
dit evenement digitaal door te laten gaan en Heleen van Haaften
vertelt daar alles over.

Optredens René Eshuijs bij
woonvoorzieningen OTT
Aalsmeer - Helaas heeft ook
Stichting Dag van je Leven moeten besluiten om een leuk evenement te annuleren door het coronavirus. De jaarlijkse botendag,
die op zaterdag 20 juni gepland
stond, kan niet meer worden georganiseerd. Het bestuur hoopt
dat er booteigenaren zullen zijn
die na deze crisis spontaan aanbieden gasten met een verstandelijke beperking uit te nodigen
voor een rondje varen met mooi
weer. Maar een groot evenement
voor honderden bewoners van
Ons Tweede Thuis die mee mogen varen met één van de vele
boten en daarna muziek in de haAalsmeer - De werkgroep Be- Wethouder Wilma Alink is blij met ven, kan helaas dit jaar niet.
houd Seringenpark heeft een de challenge van de werkgroep:
‘Right to Challenge’ ingediend bij “Right to Challenge is een hele Tuinconcerten
de gemeente Aalsmeer om het mooie vorm van bewonersparti- Toch zorgt Stichting Dag van je
onderhoud van het Seringenpark cipatie. De werkgroep gaat met Leven voor een lichtpuntje in deop zich te nemen. Vanaf 1 mei wil een hovenier aan de slag om ver- ze bizarre tijden. Iedereen met
de werkgroep starten met het be- beteringen in het onderhoud van een verstandelijke beperking zit
heer van het park.
het Seringenpark aan te brengen. natuurlijk ‘vast’ in hun woonvoorDe Werkgroep Behoud Seringen- En of het nou gaat om de ver- ziening en om ze toch een beetje
park is in 2011 opgericht en nauw rijking van de plantvakken, het te laten genieten, worden er swinbetrokken geweest bij de reno- snoeien van de seringen of maat- gende en meezing-optredens
vatie van het park. De werkgroep regelen die de biodiversiteit ver- geregeld. Zanger René Eshuijs,
heeft voor deze challenge draag- groten: ik heb er vertrouwen in bij veel cliënten van Ons Tweevlak vanuit het Wijkoverleg Stom- dat de werkgroep de door hen de Thuis bekend van het jaarlijkmeer en bij omwonenden van beloofde kwaliteit kan leveren.”
het park. In totaal zijn door de Het college heeft de gemeentewerkgroep 100 handtekeningen raad geïnformeerd over de chalopgehaald. Het doel is om het lenge. De gemeente gaat samen
groenonderhoud van het Serin- met de werkgroep nog de puntgenpark voor hetzelfde budget jes op de i zetten om tot een fornaar een hoger niveau te tillen.
mele overeenkomst te komen.
Het onderhoud van het Seringen- De planning is dat deze overpark wordt nu door de Meerlan- eenkomst half april bekrachtigd
den uitgevoerd voor een budget wordt zodat de werkgroep vanaf
van 40.000 euro op jaarbasis
1 mei het beheer kan overnemen.

Overname beheer en onderhoud

‘Right to Challenge’ voor
Werkgroep Seringenpark

iranda’
s
m
Momenten

matief toegelicht. Alle genres komen aan bod met een accent op
‘licht verteerbaar’.
Alternatieve financiering
Maandag 13 april is bij ‘Blikopener Radio’ te gast de voorzitter van Stichting MKB Financiering en directeur van het European Centre for Alternative Finance, Ronald Kleverlaan. Zijn doel is
om alternatieve financieringsvormen (zoals crowdfunding) voor
bedrijven toegankelijker te maken. Hiervoor is het belangrijk dat
verschillende financiers samenwerken. Genoeg redenen om
je radio op tweede Paasdag om
18.00 uur af te stemmen op Radio
Aalsmeer.

Aalsmeers Harmonie
Door de coronamaatregelen kan
het team van ‘Door de Mangel’
momenteel geen gasten ontvangen in de studio. De gasten
zijn echter wel de pijlers van het
programma. Daarom is besloten
voorlopig herhalingen uit te zenden van eerdere uitzendingen.
Komende maandag om 19.00 uur
is de uitzending met Wilma van
Drunen terug te horen. Wilma van
Drunen was de 256e gast en is al
25 jaar directiesecretaresse bij
een schoolbestuur en voorzitter
van Aalsmeers Harmonie. De harmonie bestaat al meer dan 100
‘Sem op Zaterdag’
jaar en de Aalsmeerse is al 45 lid.
‘Sem op Zaterdag’ is een muziek- Radio Aalsmeer is te beluisteren
programma waarin Sem van Hest via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
tussen 10.00 en 12.00 uur op ei- op de kabel, digitaal radiokanaal
gen en soms onnavolgbare wij- 868 (Caiway) en via de website
ze zijn wekelijkse selectie mu- www.radioaalsmeer.nl. Op televiziek presenteert. De keuzes zijn sie te bekijken via kanaal 12 van
wat betreft inhoud, artiest of ti- Caiway, kanaal 1389 van KPN/
tel vaak gerelateerd aan de actua- XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
liteit en worden relaxed en infor- nl/tv.
Het team van het programma ‘That’s Life’ op Radio Aalsmeer.

Quarantaine-time
Aalsmeer - Voor de Coronacrisis sprak men over quality-time
met de familie, inmiddels is het
quarantaine-time voor de meesten. Alhoewel, bij ons loopt het
allemaal nog gestaag door. Op
de jachthaven is er genoeg aanspraak en mijn boekhoudklanten
komen er ook weer aan in deze
Aalsmeer - Vrijdag 3 april was werij in de vernieuwde trouwzaal, kwartaal-aangifte-maand. Ook bij
de eerste trouwerij in de nieu- maar tevens de eerste ‘ja-zegging’ hubbie is het druk. De getekenwe trouwzaal van de gemeente op anderhalve meter afstand.
de opdrachten wachten geduldig
Aalsmeer. Natuurlijk werden de
om uitgevoerd te worden en met
richtlijnen van het RIVM gevolgd. Burgemeester Gido Oude Kot- het vele dakwerk kan de anderEr werd door de aanwezige fa- te vond dit goede redens om het halvemetermaatregel (verkeerd
milieleden en de ambtenaar van kersverse bruidspaar de heer P.F. gespeld, maar wellicht wordt dit
de burgerlijke stand 1,5 meter af- Maas en mevrouw M. E. Balak te woord als zodanig opgenomen in
stand gehouden.
komen feliciteren en hen te trak- de Dikke Van Dale) goed in acht
Het was niet alleen de eerste trou- teren op een mooie bos bloemen. genomen worden. Wat ik, naast
mijn ouders (die gelukkig gezond en wel zijn), vooral mis zijn
de uitjes met mijn vriendinnen,
de vrijmibo’s, knuffelen in het algemeen en de wekelijkse etentjes. En daar heeft de Aalsmeerse horeca maar wat goed op ingespeeld! Wat een bedrijvigheid
bij de meeste restaurants. Natuurlijk valt het niet mee, maar ze
Aalsmeer - Ook deze week kan je woorden die met elkaar een zin moeten toch wat en ze doen het
weer iedere schooldag luisteren vormen. Weet jij vrijdag de juis- fantastisch. We hebben de kooken kijken naar Let’s Go en Stay te zin te maken dan moet je zor- kunsten van Oh! al mogen ervaHome. Met filmpjes van onder gen dat je zo snel mogelijk belt of ren, het kippetje van De Zwarandere Maartje, Roy en Justin. En appt naar de studio. De eerste die te Ruiter was heerlijk en zoonnatuurlijk kan je ook nog steeds het goed heeft wint een heerlijke lief, die in de keuken van De Jonje eigen filmpjes en foto’s instu- prijs die dan zaterdag persoonlijk ge Heertjes werkt, maakte hun
ren. Sinds deze week kan dat ook op 1,5 meter afstand bij je wordt overheerlijke
rib-eyecarpaccio
via de Let’s Go App 06-22279238. gebracht.
voor ons klaar. De Oude Veiling
Hier kan je ook verzoekjes op Vrijdag sluiten Kim, Niels en Len- gaan we nog uittesten en ook De
aanvragen door een (spraak)be- nart de week weer swingend af Praam is begonnen met bezorg-/
richtje te sturen. Deze week kan en zorgen ze dat iedereen danje ook nog eens meedoen aan send het weekend in gaat. Daarleuke puzzel-opdracht en win- voor zijn ze wel op zoek naar
nen. Iedere dag zie je een plaat- jouw favoriete dansplaat. Stuur
je voorbij komen. De ene dag ze naar letsgo@radioaalsmeer.nl.
moet je even puzzelen en soms is De nummers hoor je dan in het
het woord raden al genoeg. Aan laatste tien minuten van Let’s Go
het eind van de week heb je tien en het uur daarna voorbij komen. Aalsmeer - Als gevolg van de coro-

Bloemen voor kersvers echtpaar

1e Trouwerij op 1,5 meter
afstand in de trouwzaal

Jeugdprogramma Radio Aalsmeer

Dansen, puzzelen en
winnen bij ‘Let’s Go’

Geen wijkoverleg
Stommeer

se Dag van je Leven-feest in de
feesttent, gaat maar liefst zeven
woonvoorzieningen af voor een
zogenaamd tuinconcert. Hij gaat
de komende dagen onder andere naar Aalsmeer, Hoofddorp en
De Kwakel. En mogelijk komen
daar nog meer optredens bij. De
Alkmaarse zanger van het Nederlandstalige levenslied heeft
van zijn hobby zijn beroep kunnen maken en treedt vaak op in
cafés, op festivals en feesten. Hij
is samen met zijn vrouw Esther
supervriend van Stichting Dag
van je Leven en maakt er altijd
een feestje van met mensen met
een verstandelijke beperking.
Hij zingt eigen liedjes en Nederlandstalige nummers.
Blij maken
Stichting Dag van je Leven wil
graag nog meer woonvoorzieningen blij maken met een optreden, maar daarvoor is geld nodig. Wilt u uw steentje bijdragen
om mensen met een verstandelijke beperking een moment van
ontspanning te geven? Ga dan
naar www.dagvanjeleven.org en
steun de stichting.

afhaalmaaltijden. Kortom, de vele horecazaken (ik ga ze niet allemaal bij naam noemen, maar kijk
maar eens op www.visitaalsmeer.
nl voor de uitgebreide lijst) doen
hun stinkende best om het financiële hoofd boven water te houden en wij helpen daar graag aan
mee. Daarnaast zijn er nog meer
lieve initiatieven. Zo ontving ik
een schattig geknutseld kaartje in de bus met een lieve tekst,
een paar meiden kwamen plantjes aan de deur verkopen, de befaamde Spaargaren mergpijpjes werden aan de deur bezorgd,
bakkerijen bedenken lekkere ontbijt- en lunchservice’s en winkels
openen spontaan webshops. Om
het vriendinnenleed te verzachten heb ik de ‘Houseparty-app’
gedownload en kunnen we gezamenlijk slap lullen op onze eigen bank met een drankje in de
hand. Hilarisch! De vele grappige
filmpjes passeren de revue, want
in crisistijd blijft humor erg belangrijk en we zijn allemaal wat
liever voor elkaar. De quarantaine-time in huize Gommans houden we nog wel even vol op deze manier. Positief blijven is het
devies. Dat er daarbij even geen
vliegtuiglawaai te horen is is fijn.
Alhoewel ons vakantiereisje in
juni waarschijnlijk geen doorgang kan vinden, maar dat terzijde. Wat ook niet doorgaat is het
feestje voor mijn verjaardag op
Goede Vrijdag. Ach, ik proost met
mijn naasten wel op mijn eenenvijftigste al dan niet virtueel. Zeg,
gaan jullie trouwens nog eieren
zoeken dit Paasweekend? Ik zorg
dat de beer voor mijn raam (voor
de berenjacht voor de kinderen,
ook alweer zo’n leuk initiatief )
haar klauwtjes vol met paaseitjes
heeft. Vrolijk Pasen, #blijfthuis en
bovenal: Blijf gezond!
na virusepidemie gaat het wijkoverleg Stommeer op maandagavond
20 april aanstaande niet door, zo
laat het bestuur weten. Er zal een
bericht verschijnen zodra het mogelijk is een wijkoverleg te houden.
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Mislukte inbraak Primera Uithoorn

ren zagen een auto met flinke snelheid wegrijden. De politie ging direct in de achtervolging en constateerden dat er zich
drie jonge mannen in de auto bevonden. Een stopteken vanuit de
politieauto werd genegeerd. Op
de N201 richting de A2 reed de
gefilmd en deze ter beschikking vluchtauto in plaats van de toegesteld aan de politie. Het alarm- gestane 80 kilometer per uur, 140
systeem van de winkel werkte zeer km per uur. De politieauto werd
goed. Behalve dat het inbraak- gevaarlijk afgesneden en in een
alarm geactiveerd werd ging ook bocht gingen de drie spookrijde aanwezige mistgenerator af. Dit den. Politieauto’s van andere en
apparaat zet binnen enkele secon- de landelijke eenheden haakten
den de gehele winkel compleet in aan bij de achtervolging. Nadat
ondoorzichtige rook. Je kan dan de auto door assistentie van de
binnen alleen nog maar op de tast Landelijke Eenheid tot stoppen
iets doen en daarom werd er bij was gedwongen, konden de drie
worden aangehouden. Het bledeze inbraak niets buitgemaakt.
ken drie 17- jarige AmsterdamAchtervolging
mers te zijn. Twee van hen waren
Agenten die snel aanwezig wa- bij inbraak gewond geraakt.

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

Spookrijdende inbrekers
gepakt na achtervolging
Uithoorn – Na een mislukte inbraak bij Primera in Uithoorn, zijn
drie jonge Amsterdammers in de
nacht van donderdag op vrijdag jl
na een wilde achtervolging opgepakt. Rond 01.10 uur hoorden omwonenden hard rammen op een
ruit. Dit bleek de ruit van de Primera op het Zijdelwaardplein. Zij belden direct 112. Een aantal getuigen zagen een persoon door het
gat in een ruit kruipen en samen
met twee andere hard wegrennen
in de richting van het park. Een
van de getuigen heeft deze vlucht

Verzoekjes bij radio Rick
Uithoorn - Sinds 27 maart draait
er bij Rick FM een nieuw verzoekplatenprogramma “Van Juni-oor
tot Seni-oor “. De doelstelling is
om juist in deze tijd ervoor te zorgen dat de jongeren en ouderen
op een andere manier contact
houden. De jeugd kan een plaatje aanvragen voor opa, oma, buren, papa, mama, oom en tante of noem maar op. Andersom
kunnen de ouderen een plaatje
aanvragen voor hun (klein)kind,
buurvrouw, verzorger of wie dan
ook. Maar er kan ook zomaar een
plaatje aangevraagd worden. Als
men het wil kun je ook tijdens de
uitzending live gebeld worden

Oog in oog met
inbreker
Uithoorn - Op donderdag 2 april
rond kwart over drie in de nacht
werd een bewoner uit de Meerrodelaan wakker van gestommel in
huis. Toen hij poolshoogte ging
nemen, stond de bewoner ook in
oog met een inbreker die met een
zaklamp in zijn gezicht scheen.
De bewoner is gaan schreeuwen
en op het ‘wegwezen’ werd gehoor gegeven, de inbreker ging er
vandoor. Overigens en helaas niet
met lege handen. De dief heeft de
portefeuille van de bewoner meegenomen met hierin contant geld
en enkele (bank)passen.

dan kun je tijdens de uitzending
je verhaal/verzoekje zelf aankondigen. Verzoekjes kunnen aangevraagd worden via mail verzoekhoek@rickfm.nl, met daarin artiest en titel van de plaat, waarom
en voor wie van wie en eventueel
emailadres en telefoonnummer.
Ook kan er gebruik gemaakt worden van het formulier op rickfm.nl
of door (alleen tijdens uitzending)
te bellen met de studio 0297540970. Hoe is Rick FM te beluisteren? Radio op 106.3 of kabelnet
CAIWAY 99.0 of live op de website
rickfm.nl. Het programma is vanaf
de zaterdag na de uitzending ook
nog veertien dagen terug te luisteren via www.rickfm.nl uitzending gemist. Dus de eerste twee
uitzendingen kunt u nog terugluisteren. www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht?radio_date=0304-2020&radio_search=juni-oor

Inbraak woning
mislukt
Uithoorn - Op zaterdag 4 april
rond half drie in de nacht werd
een bewoner van het Plesmanhof opnieuw wakker van de deurbel. Al voor de derde nacht van rij
belde er iemand aan. Uiteraard
heeft de bewoner de deur niet
geopend. De volgende dag werd
ontdekt dat geprobeerd is in te
breken. De voordeur bleek te

Weggestuurd bij
sportterrein
Uithoorn - Net als alle sportcomplexen is het terrein van de Legmeervogels vanwege de coronamaatregelen gesloten voor publiek. Het hek zit op slot. Toch
heeft de beheerder al diverse malen groepen jongeren weg moeten sturen. Afgelopen maandag 6 april werd rond één uur in
de middag ontdekt dat er vernielingen waren gepleegd. Zo is
een grote brandplek gemaakt op
het kunstgrasveld en is er glasschade aan het clubgebouw.
De handhavers zijn ook al enkele malen poolshoogte gaan nemen en hebben jongeren weggestuurd en een waarschuwing gegeven. Dringend wordt verzocht
niet over de hekken te klimmen.
De politie gaat hier vaker controleren. Overtreders worden direct
op de bon geslingers.
Meerwijk
Ook gaan de handhavers vaker
even kijken bij de skatebaan en
het speelterrein in de Meerwijk.
Meerdere inwoners hebben gemeld dat er veel jongeren dicht
bij elkaar zaten. Ook voor hen
geldt nu: Niet aan de regels houden, betekent een bekeuring!
zijn bewerkt met een zwaar voorwerp. Mogelijk zijn er getuigen.
Zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie.

Goed geschoten...
In deze zware tijd, waar velen van U thuis zitten, thuis werken enz, zijn er toch ook wel leuke en
gezellige of gevoelige momenten 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 redactieuithoorn@meerbode.nl De
foto graag als .JPG en de tekst, gewoon in een tekst document.

Als je je verveeld doe dan iets zinnigs
Uithoorn – Zaterdagochtend
vroeg om 08:00 op weg naar
de supermarkt wist ik niet wat
ik zag in de vijver naast de Praktijkschool Uithoorn aan het
Legmeerplein. Ik trof twee karretjes van de Deen supermarkt
en vier vuilniszakken in de vijver aan. Samenscholing is verboden in deze tijd, maar niet
voor bepaalde jongeren blijkbaar. Altijd troep op straat gooien zoals blikjes en verpakking
van eten.

En nu, in de tijd met het virus
vinden jongeren, die zich blijkbaar stierlijk vervelen, het blijkbaar nodig ‘s nachts twee karretjes bij de Deen weg te halen
om ze een paar honderd meter
verderop in de vijver te gooien
samen met vier vuilniszakken.
Ik heb de twee supermarktkarretjes en de vier vuilniszakken
uit de vijver gehaald omdat ik
deze bende niet kon aanzien,
heb er wel kletsnatte schoenen
aan overgehouden. Helaas ging

één vuilniszak kapot waarbij
veel afval op de oever terecht
kwam.
Afval heb ik opgeruimd voor
zover het mogelijk was. Hierbij twee foto’s van de vuilniszakken en supermarkt karretjes
in de vijver naast de Praktijkschool. De politie mag wel wat
vaker langs de Praktijkschool
rijden om op samenscholing
van jongeren te controleren.
M. J. Vermeulen uit Uithoorn

J

e kent Het Spoorhuis
wel, toch? Dat gezellige restaurant waar je ook nog eens
heerlijk buiten kan zitten?
Vroeger was dat dus gewoon
een echt spoorwegstation!
Dat is aan van alles nog te
zien. Kijk bijvoorbeeld eens
naar de mooie letters aan de
buitenkant van het gebouw.
En ook binnen kun je met
een beetje fantasie wel bedenken hoe de mensen er naar binnen gingen om een kaartje te kopen of om er te wachten op de
trein. En helemaal leuk is natuurlijk de oude locomotief die nog steeds naast het gebouw staat! Als
het coronavirus zo een beetje achter de rug is, en we allemaal weer leuke plekjes mogen opzoeken,
ga er dan zeker een keer langs!
Het spoorhuis was onderdeel van de Haarlemmermeerspoorlijnen.
Kijk maar eens op Wikipedia! Ook bij De Kwakel was een halte en het spoorhuis van De Kwakel is er ook nog steeds. Heb je het weleens zien staan? Probeer
het maar eens te vinden! Maar probeer eerst natuurlijk het volgende raadsel op
te lossen! Het is namelijk tijd voor raadsel nummer zeven...
Rosie en Jannes stapten eens op de trein in de Kwakel
Ze kwamen langs Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen
In de trein was een hoop drukte en gekakel
Waar gingen de kinderen heen?
En daar was Oudkooperdijk, Rosie kon Jannes wel zoenen...
Ze waren nu bijna in...

Station Uithoorn 1935

Cultuur tijdens corona-crisis
Uithoorn – De uitbraak van het
COVID-19-virus raakt ook de activiteiten van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU).
De laatste twee voorstellingen
van dit seizoen kunnen geen
doorgang vinden. Het gaat om
‘De sneeuwstorm’ voor Hans
Boland en Oleg Lysenko op 15
maart j.l. en het optreden van
het Hexagon Ensemble op 19
april a.s. Voor artiesten en musici is dat extra triest, omdat hun
bronnen van inkomsten opdrogen. De SCAU doet er alles aan
om hen te steunen.

Nieuwe data
Zo zijn er voor beide voorstellingen nieuwe data gevonden. Op
zondag 14 juni a.s. – ijs en weder en corona dienende – zullen
voordrachtskunstenaar Hans Boland en accordeonist Oleg Lysenko alsnog het korte verhaal ‘De
sneeuwstorm’ van Poesjkin op
geheel eigen wijze weergeven, in
gesproken woord en muziek. Het
Hexagon Ensemble (vijf blazers
en een pianist) geven acte de
présence op zondag 20 september a.s. In het kader van het Beethovenjaar 2020 brengen zij het
programma ‘Panorama Beethoven’ met muziek van Beethoven,
Reicha, Schubert en Strauss in arrangementen van componist Micha Hamel. Noteer beide data alvast in uw agenda. Wanneer u al
in het bezit bent van een abonnement of een losse kaart voor

de oorspronkelijke data, dan
hoeft u niets te doen. Uw abonnement of losse kaart is gewoon
geldig op de nieuwe datum.

Nieuw seizoen 2020-2021
Ondertussen maken we ons op
voor een fantastisch nieuw cultureel seizoen in dan hopelijk normale omstandigheden. Het openingsconcert op 13 september
2020 staat in het teken van Beethovenjaar 2020: ‘Beethoven in
kilt’. Bariton Maarten Koningsberger zingt Schotse en Ierse volksliedjes van Beethoven, begeleid
door The Atlantic Trio. Op 11 oktober vieren we ‘100 jaar Astor Piazolla’ met niemand minder dan
Carel Kraayenhof (bandoneon) en
Juan Pablo Dobal (piano). We zijn
ongelooflijk verheugd en vereerd
dat meesterpianist Hannes Minnaar voor de tweede keer bij de
SCAU komt optreden. Tijdens zijn
recital op 15 november speelt hij
o.a. werken van Schumann, Liszt
en Ravel. Op zondag 20 december staat de liefde centraal: de
groep Musica Extrema brengt het
programma ‘Amor’, naar het boek
‘Over de liefde en andere duivels’
van Gabriel García Márquez.
Blazers en strijkers
Het nieuwjaarsconcert op 17 januari 2021 wordt net als twee
jaar geleden verzorgd door het
Amsterdam Wind Quintet. Onder
het motto ‘Bohemen – een muzikale reis langs de Donau’ spelen

zij o.a. muziek van Mahler, Zelenka, Smetana en Dvorak. Twee andere artiesten die terugkeren: op
14 februari zijn Thomas Verbogt (schrijver) en Beatrice van der
Poel (singer/songwriter) in ons
midden met ‘Montere Weemoed
II’, een nieuwe verzameling weemoedige liedjes en komische verhalen. Voor het eerst in Uithoorn
is het Dostojevski Kwartet, bestaande uit ‘four striking ladies’
die furore maken op de concertpodia. Zij belichten op 14 maart
‘De andere kant van de liefde’
met strijkkwartetten van Rachmaninov, Schumann, Janacek
en Dvorak. De seizoensafsluiting
met als titel ‘Om in de overwinning te geloven’ op 18 april richt
onze blik alvast op 4 en 5 mei. Actrice Thirsa van Til vertelt het verhaal van twee vrouwen tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Informatie en kaartverkoop
De online-verkoop van abonnementen en losse kaarten voor het
seizoen 2020-2021 begint op 20
april a.s. Ga naar de website van
de SCAU: www.scau.nl en klik
op ‘Kaarten bestellen’ of ‘Tickets’
en maak uw keuze. Vergeet niet
op ‘Verzenden’ te klikken! Op de
website is ook veel achtergrondinformatie over de uitvoerenden
en de programma’s te vinden.
Voor vragen en wat dies meer zij
kunt u per e-mail contact opnemen met onze secretaris: secretariaat.scau@gmail.com
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Marijke van der Kolk:

“Zaai heeft mij geleerd
groter te denken”

Alternatief voor jaarlijkse paasactiviteit

Boerenvreugd: Maak thuis
origineel en mooi paasei
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd heeft een leuk alternatief gevonden om toch de jaarlijkse paasactiviteit te houden. Er
is een idee ontstaan waar iedereen aan mee kan doen, vanuit
huis: Maak een origineel en mooi
paasei. Teken, schilder of plak een
paasei, maak hier een foto van een
stuur deze voor 14 april naar bestuur@boerenvreugd.nl. Vermeld
hierbij je voor- en achternaam,
hoe oud je bent en je mailadres.

jaar, 13 tot 18 jaar en 18 jaar en
ouder. De week na Pasen gaan het
bestuur en de vrijwilligers van de
kinderboerderij in klein comité via
een app groepje kijken wie in welke categorie het mooiste ei heeft
gemaakt. Hierna wordt via de facebook-pagina de uitslag bekend
gemaakt. Ook de eieren die geen
prijs hebben gekregen, worden
getoond. Als alles, na deze ongewone tijd, weer enigszins tot rust
is gekomen en Boerenvreugd
weer bezoekers mag ontvangen,
Leuze prijzen
wordt een moment gepland om
Voor de mooiste paaseieren wor- de prijsjes uit te reiken. Het beden leuke prijzen beschikbaar ge- stuur en de vrijwilligers van Boesteld (alleen foto’s ingestuurd via renvreugd hopen veel paaseieren
de email dingen mee). Er zijn vier te mogen ontvangen. Doe jij/u
categorieën: 0 tot 7 jaar, 7 tot 13 ook mee?

Geitje heet Bonny, Lammetje Berend

Lizzy en Bloem bevallen
bij de kinderboerderij
Aalsmeer - De geboortes bij kinderboerderij Boerenvreugd gaan
maar door! Afgelopen weekend
zijn geit Lizzy en schaap Bloem
bevallen.
Toggenburger Lizzy was zaterdag
4 april aan de beurt en is beval-

len van een dochter, die de naam
Bonnie heeft gekregen.
De kleine diva Bloem is zondag
5 april moeder geworden, een
zoon. Haar Berend is een ieniemie lam. Het rammetje is net als
zijn vader helemaal wit van kleur.

Burgemeester en voorzitter Greenport:

‘Het tandwiel loopt vast
door de coronacrisis’
Aalsmeer - Burgemeester Gido
Oude Kotte, voorzitter van Greenport Aalsmeer: “Wat een paar weken geleden nog ver weg leek,
heeft nu ons dagelijks leven in zijn
greep. Iedere dag merken we de
impact van het coronavirus, waarbij de gezondheid en die van de
mensen om je heen vanzelfsprekend prioriteit nummer één zijn
in deze periode. Als burgemeester van een gemeente in het hart
van de sierteelt zie, hoor en voel ik
de pijn van de sector dagelijks. De
kracht van de tuinbouw is - normaal gesproken - dat alle schakels
in de keten met elkaar samenwerken: telers leveren verse bloemen
en planten aan de bloemenveiling,
handelaren verkopen de producten in Nederland en ver daarbuiten. De logistieke sector vervoert
de bloemen, over de weg, met de
trein en het vliegtuig, de verpakkingsindustrie zorgt voorde goede fusten en passende dozen. ICT
zorgt ervoor dat de bloemen en
planten via track-trace goed te volgen zijn. Alles draait door samenwerking. Maar het tandwiel loopt
nu vast door de uitbraak van het

coronavirus. Als een schakel in de
keten het zwaar heeft, volgen de
andere schakels snel. Het start bij
de kweker. Doordat op de bloemenveiling de vraag is weggevallen, zijn de prijzen laag en worden er bloemen en planten doorgedraaid. Kwekers krijgen weinig
of geen geld meer voor hun producten. Handelsbedrijven die veel
naar Italië en Spanje exporteren,
zien hun verkoop volledig wegvallen. De consumptie van sierteeltproducten in landen waar het sociale leven tot stilstand komt, neemt
sterk af. De sector luidt de noodklok. Als voorzitter van Stichting
Greenport Aalsmeer en als burgemeester van Aalsmeer wil ik het
geluid van deze noodklok zo ver
mogelijk laten galmen. We zullen
waar mogelijk de ondernemers in
onze regio ondersteunen: van productie en teelt tot aan handel en
logistiek. Onze premier zei dinsdag 31 maart 2020 dat Nederland
door de zwaarste tijd gaat sinds
de staat van oorlog. Wees je hiervan bewust en help elkaar waar
dat kan. In deze tijd redden we het
niet alleen. We hebben elkaar kei-

Aalsmeer - Wat is het toch mooi
wanneer je iemand in het leven tegenkomt die zoveel vertrouwen heeft in jouw mogelijkheden, je stimuleert een weg te
kiezen die bij je past en je doet
groeien en bloeien! Marijke van
der Kolk rondde een Pabo opleiding af, maar vond zichzelf te
jong om al voor de klas te gaan
staan. Vanaf haar zestiende werkte zij als zaterdaghulp bij C&A,
was inkoop assistente, volgde een opleiding OR en eindigde bij dit confectiebedrijf als eerste vrouwelijke voorzitter van de
Centrale Ondernemersraad C&A
Nederland.
Vrolijke uitstraling
Marijke kreeg kinderen en toen
haar oudste (een zoon) naar de
basisschool ging, koos zij voorgoed voor het onderwijs. “Eerst
als vervangster, ik nam de klassen - van groep één tot en met
groep zeven - over van collega’s
die ziek waren of een ADV dag
hadden. Deze periode duurde
een half jaar, daarna kreeg ik een
vaste aanstelling.” Bij het verlaten van de basisschool van haar
jongste (een dochter) koos ook
Marijke voor een nieuwe uitdaging. Zij volgde een tweejarige creatieve opleiding maar het
voor de klas staan had haar bij de
ouders en leerlingen zo populair
gemaakt, dat zij werd gevraagd
om bijlessen te gaan geven. Speciaal aan basisschoolleerlingen
die net even wat meer aandacht
nodig hebben.
Marijke trof een directeur van
een basisschool in Hoofddorp die
zag waar haar talent en kracht
lag; kinderen helpen met leeren ontwikkelingsproblemen. Zij
stimuleerde haar en adviseerde
zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het advies
bleek een gouden tip, want door
de veranderingen binnen het onderwijs kon en kan Marijke nu
als zelfstandig ondernemer worden ingehuurd. “Wegens tijdgebrek is het voor een docent niet
altijd haalbaar om juist deze leerlingen de aandacht te geven die
zij nodig hebben. Ik heb dat opgevangen en mijn taak breidde
zich meer en meer uit.” Marijke
heeft een vrolijke uitstraling die
er absoluut toe bijdraagt dat kinderen - voor wie het leren nu niet
de meest favoriete bezigheid is graag les van haar hebben. Daarnaast weet zij hen een gevoel van
eigenwaarde mee te geven.

Kennis en expertise
Inmiddels is zij naast haar werken met leerlingen en na het volgen van een driejarige masteropleiding, opnieuw een interessante uitdaging aangegaan. “Ik begeleid nu ook docenten en schoolbesturen. Mijn kennis en expertise van de afgelopen jaren wil
ik graag aan hen overbrengen.
Meedenken met het beleid wat
je vanuit de praktijk tegenkomt.
Het is een prachtig streven om alle kinderen - zonder enige uitzondering - regulier onderwijs te laten volgen, maar dan valt er nog
genoeg werk te verrichten.”
Passie, inkomen en talent
Door vriendin Marianne de Vries
- een Zaailing van de eerste lichting - was Marijke bekend met
Zaai, het coachtraject dat financieel wordt mogelijk gemaakt door
de gemeente, Rabobank en Ondernemend Aalsmeer. “Op een
feestje van Marianne ontmoette ik Kirsten Verhoef en zij raadde mij aan om mee te doen met
Zaai. Dan leer je hoe jijzelf voor
een eigen inkomen kan zorgen,
was haar boodschap. Eigenlijk
was ik nooit zo bezig geweest
met dat eigen inkomen. Maar ik
heb geen moment spijt van dat
ik die raad heb opgevolgd. Door
Zaai heb ik geleerd dat de verhouding tussen passie, inkomen
en talent gelijkwaardig moet zijn.
Zaai liet mij ook kennismaken
met de helikopterview. Ik ben zelf
nogal van de details maar wanneer je boven de materie gaan
hangen, krijg je inzicht in ruimte en mogelijkheden. Ik ben heel
blij met mijn personal coach Anja de Die en dat zelfde telt voor
mijn buddy Laura van der Zwaard
en de behulpzame aandacht die
ik krijg van Kirsten. Zaai heeft mij
geleerd groter te denken!” Neem
voor meer informatie contact op
met Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297 366182 of via
kirsten@syltsupport.nl.
Janna van Zon

Weer markt met alléén
etenswaren op dinsdag
Aalsmeer - Door de kabinetsmaatregelen is regionaal afgesproken om non-food kramen
niet meer toe te staan op de
markt. Hierdoor gaat de markt
wel door maar alleen voor de kramen met etenswaren. Ook afgelopen dinsdag 7 april waren de
marktkooplui met kaas, noten,
worst, groenten en fruit weer present op het Praamplein. Wethouder Economische Zaken Robert
van Rijn kijkt tevreden terug: “De
markt is goed en veilig verlopen.
Met deze maatregel kunnen we
meer ruimte creëren voor spreiding van de marktkramen. Daarmee kan de markt ook veilig blijven en een bijdrage leveren in de
vitale voedselketen.”
Weekmarkten worden gezien als

een openlucht supermarkt die
voorziet in eerste levensbehoeften van inwoners en bijdraagt
aan de vermindering van druk
op en drukte in de gewone supermarkten. Naast voorwaarden
voor het verlenen van doorgang
aan weekmarkten vanuit de veiligheidsregio, doet de gemeente
een dringend beroep op bezoekers en ondernemers om zich aan
de voorschriften te houden voor
een veilige markt.
Ook gelden duidelijke hygiënemaatregelen voor marktondernemers en bezoekers. Dit ‘corona-protocol’ is conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
De marktmeester en handhavers
van de gemeente zien toe op naleving van deze regels.

Show op Ad Verschuerenplein

Puk danst voor ouderen

hard nodig. Dus, blijf gezond, blijf Sierteeltproducten
samenwerken en blijf positief.”
Bent u een handelaar in sierteeltproducten met vragen en/
Glastuinbouw
of opmerkingen over de CoEen vraag voor één van de minis- ronacrisis? Dan kan rechtteries? Vanuit Greenport Aalsmeer streeks contact opgenomen
worden deze vragen gebundeld worden met de hulplijn van de
en worden neergelegd bij Green- VGB via 0297-380202. Medeports Nederland. Vragen kunnen werkers zitten voor u klaar om
gemaild worden naar info@green- al uw vragen te beantwoorportaalsmeer.nl. Meer informatie den. Vragen kunnen uiteraard
is ook te vinden op www.green- ook gesteld worden via de mail:
ports-nederland.nl.
info@vgb.nl.

Pubquizzen met Mark en
Eric op radio en tv
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag kon
iedereen meedoen met de eerste
‘Mark en Eric Pubquiz Show’ op
Radio Aalsmeer. Wegens het grote
succes komt er aanstaande vrijdag
10 april een extra pubquiz tussen
20.00 en 22.00 uur. Met de huidige techniek en het gegeven dat
iedereen thuiszit, hebben Mark
en Eric dit originele idee bedacht.
Vrijdag deden meer dan 55 teams
mee met de quiz, die te horen was
op Radio Aalsmeer en te zien was
op het TV-kanaal van het radiostation. Meespelen kon via een online antwoordformulier of gewoon
met pen en papier. Het was zelfs
mogelijk om elkaar te zien door-

Wethouder: “Goed en veilig verlopen”

dat ze de livestream tevens de
ZOOM meetingroom, in beeld
lieten verschijnen. “De toevoeging van ZOOM was geweldig. We
hebben altijd een vast item in de
show; sexy-bewegen-om-kwartvoor-negen. Dit keer vroegen we
alle luisteraars mee te doen met
de Macarena, wat tot prachtige
taferelen leidde. We zagen iedereen in hun huiskamer vol overgave meedoen”, aldus sidekick Joyce.
Entertainment binnenshuis
De pubquiz bestaat uit meerdere
vragen per categorie. In de show
van afgelopen vrijdag waren dit
‘algemeen’, ‘sport’, ‘Aalsmeer’, ‘mu-

Kudelstaart - Het coronavirus heeft Nederland goed in zijn
macht. Het advies is dan ook om
zoveel mogelijk binnen blijven
en zo weinig mogelijk contact
te hebben om niet besmet te raken. Een moeilijke tijd, zeker voor
de ouderen die toch al zo kwetsbaar zijn. Er mogen geen activiteiten meer georganiseerd worden door bijvoorbeeld de Zonnebloem, waar veel ouderen altijd
naar uitkijken en van genieten.
Met elkaar een kopje koffie drinken of een spelletje spelen is voor
hen nu niet mogelijk. Kortom, de
dagen duren voor de ouderen extra lang. Puk, een meisje van negen jaar, vond dat zij iets voor de
ouderen moest doen. Dansen is

Puk haar lust en leven, zij danst
bij meerdere dansscholen. Zij
heeft besloten om een dansshow
te gaan geven voor de ouderen
in Nobelhof en Boerhaavehof op
het Ad Verschurenplein. Op dinsdag 31 maart ging om 14.00 uur
de muziek aan en begon Puk aan
haar dansshow. De bewoners
hebben vanaf hun balkon, of lekker in de zon in hun tuintje, genoten van haar optreden, net als vele overige toeschouwers, die uiteraard op gepaste afstand bleven. Het werd erg gewaardeerd
dat een meisje van negen jaar dit
voor hen kwam doen en alle kijkers waren vol lof over haar danskunst. Puk werd bedankt met een
luid applaus.

ziek’ en ‘wie is het’ waarin ook video’s van Aalsmeerders gebruikt
werden om de vragen bekend te
maken. “We merkten de afgelopen weken al dat dit een bijzondere tijd ging worden voor alle thuisblijvers en er een groeiende behoefte is naar een vorm van
entertainment die nu binnenshuis gezocht moet worden. Gelukkig hebben we dankzij het team
van Radio Aalsmeer en steun van
de gemeente in de afgelopen jaren, bij de lokale zender innovaties kunnen doen waardoor we nu
snel kunnen handelen in quarantaine tijd. Denk maar eens aan het
tv-kanaal”, vertelt presentator Eric.
Medepresentator Mark: “We hadden van tevoren nooit gedacht
dat er zoveel mensen mee zouden doen. Na afloop van de show,
die normaliter een keer per maand
is, hebben we op onze Instagram

aan onze luisteraars gevraagd of
we dit volgende week weer moeten doen. Daar is zo enthousiast op gereageerd dat we het
gewoon weer gaan doen. Meedoen was en blijft gratis.” Ga voor
meer informatie naar de Instagram van de ‘Mark en Eric Show’;
@markeneric, of naar markeneric.
nl, radioaalsmeer.nl en op TV op
kanaal 12 (Caiway).

Gespot op WONEN.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied.
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!
Intergas

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening
intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor
dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd
en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Door zijn compacte afmetingen, de
thermostaat is slechts 13 mm dik, en het moderne design gaat de thermostaat als interieurelement volledig op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Belisol
Leven in een tiny house
Een compact en milieubewust bestaan is inmiddels een echte trend geworden. Een trend die
ook Renske en Koen hebben omarmd. Zij besloten om hun eigen tiny house te ontwerpen en te
bouwen. Een droomproject! Voor de kozijnen en de schuifpui klopten ze aan bij Belisol. En dat
is goed gelukt! Lees het hele verhaal op WONEN.nl! Zelf ook (ver)bouwplannen? Belisol helpt je
graag verder met jouw project. www.belisol.nl

Quooker
Vijf in één!
De innovatie van Quooker is de CUBE. Hiermee geeft een Quooker-kraan naast koud, warm en
kokend, nu ook koel bruisend en gefilterd water. Allemaal uit één en dezelfde kraan. Simpel te
bedienen, tijdbesparend én goed voor het milieu; plastic waterflessen in huis halen, is niet langer nodig.
www.quooker.nl

Wolf - Garten
Beste koop
[tekst] In het aprilnummer van De Consumentengids is de WOLFGarten A 340 E voor het 2e jaar als ‘Beste Koop’ uit de test gekomen
in de categorie elektromaaiers! De grasmaaier scoorde het beste
van alle modellen op gebruiksgemak. In totaal werden er twaalf
maaiers met een snoer getest door de Consumentenbond. De
WOLF-Garten A 340 E krijgt niet alleen het predikaat Beste Koop
maar wordt ook als uitblinker genoemd.
www.wolf-garten.com

Plasmamade

COREtec
COREtec® vloeren in nieuwbouwwoning
Familie Woelkens uit Den Haag opteert voor de nieuwe COREtec® vloeren in hun nieuwbouwwoning. ‘We wilden een vloer waar we lang plezier van konden hebben. Maar tegelijkertijd hebben
we een gezin met 4 jonge kinderen, dus hadden we ook twijfel over de bestendigheid en onderhoud van een houten vloer. COREtec® was precies de goede mix voor ons: 100% waterproof,
krasbestendig, geschikt voor vloerverwarming en niet van echt hout te onderscheiden.’
www.coretecfloors.com

Hoe schoon is jouw lucht?
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire filter voor afzuigkappen,
heeft nu een unieke Air Sensor
aan het assortiment toegevoegd.
Met de Air Sensor meet je de
luchtvochtigheid, koolstofdioxide, TVOC (mate van vervuiling) en
de temperatuur. De bijbehorende
app zorgt er voor dat je de gemeten waardes eenvoudig kunt uitlezen op je smartphone of tablet.
www.plasmamade.nl

is een blokhut z
Daarom is een blokhutDaarom
zo handig…!
ren dergelijke irritaties tot het verleden. Richt
in de blokhut een tweede woonkamer in met
een televisietoestel en een comfortabele fauteuil. Je kunt ter verhoging van de sfeer natuurlijk wat extra accessoires naar eigen inzicht toevoegen. Zo creëer je een prima plek om in alle
rust naar je favoriete televisieprogramma te kijken, terwijl je huisgenoot tegelijkertijd op een
ander net afstemt. Met een tweede fauteuil erbij kun je nog iemand anders ook uitnodigen.
Op dezelfde wijze is het natuurlijk goed mogelijk om de blokhut om te toveren tot een echte mancave, een ruimte die mannen kunnen gebruiken om zich, al dan niet met vrienden, in terug te trekken.

Heb je de beschikking over een flinke tuin
en weet je nog niet precies hoe je deze wilt
gaan indelen? Of kom je ruimte in huis tekort en zou een extra kamer ideaal zijn?
Overweeg je om een bedrijf aan huis te starten? Denk dan eens na over de aanschaf van
een blokhut. In de afgelopen jaren zijn deze
kleine houten huisjes razend populair geworden en dat heeft natuurlijk een reden.
Voor velen is een blokhut de ideale aanvulling op de woning gebleken.

gen en kunnen voor allerlei toepassingen worden gebruikt. Een voor de hand liggende gebruiksmogelijkheid is het opslaan van allerlei
zaken. Je kunt er bijvoorbeeld het tuinmeubilair in de wintermaanden stallen, maar ook de
grasmaaier, het tuingereedschap of bijvoorbeeld de fiets. Belangrijk bij dit alles is dat je
de blokhut dan wel goed kunt afsluiten, je wilt
immers te allen tijde voorkomen dat inbrekers
er met je kostbare spullen vandoor gaan. Kies
er dus bij de aanschaf van een blokhut meteen
voor om ook deugdelijke sloten aan te schafEen blokhut is opgebouwd uit boomstam- fen.
men of massief houten balken. In onherbergzame, bosrijke gebieden, zoals in Scandinavië Woon je met meerdere mensen onder één
en Oost-Europa, komen van oudsher veel blok- dak en heb je niet dezelfde smaak op het gehutten voor. Tegenwoordig worden ze ook vol- bied van televisieprogramma’s? Dat kan thuis
op geproduceerd voor de Nederlandse markt. leiden tot de nodige woordenwisselingen en
Ze worden geleverd in verschillende afmetin- frustraties. Met een blokhut in de tuin beho-

Kook na balkon?
een thuiswerkdag
Klein
in de tuin!
Zo
richt je dat in!
Open je deuren en laat de zon
naar binnen schijnen. De lente
is eindelijk hier! Het opkomende
groene gras, de geur van bloemen. In het seizoen van de lente
komt de natuur tot leven.

Ga dus naar buiten en ontdek je eigen nabije omgeving.
Kook na een thuiswerkdag samen met z’n twee of met het
hele gezin in de tuin en steek een terras kookkachel aan
als het ‘s avonds wat kouder wordt. Het maakt niet uit of
het weer goed of slecht is, samen buiten koken brengt ons
dichterbij elkaar én onze omgeving.

Een klein balkon inrichten… Tja, hoe doe je dat? Je wilt het beste
Vuur verbindt
uit de kleine ruimte
halen, zonder dat het propvol staat met spullen.

Slow Cooking, tijd voor elkaar en fijn in de tuin genieten is
enige
waar mee
op moet
passenisiseen
dat ermoniet per
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zowel knus
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en heeft
charme.
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Van
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mooie hangstoelen te verkrijgen die even mooi mensen op bezoek dan op een andere avond
tot roerder en van snijder tot pyromaantje.
zijn als normale tuinmeubelen, maar dan han- en dan wil je het wel praktisch kunnen inrichgend. Het scheelt veel ruimte en ziet er nog www.hetvuurlab.nl
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wat creativiteit voor nodig.
Barbecue voor op een balkon
Met leuke
kleden,
wandkleden
en een heleboel
Een balkonbarbecue. Het is niet heel bekend,
Meedoen?
Stuur
je mail
met motivatie
maar het bestaat echt. Houd jij van etentjes met kussens heb jij zo een knusse loungebank geaan danielle@wonencrossmedia.nl en
vrienden en ben je jaloers op de mensen die kun- maakt, maar dan op de vloer.
maak
kans!
Zo zie
je maar weer; een balkon inrichten hoeft
nen barbecueën in hun achtertuin? Jij kan dat
ook met de balkonbarbecue. Deze speciale bar- geen uitdaging te zijn!
becue hang je op aan de reling van je balkon. Het BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl

Ben je startend ondernemer en heb je behoefte
aan een praktijkruimte, kantoor of werkplaats?
Dan is vaak de stap naar het huren van een bedrijfsruimte nog te groot. Toch wil je misschien
liever niet je klanten in je eigen woning ontvangen. Ook dan biedt de blokhut uitkomst. Wat
dacht je bijvoorbeeld van een schoonheidssalon of kapsalon in je achtertuin? Ook wanneer
je bijvoorbeeld fietsen of bromfietsen repaHeb je de beschikking over een flinke tuin
reert, komt een blokhut goed van pas en kun
en weet je nog niet precies hoe je deze wilt
je er een prima werkruimte van maken. En wat
gaan indelen? Of kom je ruimte in huis tete denken van een kantoor? Of je nu een klein
kort en zou een extra kamer ideaal zijn?
Overweeg je om een bedrijf aan huis te starten? Denk dan eens na over de aanschaf van
een blokhut. In de afgelopen jaren zijn deze
kleine houten huisjes razend populair geworden en dat heeft natuurlijk een reden.
Voor velen is een blokhut de ideale aanvulling op de woning gebleken.
Een blokhut is opgebouwd uit boomstammen of massief houten balken. In onherbergzame, bosrijke gebieden, zoals in Scandinavië
en Oost-Europa, komen van oudsher veel blokhutten voor. Tegenwoordig worden ze ook volop geproduceerd voor de Nederlandse markt.
Ze worden geleverd in verschillende afmetin-

uitzendbureau hebt of je beweegt in de wereld van de financiële dienstverlening, je richt
een blokhut gemakkelijk in als ontvangstruimte
voor je klanten, terwijl je er in de overige uren
ongestoord je eigen administratie kunt bijwerken.

De m’ogelijkheden zijn dus legio, je bepaalt uiteindelijk natuurlijk helemaal zelf hoe je het wilt
aanpakken. Controleer wel even bij de gemeente of je de blokhut vergunningsvrij mag plaatsen. Vaak is dit afhankelijk van de afmetingen,
beneden bepaalde normen is het plaatsen veelal vergunningsvrij. Het is echter niet toegestaan
gen en kunnen voor allerlei toepassingen worom er echt een tweede woning van te maken.
den gebruikt. Een voor de hand liggende geOok moet je natuurlijk goed nadenken over de
bruiksmogelijkheid is het opslaan van allerlei
voorzieningen die je er wilt realiseren. Voor het
zaken. Je kunt er bijvoorbeeld het tuinmeubiaansluiten van apparatuur
lair in de wintermaanden stallen, maar ook de
heb je natuurlijk elektricigrasmaaier, het tuingereedschap of bijvoorteit nodig, daarnaast kun je
beeld de fiets. Belangrijk bij dit alles is dat je
ook overwegen om een kade blokhut dan wel goed kunt afsluiten, je wilt
bel voor televisie en/of inimmers te allen tijde voorkomen dat inbrekers
ternet te trekken. Het zijn
er met je kostbare spullen vandoor gaan. Kies
zaken waarvoor je eerst een
er dus bij de aanschaf van een blokhut meteen
duidelijk plan moet maken,
voor om ook deugdelijke sloten aan te schafvoordat je overgaat tot aanfen.
schaf en plaatsing van de
blokhut. Zo zul je er vervolWoon je met meerdere mensen onder één
gens jarenlang plezier van
dak en heb je niet dezelfde smaak op het gehebben, want de mogelijkbied van televisieprogramma’s? Dat kan thuis
heden voor je eigen blokleiden tot de nodige woordenwisselingen en
hut zijn eindeloos!
frustraties. Met een blokhut in de tuin beho-

Klein
balkon?
Corona…
impact en
Zo
richt je datwerkwijze
in!
vernieuwde
Bij RE/MAX Makelaars komen veel vragen
binnen over de coronacrisis en het kopen of
verkopen van je huis. Moet je nu wel of niet
je huis verkopen in deze tijd met de dreiging
van het coronavirus op de achtergrond?
Voor veel verkopers is het echter niet eens de
vraag of je wel wilt verkopen. Door werk, persoonlijke omstandigheden of doordat je al
een aantal stappen hebt genomen in je wooncarrière is de verkoop van je huis eigenlijk in
veel gevallen iets wat nu of op korte termijn
moet gebeuren. ,,Ik zie wel een kleine afname
in de bezichtigingsaanvragen, maar de markt
is zo krap, dat in de meeste gevallen er nog altijd meerdere geïnteresseerden zijn voor de
woningen’’, vertelt Gina Karssen van RE/MAX
Makelaars. ,,De mensen die nog in de oriënterende fase zitten maken minder vaak een bezichtigingsaanvraag. Dat maakt dat de mensen die wel een woning komen bezichtigen
ook echt serieuze kijkers zijn.’’
Er zijn manieren om je balkon zowel knus en gezellig
in te richten
als praktisch.
Wij hebben
Ondanks
de recente
ontwikkelingen
in ietsdeafbeste
tips voor
jou opgeschreven.
nemende
vraag,
maar ook iets minder aanbod,

blijft de krapte op de woningmarkt toch bestaan. Dat maakt dat er voorlopig ook geen
sprake is van prijsdaling. Daarnaast is de hypotheekrente, ondanks dat deze iets stijgt,
nog steeds historisch laag. Het coronavirus
zorgt wel voor een aangepaste werkwijze:
,,Bij mij, als kleine zelfstandige, is persoonlijk
en betrokken altijd al het toverwoord, corona of geen corona. Indien de situatie het toelaat en de klant het wenst zal ik zo veel mogelijk het persoonlijke contact zoeken. Een individuele bezichtiging van een half uur of langer is gewoon standaard dienstverlening.’’ Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd: maximaal twee personen, gepaste afstand, handschoenen, alleen kijken, niets aanraken, enzovoort. En bij de minste twijfel qua
gezondheid wordt de afspraak afgezegd en
verplaatst.

Een klein balkon inrichten… Tja, hoe doe je dat? Je wilt het beste
uit de kleine ruimte halen, zonder dat
het propvol staat met spullen.
Voor meer informatie over mijn aanpak voor

Meubels ophangen
Het kan gek klinken: meubels ophangen. Zo’n
raar idee is het eigenlijk niet. Er zijn namelijk hele
mooie hangstoelen te verkrijgen die even mooi
zijn als normale tuinmeubelen, maar dan hangend. Het scheelt veel ruimte en ziet er nog leuk
uit ook. Je kan ook een hangmat nemen voor dat
echte tropische gevoel. Een kokosnoot erbij en
je hebt je eigen oase gecreëerd. Naast bepaalde
tuinmeubels die je kan ophangen is er nog een
tweede optie en dat zijn opklapbare stoelen en
tafels. Aan het einde van de dag kan je ze dan inklappen en aan de muur ophangen.
Barbecue voor op een balkon
Een balkonbarbecue. Het is niet heel bekend,
maar het bestaat echt. Houd jij van etentjes met
vrienden en ben je jaloers op de mensen die kunnen barbecueën in hun achtertuin? Jij kan dat
ook met de balkonbarbecue. Deze speciale barbecue hang je op aan de reling van je balkon. Het

verkoop- en/ of aankoopbegeleiding en wat ik
enige
mee
op moet passen
dat er niet
voorwaar
u kan
betekenen
kunt u iscontact
metper
mij
ongeluk
eenvia
burger
naar beneden
maar
opnemen
06 50804101
of pervalt,
e-mail
viajegimoet
er wat voor over hebben!
nakarssen@remax.nl.’’
Lichte materialen
Met een klein balkon moet je flexibel zijn met je
indeling. De ene avond heb je misschien meer
mensen op bezoek dan op een andere avond
en dan wil je het wel praktisch kunnen inrichten. Tuinmeubels aanschaffen die je makkelijk
kan verplaatsen is daarom de beste beslissing.
Zo heb jij de vrijheid om je balkon anders in te
delen. Lichte materialen waar je aan kan denken
zijn bijvoorbeeld rope of hout. Bonustip: wieltjes
onder je meubels vastmaken! Waarom meubels
tillen als je ze ook kan rollen?
Is je balkon zodanig klein dat je liever niet teveel
tuinmeubels neerzet, dan kan je ook de vloer gebruiken. Hier is wel wat creativiteit voor nodig.
Met leuke kleden, wandkleden en een heleboel
kussens heb jij zo een knusse loungebank gemaakt, maar dan op de vloer.
Zo zie je maar weer; een balkon inrichten hoeft
geen uitdaging te zijn!
BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl
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de lokale overheid en de bedrijven
die flinke omzetten draaien beide
uitgevers ondersteunen door bijvoorbeeld pagina’s in te kopen. De
Ronde Venen zonder lokale weekbladen kan gewoon niet!
Inwoners kunnen ook hun
steentje bijdragen
Als Inwonersbeweging vindt IVI
dat wij ook ons steentje moeten
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
bijdragen om het lokale weekblad
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
te ondersteunen. Voor wat hoort
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
wat! De Nieuwe Meerbode is goed
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.
voor de inwoners, want stelt wekelijks een pagina beschikbaar aan
de inwoners. IVI wil graag samen
Het is van groot belang dat we de doelen ed. in goede tijden heb- met de inwoners wat terug doen.
doen wat we moeten doen. Zoveel ben ondersteund door sponsoring Helaas heeft IVI geen financiële
mogelijk thuis blijven, 1,5 meter af- en giften. Nu hebben zij ons nodig! middelen. We hebben iets creatiefs
stand houden en handen wassen.
bedacht waar alle inwoners aan
Het is moeilijk en zwaar voor velen Zwaar weer voor de
kunnen meedoen en waar het mes
van ons en daarom is het van be- lokale weekbladen
aan twee kanten snijdt. In onze coVorige week sprak minister Rutte ons toe en een dag later gaf onze lang dat we deze gekke verwarren- Dat gevoel van iets terug willen lumn aan de rechterzijde van deze
burgervader Maarten Divendal voor RTV De Ronde Venen een inter- de tijd samen door gaan komen. doen hebben wij bij IVI ook. We pagina leggen wij uit hoe u als inview. Wat ons opviel was dat er veel mooie woorden en complimen- Dat we elkaar helpen, troosten en willen namelijk graag iets terug woner kan meedoen om De Nieuten te horen waren voor en over de inwoners. IVI was zeer verheugd ondersteunen waar nodig.
doen voor deze krant De Nieuwe we Meerbode, de inwonerskrant,
en bespeurde een mindset bij beide beleidsmakers. Wellicht dat deMeerbode. Zij bieden IVI name- te laten voortbestaan.
ze Corona-crisis ons bewust maakt en een les is hoe we het na de cri- Mooie initiatieven
lijk gratis ruimte aan in deze krant
sis anders kunnen aanpakken. IVI kijkt graag even met u in de toe- Het is goed om te zien dat overal om de inwoners aan het woord te Maatschappelijke funtcie
komst en hoopt dat we allemaal onze lessen leren uit deze crisistijd. mooie initiatieven ontstaan om el- laten. In navolging van de onder- Het lokale weekblad heeft echt
kaar te helpen. Zo zien we dat we nemers zijn de lokale weekbladen een maatschappelijke functie. Dat
Wat gaat er na de crisis
den. Hij wist niet wat dit echt zou massaal boodschappen voor el- ook in zwaar weer terecht geko- ervaart IVI wekelijks. Omdat de
veranderen
veranderen in mensen. Tweemaal kaar doen, een luisterend oor heb- men. Doordat ondernemers hun Nieuwe Meerbode niet huis aan
De burgermeester gaf in het inter- gaf hij aan “Ik weet het niet!”. Hij ben, met kinderen op berenjacht omzet schrikbarend zien dalen en huis bezorgd wordt in Abcoude en
view op Radio en TV aan dat hij nu vond het nog te vroeg om daar nu gaan en daar waar we de boel een een groot aantal hun deuren heb- Baambrugge heeft IVI als tegenzag dat er met elkaar heel veel mo- midden in de crisis iets over te zeg- beetje kunnen opvrolijken voor de ben moeten sluiten is de adverten- prestatie voor de ruimte die ons
gelijk is. Daar waar men voor de cri- gen, maar hij was er heel optimis- eenzame onder ons dat ook mas- tie verkoop van de lokale weekbla- wordt gegeven afgesproken dat
sis nog vooral problemen zag, wor- tisch over.
saal doen. Maar er is misschien wel den minimaal geworden. En som- wij wekelijks de krant afleveren bij
den deze nu samen opgelost. Hij
meer nodig? Misschien wordt er mige supermarkten die wel be- enkele afhaalpunten in Abcoude
sprak ook de hoop uit en beloof- Mooi en hoopvol
nog wel een groter beroep op ons hoorlijke extra inkomsten heb- en Baambrugge. Onze mede Ronde dat de lokale overheid er goed IVI is al ruim drie jaar bezig om ge- als inwoners gedaan.
ben adverteren ook minder om- deveners aan de andere kant van
naar zou gaan kijken of we zaken hoor te krijgen en de gewenste
dat de klanten toch wel komen. De de A2 zijn daar reuze blij mee. Leudie we nu met elkaar anders en participerende rol van inwoners Lokale ondernemers helpen
marktwerking zullen we maar zeg- ke reacties en het wordt erg gevooral samen doen ook na de cri- ook daadwerkelijk gestalte te ge- Een lokale politieke partij roept de gen! Maar de marktwerking zijn waardeerd.
sis kunnen gaan toepassen. En hij ven. Het vertrouwen in de kennis inwoners in een open brief op om we voorbij en we moeten nu juist
sprak de wens uit dat iedereen dat en de samenkracht van inwoners vooral bij de lokale ondernemers samen de boel overeind houden. Zomaar een dame uit
zou gaan doen.
en de (financiële) steun van de lo- te kopen en te bestellen om de lo- Voor het witte weekblad is het al Baambrugge
kale overheid was er niet. Alleen kale winkels te behouden, tenein- te laat en deze krant is het eerste Vorige week werd ons ook nog
“Ik weet het niet”
met inwonerskracht kom je er niet. de de leefbaarheid van de dorpen, slachtoffer van de crisis. We heb- eens duidelijk dat juist nu het leDe Burgemeester gaf ons mee dat Er is ook inwonersmacht nodig. Of ook na de coronacrisis in stand te ben nu dus nog twee lokale week- zen van een papieren krant voor
we er zeker naar moeten gaan kij- beter gezegd er is voor echte inwo- houden. Wethouder Rein Kroon bladen over in De Ronde Venen. veel van onze wat oudere inwoken wat we van deze gekke peri- nersparticipatie gelijkwaardigheid had dezelfde boodschap en deelde Wat IVI betreft moeten we daar zui- ners heel belangrijk is. Toen wij de
ode kunnen leren. Hij vroeg zich nodig. IVI ziet nu dat er een veran- posters uit met de tekst “Koop Lo- nig op zijn.
krant in Baambrugge bij Henk van
af hoe we na de crisis weer din- dering gaande is en de kracht van kaal”. IVI ondersteunt dit van harte
der Wilt “de lokale buurtsuper” af
gen gaan oppakken om te komen inwoners nu wel wordt gezien. Mis- en roept alle inwoners ook op hier Hoe kunnen we de lokale week- kwamen leveren stond er een datot een duurzame en plezierige sa- schien staan we dan ook wel voor gehoor aan te geven.
me van respectabele leeftijd voor
bladen overeind houden?
menleving. Toch was onze burge- een nieuw tijdperk.
Het is eigenlijk een heel simpel ver- de deur te wachten. Beleeft als IVI
meester er nog niet zo zeker van,
We kunnen nu iets terug doen
haal. Er moet geld binnenkomen is gaven wij, van ruim anderhaldat de verandering er ook echt Nu eerst de Corona verslaan
Het is misschien ook wel een mooie bij de uitgevers van deze lokale ve meter afstand, met een handgaat komen. Op de vraag “wat er Maar laten we niet al te ver voor- gedachte dat in deze tijd waar alles weekbladen anders kunnen zij niet gebaar aan dat zij eerst de winkel
volgens hem gaat veranderen na uitkijken en vooral in het heden kij- op zijn kop staat dat wij nu iets te- meer aan hun verplichtingen vol- kon betreden. Ze gaf toen aan dat
de crisis?” viel hij even stil en gaf hij ken wat we samen kunnen doen. rug kunnen doen voor de onderne- doen. Voor zover bekend is er (nog) ze ’s morgens al haar boodschapaan dat hij dat juist de meest moei- Het is belangrijk dat we samen het mers die onze sportverenigingen, geen steun van de (lokale) over- pen had gedaan en nu speciaal
lijke vraag vond om te beantwoor- Coronavirus de baas gaan worden. maatschappelijk organisaties, goe- heid. Wat IVI betreft moet juist nu kwam kijken of De Nieuwe Meer-

Minister en Burgemeester spreken mooie
en hoopvolle woorden

Een nieuw tijdperk

IVI start actie voor behoud lokale weekblad

Help de Lokale Media
de Coronacrisis door!

Inwoners kunnen ook helpen
IVI wil ook graag een beroep doen op de inwoners van De Ronde Venen. IVI wil een actie opstarten waarin de inwoners kunnen laten zien
dat zij de lokale berichtgeving waarderen. IVI krijgt wekelijks gratis
een pagina van De Nieuwe Meerbode om te kunnen communiceren
met de inwoners. IVI zou graag iets terug willen doen voor deze lokale krant in deze moeilijke tijd. Wij willen graag een financiële bijdrage leveren om de krant overeind te houden. Helaas hebben wij als IVI
geen geld om dit ook daadwerkelijk te doen, maar we hebben wel
een idee voor een mooi inwonersinitiatief om de krant te steunen.

De lokale weekbladen hebben het zwaar door dramatisch teruggelopen van advertentie-inkomsten. Terwijl ze juist nu hun
lezers op de hoogte willen houden om de inwoners over hun Hoe kunt u helpen?
eigen dorp, buurt en straat te informeren in deze gekke tijd.
We hebben het idee om onze IVI-pagina te laten sponsoren door
middel van een “Corona-hartenwens”. In een klein kadertje kunt u ieHet is niet eenvoudig voor lokale kranten
mand in het zonnetje zetten, sterkte wensen en/of een complimentDe Nieuwe Meerbode is deze week gewoon weer overal met een je geven in deze krant op de IVI pagina. De kosten zijn € 15.-. voor een
dikke editie in de bus gestopt. Maar zo gewoon is dat helemaal klein kadertje met tekst en € 30,- met een fotootje erbij.
niet! Het is echt niet zo eenvoudig om de boel draaiende te houden. Alle kosten lopen door maar de advertentie-inkomsten ziet Plaats een Corona hartenwens
men enorm teruglopen. Zo zagen we dat het Witte Weekblad zijn Wij willen u hierbij vragen om een “Corona-hartenwens” te plaatsen.
activiteiten in De Ronde Venen per direct heeft moeten stoppen.
Gewoon om uw vader, moeder, opa, oma, werkgever, personeel, leden, plaatselijke ondernemer, zorgmedewerker, etc. een hart onder
lokale weekbladen van en voor iedereen
de riem te steken. U mag het zelf bepalen, maar wel met als uitgangsIn normale tijden worden de lokale weekbladen goed gelezen en punt om te complimenteren. Zodat we als lezer er ook blij van worook gebruikt om lokaal nieuws en initiatieven met elkaar te delen. den. Zo plaats u een hartenwens aan iemand en kunnen wij van IVI
Verenigingen, maatschappelijke organisaties, de gemeente, poli- deze wekelijkse pagina ‘betalen’ aan de Nieuwe Meerbode.
tieke partijen en de inwoners maken allemaal gretig gebruik van
dit mediapodium. Iedereen van wethouder tot de breiclub weet Hoe werkt het?
de lokale krant te vinden om de inwoner te informeren. De inwo- Het is eigenlijk heel simpel!
ners nemen dit lokale nieuws als lezers graag tot zich. De lokale on- • U stuurt een e-mail dat u een “Corona-hartenwens”
dernemer plaatste dan ook graag zijn advertenties in deze weekwil plaatsen naar: info@inwonersvoorinwoners.nl
bladen. Zo werd het financieel ook haalbaar om dit lokale nieuws • IVI stuurt u een formulier per e-mail terug
te brengen. Zo is de lokale krant eigenlijk een beetje van iedereen. • Nadat wij het formulier hebben terugontvangen en het bedrag is
overgemaakt naar wij uw “Corona-hartenwens” op de IVI pagina.
Lekker de papieren weekbladen
Het lokale nieuws is dus nu extra belangrijk voor de inwoners. Na- Of u vult het onderstaande formulier in en stopt deze in een
tuurlijk zijn daar allerlei digitale communicatiemiddelen voor. Er is enveloppe en stopt dit in de brievenbus op het volgende adres:
echter een generatie die in deze digitale wereld niet zo makkelijk Midrethstraat 9 , 3641 CB in Mijdrecht
uit de voeten kan. Wij weten dat veel inwoners gewoon lekker de IVI neemt dan via e-mail of telefoon contact met u op.
papieren krant willen lezen in deze tijden. Daarom zijn de lokale
papieren media zo belangrijk. Daar willen wij als IVI wel wat ex- Ook ondernemers, bedrijven en organisaties kunnen natuurlijk een
tra aandacht voor vragen. Nog liever gaan we samen met de loka- “Corona-hartenwens” plaatsen als het maar geen advertentieboodle overheid, ondernemers en inwoners een (financiële) bijdrage le- schap is. Juist nu moeten we elkaar steunen. Alleen dan komen we
veren.
deze moeilijke tijd door. Doe mee!

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

bode er al was. Ze was dan ook blij
dat ze ons zag met een stapel kranten. Toen we vertelde dat we van
IVI waren was ze vol lof over de IVIpagina. We gaven haar een krant
van de stapel en ze was zichtbaar
gelukkig.
Een schouderklopje helpt
We liepen voldaan terug naar de
auto. De dame had ons op afstand
van anderhalve meter een symbolisch schouderklopje gegeven. We
realiseerden ons gelijk weer waarvoor we dit allemaal deden. Soms
heeft men gewoon een schouderklopje nodig. Daar wordt iedereen
blij van. Het is niet vanzelfsprekend
dat we elkaar complimentjes geven. Juist nu er zoveel mooie dingen gebeuren is het ook goed om
die complimenten uit te spreken
naar elkaar.
Vriend worden van IVI
Wilt u vriend(in) worden van IVI?
Dat kan natuurlijk. Het is helemaal gratis, want vriendschap kost
geen geld. Vriendschap kost je misschien alleen wat tijd, maar daar
krijg je wel weer wat moois voor
terug. Hoe meer vrienden IVI heeft
hoe sterker we samen staan en hoe
meer we kunnen oplossen. Juist
in deze moeilijke tijden is vriendschap heel belangrijk.
Samen kom je verder!
Ga snel naar onze website
www.inwonersvoorinwoners.nl
Wilt u meer weten, heeft u
vragen of wilt u IVI een digitaal
schouderklopje geven?
Stuur een e-mail naar
info@inwonersvoorinwoners.nl

Plaats voor €15,- een speciale

CORONA-HARTENWENS
MIJN HARTEWENS: _______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
van: _____________________________________________
voor: ____________________________________________

tel.nr.:_______________________________________
e-mail: ______________________________________
Deze bon kunt u uitknippen en opsturen
naar onderstaand adres:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Midrethstraat 9 , 3641 CB in Mijdrecht

Corona Hartenwensen worden alleen geplaatst
onder de volgende voorwaarden:
- Indien de betaling is binnengekomen
- Geen advertentie en/of reclame boodschap is*
- Geen commerciële bedoeling heeft*
- Geen kwetsende of onbehoorlijke teksten bevatten
- Het e-mailadres is ingevuld
N.B. De uitgever kan de aangeboden tekst weigeren
(Het geld wordt dan teruggegeven)
*Dit zijn commerciele advertenties.
Neem contact op met onze verkoopafdeling

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.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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mensen met psychiatrische aandoeningen? Het valt op dat deze niet veelvuldig of eigenlijk helemaal niet worden genoemd. En
juist deze mensen zijn het bij wie
er vaak weinig of geen mensen
over de vloer komen en die het
heel moeilijk hebben thuis. Thuisbegeleiding is in veel gevallen gestopt. Het netwerk is zeer klein of
is er helemaal niet en structuur
die juist ook voor deze groep
mensen ontzettend belangrijk
is, is weggevallen.. Daarbij is het
juist voor deze mensen heel lastig om langere tijd alleen thuis te
moeten zijn. Geen afleiding dan
bed, TV en amper boodschappen
kunnen doen, als dat al lukt. Je
zetten tot gewone dagelijkse dingen als bed uit, de afwas, beetje
opruimen, eten, is soms al een
hele klus! Ik zou graag aandacht
voor deze toch wel vaker vergederij zijn, is even weg van thuis. ten groep willen vragen!
Een intermezzo, maar ook voor de
mantelzorger even iets anders. Je Hulpverleners
zult maar geen tuin hebben, niet Zorgboerderij Inner-Art biedt ook
makkelijk naar buiten kunnen of zoals veel andere hulpverleners
niet durven. Soms zeggen kin- alternatieve zorg. We sturen wederen goed bedoeld tegen ou- kelijks een nieuwsbrief, hebben
ders dat ze niet uit huis mogen. een Facebook groep voor de cliThuiszorg komt doorgaans wel, enten en vrijwilligers gemaakt,
maar er zijn ook veel mensen bij sturen post rond, bellen een paar
wie niemand over de vloer komt. keer in de week als het lukt iederIn het nieuws is veel te lezen en een op en ontvangen enkele clite horen over de kwetsbare ou- enten op de boerderij om er even
deren en mensen met een ver- uit te zijn, iets te doen als dat mostandelijke beperking. Er is – te- gelijk is, voor support of wat aanrecht natuurlijk - grote zorg en spraak. Natuurlijk nemen we alveel aandacht voor deze groep le voorzorgsmaatregelen in acht.
mensen. Maar, wat dacht u van Het is dus veilig om op de zorg-

Zorgboerderij Inner-Art
heeft het druk
Uithoorn - We weten het ondertussen. Het is een lastige, verdrietige periode. We zijn heel anders
het voorjaar ingegaan, dan we
dachten. Wel prachtig weer, wat
geluk is bij een ongeluk. Er is veel
werk in het land, op het erf en in
de tuinen te doen. Voor de voedselbank willen we weer veel te
bieden hebben, dus, werk aan de
winkel. Maar helaas, de zorgboerderij is gesloten. Dat betekent
dat veel werk ligt te wachten. De
zorgboerderij ontvangt alleen
mensen die dit even hard nodig
hebben. Dit dan wel op afspraak
of via doorverwijzing. We kijken
wat het beste is. Even op de boer-

Paaseierjacht De Ronde
Venen
De Ronde Venen - In opvolging
van de Berenjacht is er nu ook een
Eierjacht speciaal voor de allerkleinsten (t/m 10 jaar). Met je Paasmandje huppelend door je wijk op
zoek naar eitjes! Meedoen aan deze Paaseierjacht is simpel: meld je
aan en plaats op eerste Paasdag
(vanaf 08:00 uur) een mandje met
eieren op een plek in je voortuin,
bij je voordeur of andere gemakkelijk bereikbare plek. Kinderen
kunnen tijdens een wandeling in
hun buurt op zoek naar de eieren
en zo op een leuke manier Pasen
vieren. Er mag één eitje per kind/
per adres uit het mandje/bakje ge-

pakt worden. Wij vertrouwen erop
dat ouders hierop toezien, zodat er
genoeg is voor iedereen. Uiteraard
gelden de richtlijnen van het RIVM
tijdens deze wandeling. Houd minimaal 1.5 meter afstand en doe
de wandeling uitsluitend met je eide en/of gekookte eieren) ergens
gen kind(eren).
zichtbaar te plaatsen. De Paaseierjacht is er alleen op zondag 12 april
Aanmelden en overzichten:
Voor De Ronde Venen is speciaal 2020. Tip: wil je eitjes delen, denk
een systeem opgezet via goog- dan aan de eenzame ouderen in
ledocs. Zo kun je precies zien wie jouw dorp! Wellicht leuk om hen
meedoet in jouw wijk van jouw te verrassen met deze Paastraktadorp. Het enige wat je hoeft te tie. Aanmelden kan via de websidoen is je adres invullen en het te van Ouders Lokaal: rondevenen.
mandje met paaseitjes (chocola- ouderslokaal.nl

boerderij te zijn. We letten erop
door afspraken te maken dat er
niet teveel mensen tegelijk zijn.
Ook de afstand 1,5 m. moet natuurlijk gehouden kunnen worden. Wat treffen we het weer met
zoveel ruimte en bezigheden hier
en daar op het erf. Tijdens de telefoontjes horen we hoe het gaat,
kunnen we wat adviezen geven
of iemand stimuleren om iets te
ondernemen.
Geen angst
We zouden ieder op het hart willen drukken je niet te laten deprimeren door angst. Angst is altijd
al een slechte raadgever. Zoek
het zonnetje op, wees vindingrijk, pak een doos met oude foto’s, zoek een klusje zodat ook
dat weer gedaan is, pak een oude hobby op waarvoor je mogelijk nog ergens spullen hebt liggen. Sla geen hulp af, laat boodschappen voor je brengen, pak
de telefoon, stuur een kaartje,
laat weten wat je nodig hebt, of
wat je zorgen zijn en… Soms is
het al een opluchting om even
een stem van een ander te horen.
Vergeet ook niet te luisteren met
aandacht en verwondering naar
de stilte, of naar de merel met zijn
prachtige lied. Probeer het goede
te zien van wat er dan nu wél kan
en laten we ons allemaal eens bezinnen op wat nu werkelijk van
belang is en wat we daaraan zelf
kunnen doen! Zorgboerderij Inner-Art -297-563753. Email gera@inner-art.nl

Wielrenner
schept
voetganger

multifunctioneel sportveld en
diverse wellness mogelijkheden. Er is een breed aanbod
van vakantiewoningen, waaronder de zo hippe Tiny Houses en duurzame, gasloze woningen met zonnepanelen
en warmtepompen. Droompark Spaarnwoude heeft onder
modelwoning op deze bijzonde- meer een overdekt zwembad,
re Droomparken. Naast de online een kanomeer en wellness facivirtuele rondleiding is er de mo- liteiten. Naast een keur aan mogelijkheid om het Paasweekend derne vakantiewoningen vind je
op afspraak én volledig volgens hier ook een van de eerste Tiny
de richtlijnen van het RIVM een Offices van Nederland: slimme
echte bezichtiging te plannen. activiteitencocons waarin menEen buitenkansje, want het biedt sen zich kunnen terugtrekken
de gelegenheid om een in alle om te werken of creëren. Beiopzichten veilige (gezondheid & de vakantiedomeinen beschikfinancieel) beslissing te nemen. ken over diverse horecafaciliteiZelfs in deze ‘coronatijd’ garande- ten, variërend van snackcorner
ren wij 5% netto rendement, dit tot sfeervol restaurant. Want er
kan -uiteraard- nog hoger liggen. komt een tijd dat we weer heerlijk van de horeca kunnen genieToekomstperspectief
ten met elkaar.
Droompark Buitenhuizen beschikt over een zwembad, een Paasweekend van
10 t/m 13 april
Via www.droomparken.nl/virtueleopendag kun je een kijkje
nemen in de mooiste vakantiewoningen voor eigen gebruik,
voor verhuurdoeleinden óf een
combinatie hiervan. Het is sowieso een verstandige investering en een slim moment om in
te stappen. Immers: alle prognoses geven aan dat we enerzijds
smachten naar eropuit te trekken en anderzijds de veiligheid
zoeken van ons eigen mooie
land. Droomparken Buitenhuizen en Spaarnwoude bieden alles wat een vakantieganger zich
kan wensen: rust en reuring, ofwel the best of both worlds. Voor
nu en in de toekomst.

Recreatiewoning in Nederland
wordt juist nu investering-hit
Het coronavirus zorgt voor verwarrende tijden. Het heeft ook
een positieve golf van goede voornemens op gang gebracht.
Er is een duidelijke trend waarneembaar dat mensen voorlopig
liever in eigen land vakantie willen vieren. Dit betekent dat investeren in een recreatiewoning nu aantrekkelijker is dan ooit.
Beleggingen zijn onzeker en sparen biedt nauwelijks rendement. Een tastbaar bezit met een solide rendementsbelofte uit
verhuur is dus altijd te verkiezen. Er wordt dan ook veel interesse verwacht voor de virtuele open dagen van de Droomparken Buitenhuizen en Spaarnwoude tijdens het Paasweekend.

Virtueel & veilige afspraak
De Droomparken Buitenhuizen
en Spaarnwoude zijn gesitueerd
in een schitterend natuurgebied
waar je volop kunt relaxen. Zij
liggen bovendien op een steenworp afstand van Amsterdam,

Haarlem en Zandvoort, waardoor
vakantiegangers verzekerd zijn
van een cultureel interessante en
prikkelende omgeving. De virtuele open dagen zijn een inventieve manier om in uiterste veiligheid rondgeleid te worden in een

Wat gebeurde er de
afgelopen week?
Regio - Minder sterfgevallen en
ziekenhuisopnames,
Slachtofferhulp gaat families bijstaan en
bloeiende berken zorgen voor
verwarring: Corona houdt Nederland in zijn greep. Wekelijks
op deze plek een update met de
belangrijkste ontwikkelingen van
de afgelopen dagen.*
Het coronavirus maakt nog elke
dag meer slachtoffers in Nederland. Tot 28 april zijn alle horeca,
sportclubs, scholen en kinderopvangcentra gesloten. Mogelijk
worden deze maatregelen verlengd. Mensen wordt met klem
verzocht thuis te blijven en alleen
noodzakelijke
boodschappen
te doen. Tot nu toe telt ons land
tweeduizend doden. Het aantal
geregistreerde besmettingen ligt
boven de 20.000.
Grapperhaus: ‘Houd dit vast!’
Tijdens de eerste zonnige dagen van 2020 hebben de meeste Nederlanders zich netjes aan
de coronamaatregelen gehouden. Minister Grapperhaus (Justitie) is tevreden over het verloop
van dit weekend. In tegenstelling
tot twee weken geleden, bleven
veruit de meeste mensen nu inen om huis. Wie wel naar buiten
ging, hield voldoende afstand.
In een verklaring laat Grapperhaus weten: “We begrijpen hoe
moeilijk dit is, maar hou dit vast.
Ook richting het paasweekend.’”

Afvlakking
Er worden minder mensen opgeMijdrecht - Zondagmorgen is nomen op de ic in Nederland en
een voetganger flink gewond het aantal meldingen van overgeraakt aan hoofd en gezicht, leden coronapatiënten neemt af.
doordat zij in aanraking kwam Dat meldde het RIVM. Maandag
met een wielrenner. De wiel- stierven 101 Nederlanders aan
renner en de voetganger sta- het virus, tegenover 115 de dag
ken beiden bij Hofland de ervoor.
N201 over en zijn door nog on- Op zaterdag waren dat er nog
bekende oorzaak met elkaar in 164. Ziekenhuizen kregen 260
botsing gekomen. Ze kwamen nieuwe patiënten op de IC. Dat
beiden ten val. De wielrenner zijn er een stuk minder dan vorilicht lichte verwondingen op, ge week, toen er op donderdag
maar de voetganger liep ern- 623 en op vrijdag 502 nieuwe pastige verwondingen op. De tiënten werden binnengebracht.
politie heeft de zaak in onder- Volgens het RIVM is er sprake van
zoek.
een afvlakking.

advertorial

Laatste kans, nog slechts enkele woningen beschikbaar

Corona-update

Testcapaciteit 4x hoger
Het RIVM heeft het aantal testlabs
in Nederland uitgebreid, van 15
naar 41. Zo kunnen meer patiënten en zorgmedewerkers getest
worden op COVID-19. De extra
tests zijn bedoeld voor zorgmedewerkers, maar ook voor huisartsen die mensen met verhoogd
risico kunnen checken op corona.
Hooikoorts en corona
Sinds deze week bloeien de berken en daardoor komen een
hoop pollen vrij. Hooikoortspatiënten kunnen hierdoor klachten
krijgen die deels overeenkomen
met de symptomen die bij het coronavirus horen. Door de zachte
winter is het hooikoortsseizoen
vroeg begonnen en lopen bomen eerder uit dan gebruikelijk.
De piek van de berkenpollen kan
tot 21 april aanhouden.
Slachtofferhulp
Mensen waarvan een familielid
op de intensive care ligt, worden
vanaf nu bijgestaan door Slachtofferhulp Nederland. Normaliter doen artsen en verpleegkundigen dat, maar die zijn te druk
met de zorg voor patiënten. Het
gaat om zorg voor naasten en nabestaanden van alle ic-patiënten,
maar ook voor slachtoffers van
het coronavirus.
UWV krijgt 27 duizend aanvragen voor looncompensatie
Het digitale noodloket van UWV
heeft al bijna 27.000 aanvragen
binnen voor looncompensatie.
De zogenaamde NOW-regeling is
sinds maandagochtend beschikbaar en nu al op grote schaal aangevraagd. Ondernemers, die verplicht moeten sluiten of hun omzet verliezen, worden gesteund
door UWV. Voorwaarde is dat het
omzetverlies twintig procent hoger moet zijn dan vorig jaar.
*Vanwege de snelle ontwikkelingen is de nieuwsstroom over het
coronavirus amper bij te houden.
Het kan voorkomen dat de informatie in dit artikel niet altijd de
meest actuele is.
Mardou van Kuilenburg

Ook cursussen en workshops

Online leren en lezen
met de bibliotheek
Regio - Inwoners van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen moeten het even zonder
de fysieke bieb doen, maar online is de Bibliotheek 24 uur per
dag geopend voor iedereen. De
Online Bibliotheek heeft duizenden e-books, luisterboeken en
een veelzijdig aanbod aan workshops en programma’s voor alle leeftijden. Een deel is ook gratis te gebruiken. “We missen onze bezoekers en willen heel graag
in contact blijven. Met ons digitale aanbod hopen we inwoners
iets moois te kunnen geven in deze gekke tijd. Onze medewerkers
zitten telefonisch klaar om daar
bij te helpen,”, aldus Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek
Amstelland.
#ikleesthuis in coronatijd
Met 28.000 e-books en 3.700 luisterboeken hoef je je thuis niet te
vervelen. Je komt boeken voor
alle leeftijden tegen, met bestsellers als het e-book ‘De meeste
mensen deugen’ van Rutger Bregman of het luisterboek ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer. De Bibliotheek biedt nu een
#ikleesthuis-abonnement
aan,
waarmee je 4 maanden leest en
luistert voor 14 euro. Jeugdleden
zijn gratis lid.
Gratis met ThuisBieb-app
Lezen is een basisbehoefte, zeker nu. En daarom geeft de Bibliotheek een deel van de collectie
vrij aan niet-leden. Deze week is

de ThuisBieb gelanceerd, een app
waarmee je 100 e-books direct
kunt lezen op je tablet of smartphone. De Luisterbieb-app heeft
eveneens extra gratis luisterboeken.
Leuke en leerzame dingen
Nu de scholen en kinderopvang gesloten zijn, zijn gezinnen op zoek naar educatieve activiteiten voor thuis. Via de bieb
kan je online schoolvakken oefenen (Einstein Junior), voorleesfilmpjes bekijken (de Voorleeshoek), oefenen met lezen (Yoleo)
of e-books lenen. De Maakplaats
geeft iedere woensdag een online workshop. Ook volwassenen
kunnen zich blijven ontwikkelen,
met 130 gratis cursussen, een online poëziecafé en voordrachten
van schrijvers. Bekijk het complete aanbod op www.debibliotheekamstelland.nl/online. De Bibliotheek is telefonisch bereikbaar,
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur.

