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Veel mensen hebben nu de nei-
ging om de huisartsen en de 
spoedeisende hulp maar niet te 
veel lastig te vallen met alledaag-
se kwalen en klachten. Huisartsen 
daarentegen willen niet dat men-
sen te lang door blijven lopen met 
klachten die eigenlijk wel een be-
handeling nodig hebben. Zij ra-
den u daarom aan om gewoon – 
net zoals u dat gewend was – het 
praktijknummer van uw huisarts 

te bellen om met de praktijkassi-
stente te overleggen wat wijsheid 
is: een afspraak op het spreekuur 
maken, vragen of de huisarts bij 
u thuis komt of toch gewoon met 
adviezen van de assistente of een 
betrouwbare website zoals www.
thuisarts.nl afwachten tot uw 
klachten vanzelf verbeteren. De 
assistentes hebben allemaal een 
zogeheten triage-opleiding ge-
volgd, zij zijn goed in staat om on-

derscheid te maken tussen alle-
daagse onschuldige klachten of 
klachten die, al of niet in overleg 
met de huisarts, nader onderzoek 
behoeven. De werkwijze van huis-
artsen is erop gericht om besmet-
ting van het coronavirus te voor-
komen en patiënten die wel be-
smet zijn veilig te behandelen. Er 
worden aparte luchtwegspreek-
uren gehouden zowel in de huis-
artsenpraktijken als voor de in-
gang van de spoedeisende hulp. 
Mocht het nodig zijn dat u naar 
een speciaal luchtwegspreekuur 
gaat, dan gaat dit in overleg met 
uw huisarts. 

Regio - In de huidige corona-epidemie laten de huisartsen in de 
regio met nadruk weten dat hun praktijken ook beschikbaar zijn 
voor mensen met klachten die niet direct aan een corona infectie 
doen denken. 
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Gratis* bezorging in april vanaf € 75,- en tot 25 km van Ter Aar. Houd je aan de regels van het RIVM.

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

Met deze fleurige perkplanten,
maak je ‘ jouw stekkie’ gezellig!

aangenaam persoonlijk
!

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

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

   Gemeente Uithoorn 
 in tijden van de coronacrisis

Lees verderop 
in deze krant

Kijk voor actuele agenda's en 
commissievergaderingen op 

www.uithoorn.nl/bis

G E M E E N T E R A A D

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Uithoorn: Omg. Eger, Elbe (300 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

De komende weken maken we in onze kranten 
plaats voor lieve berichtjes. Mis jij of missen jul-
lie je oma of opa? Of je lieve vriendje of vrien-
dinnetje waar je altijd meespeelt? Of opa en 
oma missen jullie je kleinkinderen? Stuur een 
foto van jezelf of van jullie en de boodschap van 
maximaal 25 woorden naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl of redactieaalsmeer@meerbode.
nl. De origineelste inzendingen worden de ko-
mende week in de krant geplaatst. Deelname is 
helemaal gratis, want een lief berichtje kunnen 
we allemaal wel gebruiken in deze nare tijd.

Lieve berichtjes

‘Blijf niet te lang doorlopen met klachten’

Huisartsenzorg beschikbaar!

“Gezondheid staat voorop”
Junior Pramenrace gaat 
niet door!
Aalsmeer - Er werd vast al vol-
op naar uitgekeken en misschien 
al � ink nagedacht over de out-
� t, maar helaas. Het bestuur van 
de Stichting Pramenrace In Ere 
(SPIE) heeft moeten besluiten de 
Junior Pramenrace dit jaar niet 
door te laten gaan. Op zaterdag 
20 juni aanstaande zou het start-
schot klinken voor de tocht over 
het water voor kinderen rond het 
thema ‘Western’. Ook de sport-
middag op 6 juni is afgelast. “Wij 
vinden het heel jammer dat wij 
deze beslissing hebben moeten 

nemen, maar wij willen de teams 
niet op kosten jagen zonder dat 
wij honderd procent zeker zijn 
dat de race door kan gaan. Het is 
te onzeker”, legt voorzitter Erna 
van den Heuvel uit. “Daarbij staat 
de gezondheid van onze deelne-
mers, vrijwilligers en bezoekers 
voorop. Wij hopen dat iedereen 
onze beslissing respecteert”, be-
sluit Erna haar verhaal namens 
het SPIE-bestuur. Uiteraard gaat 
SPIE ervanuit dat volgend jaar de 
Junior Pramenrace wel gevaren 
kan/mag worden in juni. 

Diverse meldingen over rondhangjongeren

Controles door politie 
op land en water
Regio - De politie krijgt regel-
matig meldingen van inwoners 
die jongeren op speelveldjes en 
speelplekken zien die erg dicht 
in elkaars buurt staan of zitten. 
De handhavers zijn dagelijks in 
de diverse wijken om jongeren te 
attenderen op het feit dat ook zij 

zich dienen te houden aan de co-
ronamaatregelen, waaronder de 
1,5 meter afstand. 
Tijdens de zomerse dagen zijn 
ook controles gehouden op de 
Westeinderplassen. Er is geke-
ken naar boten waarin meer dan 
drie personen dicht op elkaar za-

ten. Ook in boten geldt de af-
standsmaatregel, uitgezonderd 
gezinnen natuurlijk. Er zijn enke-
le waarschuwingen aan jonge-
ren gegeven. Overigens zijn op 
last van de Veiligheidsregio toilet- 
en douche-voorzieningen op alle 
jachthavens gesloten. 
Tevens is een aantal keren het re-
creatie-eiland bezocht. Hier wer-
den de regels goed nageleefd. 
Het was niet overdreven druk en 
de diverse zonaanbidders zaten 
op ruime afstand van elkaar. Toch 
wel even heerlijk om weg te zijn 
uit de dagelijkse corona-angst 
en met je kinderen even buiten 
genieten van zon, strand en de 
Westeinderplassen. 
De politie en de gemeente kijken 
tevreden terug op het Paasweek-
end. Het merendeel van de inwo-
ners heeft zich gehouden aan de 
maatregelen. Het was over het al-
gemeen rustig in de straten. Vol-
houden is wel de boodschap. Sa-
men sterk tegen corona!

Met taxi naar 
huis na valpartij
Aalsmeer - Op woensdag 8 
april om half vier in de mid-
dag heeft een eenzijdig on-
geval plaatsgevonden op de 
Herenweg in Kudelstaart. Een 
81-jarige man uit Sassenheim 
was door nog onbekende oor-
zaak gevallen met zijn � ets en 
hard op het wegdek beland. 
De politie en de ambulance-
dienst zijn ter plaatse gegaan. 
Toen de hulpdiensten arriveer-
den hadden omstanders zich 
al ontfermd over het slachtof-
fer. Er was een stoel voor hem 
gehaald en een parasol neer-
gezet om hem te beschermen 
tegen de felle zon. De man uit 
Sassenheim is gelukkig niet 
ernstig gewond geraakt. Eer-
ste hulp door de ambulance-
medewerkers bleek voldoen-
de, naar het ziekenhuis hoefde 
hij niet. Vanwege het corona-
virus kon de 81-jarige niet met 
de politieauto of per ambulan-
ce thuisgebracht worden. Hij is 
per taxi naar huis gegaan. Zijn 
� ets is veilig gestald op het erf 
van bewoners.
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Aalsmeer - Het initiatief van Bi-
anca Zekveld in samenwer-
king met Participe Amstelland 
is goed ontvangen bij inwoners. 
De Aalsmeerse deed een op-
roep om een kaartje te schrij-
ven en hier enkele chocolade ei-
tjes bij te doen om alle 80-plus-
sers in de gemeente te kunnen 
trakteren voor de Paasdagen. Al 
snel arriveerden de eerste kaar-
ten met paaseitjes bij de inwoon-
ster en de stapel groeide gestaag. 
Op vrijdag en zaterdag voor de 
Paasdagen zijn door Bianca en 
diverse vrijwilligers alle kaartjes 
met de traktatie bij de ouderen in 
de brievenbussen gedaan en de 
waardering voor deze verrassing 
is groot, zo blijkt.

Bedankt!
Lenie Langezaal-Mey liet in een 
reactie op facebook weten bij-
zonder blij te zijn met deze lie-
ve actie. “Bianca Zekveld, en ie-
dereen die hieraan mee heeft ge-
daan, bedankt”, schrijft Lenie. De-
ze oudere inwoonster kreeg een 
kaartje met deze mooie woorden: 
‘Als gewone dingen ineens niet 
meer gewoon zijn. Besef je hoe 
bijzonder gewone dingen zijn’. 

Goede geest
Ook de redactie van de Meer-
bode kreeg per mail een lief en 
dankbaar bedank-schrijven:
”Zaterdag voor Pasen werd er een 
kaart in de brievenbus geduwd 

waaraan een zakje met paasei-
tjes was vastgemaakt. Het was een 
Paasgroet van een anonieme be-
woner uit Aalsmeer om mij een 
hart onder de riem te steken. Ik was 
getroffen door dit gebaar. Was ook 
wat onthand omdat ik degene die 
dit gedaan had zo graag wilde be-
danken hiervoor. Maar ik wist niet 
wie en welk adres. Tenslotte kwam 
het idee deze dank naar de krant te 
sturen, in de hoop dat dit door de 
‘dader’ en nog veel anderen gele-
zen wordt. Heel hartelijk bedankt! 
En ik ben ook blij met dit bewijs van 
de goede geest die in Aalsmeer en 
Kudelstaart leeft.” 
Adrie L. Verlind
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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
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op aanvraag
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Jacqueline Kristelijn
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UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
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op aanvraag
Aanleveren van kopij
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redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
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Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode
Kaarten, tekeningen en knutselwerkjes

Kaartenactie SAM voor 
ouderen groot succes!
Aalsmeer - De afgelopen weken 
is de Jongeren Stichting SAM be-
zig geweest met een kaartenactie 
voor de ouderen in Aalsmeer. In 
een aantal supermarkten en win-
kels in Aalsmeer was een kaarten-
box neergezet waarin iedereen 
iets leuks, zoals kaarten en teke-
ningen en dergelijke, in kon doen 
voor de ouderen. Hieraan is mas-
saal gehoor gegeven! Afgelopen 
vrijdag zijn de boxen bij de win-
kels opgehaald en kwamen er 
welgeteld 409 stuks aan kaartjes, 
tekeningen, knutselwerkjes en 
nog veel meer uit de boxen! Hier-
voor wil Jongeren Stichting SAM 
natuurlijk iedereen die iets leuks 
in de boxen heeft gedaan graag  
bedanken! Door jullie kan SAM de 
ouderen in Aalsmeer laten weten 
dat er aan ze gedacht wordt en 
dat inwoners er voor ze zijn. Als 
de ‘lock down’ nog heel lang gaat 
duren zou het zo maar kunnen 
dat deze actie herhaald wordt.

Jongeren welkom
Op de hoogte willen blijven van 
de komende activiteiten van Jon-
geren Stichting? Kijk dan op de 

facebookpagina van SAM. Ben jij 
tussen de 15 en 30 jaar oud en 
lijkt het je leuk om een paar keer 
per jaar een activiteit te organise-
ren voor ouderen of mensen met 
een beperking? Je bent van harte 
welkom om vrijwilliger te worden 
bij Jongeren Stichting SAM! Op-
geven kan door een mail te stu-
ren naar jongerenstichtingsam@
gmail.com.

Kerkdiensten 
zondag weer 

online te volgen
Aalsmeer - In de strijd tegen het 
coronavirus en de hiervoor geno-
men maatregelen door de rege-
ring blijven de deuren van de ker-
ken in Aalsmeer en Kudelstaart 
de komende maand gesloten. 
Het merendeel van de kerken 
biedt de mogelijkheid om online 
de dienst op zondag te volgen.
Diensten worden onder andere 
aangeboden via www.hervorm-
daalsmeer.nl. De internetdienst in 
de Dorpskerk op zondag 19 april 
begint om 10.00 uur en voorgan-
ger is ds. R. van Putten uit Zwolle. 

Oud Katholieke kerk
Via www.okkn.nl kunnen bezoe-
kers aan de Oud Katholieke kerk 
aan de Oosteinderweg online 
diensten bekijken en meebele-
ven. De dienst op zondag 19 april 
begint om 10.00 uur. De dienst 
kan ook later bekeken worden. 
 
Levend Evangelie Gemeente: 
Zondag 19 april 10.30 uur dienst 
via livestream uitzending.

Doopgezinde Gemeente: Zon-
dag 19 april 10.00 uur viering via 
https://www.dgaalsmeer.nl

Lijnbaankerk en Lichtbaken
Lijnbaankerk Aalsmeer en Licht-
baken Rijsenhout hebben de 
handen ineen geslagen met ker-
ken uit Hoofddorp en Alphen aan 
de Rijn. Elke zondag in de komen-
de weken worden er live dien-
sten uitgezonden om 10.00 uur. 
De dienst en de materialen (litur-
gie en kinderwerkbladen) zijn te 
vinden via www.kerkdienstenon-
line.nl. Daar is ook de link naar de 
livestream te vinden.

Open Hof Kerk
Zondag 19 april om 10.00 
uur dienst met dominee Teus 
Prins. Te beluisteren via: http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/

CAMA Gemeente
De kerkdiensten van de Aalsmeer-
se CAMA Gemeente worden el-
ke zondag  vanaf 9.30 online uit-
gezonden. Meekijken en luiste-
ren kan via de website www.ca-
ma-aalsmeer.nl waar op de start-
pagina de mogelijkheid gegeven 
wordt op te geven voor een we-
kelijks bericht en de link om de 
dienst te volgen.

‘Bedankthulpverlener’ actie
Vlag en t-shirt voor Rode 
Kruis en Voedselbank
Aalsmeer - Het is een bizarre tijd 
tijdens de corona crisis. 1,5 meter 
afstand en zoveel mogelijk thuis 
blijven. Dat is lastig, maar belang-
rijk om gezamenlijk te strijden te-
gen het coronavirus. Ziekenhui-
zen en andere hulpverleners zijn 
hard aan het zwoegen voor ie-
ders veiligheid. Om hun strijd 
goed te kunnen doen hebben ze 
veel hulpmiddelen nodig, zoals 
mondkapjes en handschoenen. 
Ook huishoudens die afhankelijk 
zijn van de Voedselbank hebben 
het nu extra zwaar. 
Ontwerper Roel Houwers wil 
graag iets bijdragen aan deze 
strijd. Dus heeft hij een ‘bedankt 
hulpverlener’ actie opgezet. Met 
Koningsdag voor de deur is een 

bedankthulpverleners vlag en t-
shirt ontworpen. Hiermee kan ie-
dereen zijn waardering laten zien 
aan al die hulpverleners. 
De vlag en t-shirt zijn te verkrij-
gen via de webshop van Roel (ht-
tps://www.roeldesign.nl/web-
shop.html). Van de winst, die hij 
op de vlaggen en t-shirts ver-
dient, doneert Roel aan twee 
goede doelen, het Rode Kruis en 
aan de Voedselbank en dit is 5 
euro per vlag en 2,50 euro per t-
shirt. 
Doe mee! En laat aan alle hulp-
verleners je waardering zien door 
met Koningsdag de vlag buiten 
te hangen of het t-shirt te dragen 
en steun diegene die zo afhanke-
lijk zijn van de Voedselbank. 

Animo voor deelname aan actie groot
80+ Ouderen blij met 
kaartjes en paaseitjes

Samen met medewerkers Participe
Wethouder deelt paas-
pakketten uit
Aalsmeer - Op Goede Vrijdag 
10 april heeft wethouder Wilma 
Alink met medewerkers van Par-
ticipe paaspakketten uitgedeeld 
aan gezinnen die dat in deze tij-
den goed kunnen gebruiken. Op 
de oproep van Participe eerder 
deze week, met de vraag wie wel 
wat extra’s verdiende voor Pa-
sen, werd goed gereageerd. We 
Canteen, de cateraar van de ge-
meente Aalsmeer en Amstelveen, 
had hiervoor vijftig pakketten be-
schikbaar gesteld.
Wethouder Alink: “We zijn een 
gemeente met hele sociale inwo-
ners en dat merk je nu meer dan 
ooit. Er zijn in Aalsmeer veel mo-
gelijkheden om hulp te krijgen of 
te bieden. Het is �jn dat we van-
daag samen met onze cateraar en 
Participe nog iets extra’s kunnen 
doen voor gezinnen die het niet 
makkelijk hebben. Ik hoop dat we 
zo van Pasen voor hen toch nog 
een vrolijk Pasen maken.”

Participe staat momenteel ze-
ven dagen per week klaar voor 
de mensen uit de gemeente 
Aalsmeer. Maakt u zich nu veel 
zorgen? Heeft u behoefte aan 
een luisterend oor of wilt u pra-
ten over spanningen die er zijn 
door met het hele gezin thuis te 
werken, leren en leven? Partici-
pe is bereikbaar via: 0297-326670 
(werkdagen van 8.30 tot 17.00 
uur), 020-5430440 (zaterdag en 
zondag van 8.30 tot 17.00 uur) en 
per mail: team.aalsmeer@partici-
pe.nu

Hulp tijdens de coronacrisis
Meer informatie over alle hulp-
mogelijkheden in Aalsmeer tij-
dens de coronacrisis is te vin-
den op: https://www.aalsmeer.nl/
home/nieuws/hulp-tijdens-de-
coronacrisis. Vragen over de co-
ronacrisis in Aalsmeer? Mail dan 
naar corona@aalsmeer.nl.
Foto: Participe Amstelland

Ons Genoegen: 
Iedereen wint!

Aalsmeer - Helaas moet er reke-
ning mee gehouden worden dat 
de kaarters bij Ons Genoegen dit 
seizoen niet meer in ‘actie’ komen 
vanwege de genomen maatrege-
len om het coronavirus te lijf te 
gaan. Om dit seizoen af te kun-
nen sluiten hebben de bestuurs-
leden Piet, Rob, Truus, Ria en Joke 
besloten iedereen uit te roepen 
tot winnaar en allen gaan hier-
voor beloond worden op de eer-
ste avond van het nieuwe sei-
zoen. De eerste avond van het 
nieuwe seizoen is op dinsdag 25 
augustus 2020, ter herinnering 
komt er uiteraard een oproep in 
de Meerbode.

Plantjes voor bewoners en medewerkers

Vrolijke attentie voor 
Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
7 april arriveerde er speciaal be-
zoek bij Zorgcentrum Aelsmeer 
aan het Molenpad. Twee direc-
tieleden van Doelen Coach Ser-
vice B.V. en Doelen Verkuijl Group 
(Angela en Eef van Wijk) kwamen 
een grote hoeveelheid plantjes 
brengen om de bewoners en me-
dewerkers in het zorgcentrum te 
verrassen. Deze actie is tot stand 
gekomen in samenwerking met 

Jacob van Zijverden van Kweke-
rij Arendshoeve uit Aalsmeerder-
brug. De bewoners mogen door 
het coronavirus al een behoorlij-
ke tijd geen familie en/of vrien-
den ontvangen. Met deze vrolij-
ke attentie hopen Doelen Coach 
Service B.V. en Doelen Verkuijl 
Group een kleine steun in de rug 
te bieden. Een mooi gebaar in 
deze roerige tijden. Zo blijkt wel 
weer: Samen zijn we Sterk.

Paasgroet met draaiorgel op 5 locaties

Lions verrast bewoners 
zorginstellingen
Aalsmeer - De bewoners van de 
zorginstellingen werden op Goe-
de Vrijdag (10 april jl) verrast door 
een draaiorgel uit Leiden. De da-
mes Lionsclub Aalsmeer Ophelia 
en de heren Lionsclub Aalsmeer 
hadden het initiatief genomen 
om draaiorgel ‘De Blauwe Pilaar’ 
van de �rma Krul uit Leiden naar 
Aalsmeer te laten komen. Zij wa-
ren van mening dat de bewoners 
in deze lastige periode, van niet 
naar buiten kunnen en geen be-
zoek mogen ontvangen, wel wat 
vrolijkheid konden gebruiken. 
Het orgel  heeft achtereenvolgens 
gespeeld voor de bewoners van 
Zorgcentrum Aelsmeer, Verpleeg-
huis Rozenholm, Zorgcentrum ’t 
Kloosterhof en de locatie van Ons 
Tweede Thuis in de Hortensia-
laan. De tour werd afgesloten bij 

de ouderenhuisvesting op het Ad 
Verschuerenplein in Kudelstaart. 
Het was een enorme verrassing 
voor alle bewoners; dit bleek wel 
uit het feit dat voor de ramen en 
op de balkons blije bewoners ver-

schenen, die meezongen, -dans-
ten en -klapten. Beide Lionsclubs 
wensen de bewoners en ook het 
verzorgend personeel veel sterkte 
in deze moeilijke periode!



De Ronde Venen gaat door
Door de maatregelen rondom het coronavirus 
wordt veel afgelast en gesloten. Van ons 
wordt eigenlijk een andere manier van leven 
gevraagd. Een 1,5-meter-samenleving. Met 
elkaar moeten we daar het beste van zien 
te maken. Maar De Ronde Venen gaat door! 
Het is fantastisch om te zien hoe deze tijd 
het creatieve in iedereen naar boven haalt. 
Daarom delen wij, als gemeente, graag al het 
moois dat onze partnerorganisaties in deze 
tijd aanbieden. Voor de thuisblijvers.

Opvoedtips met videodienst Zoom

Thuiswerken met kinderen om u heen en als 
stand-in leraar huiswerk begeleiden. Dat vraagt veel 
van de ouders. Daarom organiseert Ouders Lokaal 
activiteiten met de videodienst Zoom. Zo kunt u 
andere ouders veilig blijven ontmoeten, ervaringen 
delen en elkaar inspireren. U kunt uw verhaal kwijt 
over hoe u de kinderen zo goed mogelijk opvoedt. 
Over wat u wel en niet bespreekt. En hoe u de 
kinderen helpt bij hun angsten en vragen. 

Meer weten?
Kijk op derondevenen.ouderslokaal.nl

Telefonisch advies van relatiecoach

Zorgt het thuiswerken met kinderen voor spanning 
in uw relatie? Maakt u zich zorgen over gezondheid 
en inkomen en geeft dat stress? Denkt u eraan om 
uit elkaar te gaan? Of wilt u zich juist inzetten om die 
mooie en liefdevolle verbinding in stand te houden? 
Stel uw vraag via de telefonische relatielijn. Elke 
maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 
uur. Bel met 088 900 4000. 

Meer weten?
Kijk op www.kwadraad.nl

Telefonisch advies bij burenruzie

We zijn aan huis gebonden. Dat kan voor irritaties 
zorgen. Niet alleen binnenshuis, maar ook buitenshuis 
met uw buren. Burenoverlast kan nu extra vervelend 
zijn. Buurtbemiddeling kan dan een oplossing zijn. Stel 
uw vraag via het telefonisch spreekuur. Elke werkdag 
van 11.00 tot 12.00 uur. Bel met 088 900 4000.

Meer weten?
Kijk op www.problemenmetjeburen.nl

Jongerenwerk De Ronde Venen is op zoek naar 
vrijwilligers die scholieren helpen met de lesstof. Juist 
in deze ongewone tijden is het belangrijk dat jongeren 
hun schoolopleiding goed kunnen blijven volgen. 
“Eén uur huiswerkbegeleiding per week vinden wij al 
fantastisch”, zegt jongerenwerker Christiaan Zijl.

Het Jongerenwerk verzorgt sinds juli 2018 
huiswerkbegeleiding onder de naam ‘De Inhaalslag’, 
bestemd voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8. 

Nog voor het coronavirus werd aan 30 leerlingen per 
week of om de week huiswerkbegeleiding gegeven 
door vrijwilligers en stagiaires van het Jongerenwerk. 
Dit vond plaats in de bibliotheek in Mijdrecht en op de 
locatie van het Jongerenwerk (De Trekvogel).
Vanwege het coronavirus is het Jongerenwerk nu 
bezig de huiswerkbegeleiding online vorm te geven. 
Het heeft daarvoor behoefte aan extra vrijwilligers. 
Bovendien zijn er plannen om de doelgroep uit te 
breiden naar middelbare scholieren.

‘Fantastisch’
Jongerenwerker Christiaan Zijl: “Het hoeft niet 
veel tijd te kosten. Als iemand één uur per week 
huiswerkbegeleiding kan geven met videobellen, vinden 
wij dat al fantastisch. Waarin en op welk niveau iemand 
huiswerkbegeleiding geeft, bepalen we samen met de 
vrijwilliger. We beginnen altijd met een startgesprek. 
Daarna maken we een match met een scholier.”
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Christiaan Zijl via c.zijl@stdb.nl of 06 57 29 01 49.

Kunt u één uur per week huiswerkbegeleiding geven?

Platform koppelt hulpvraag en -aanbod

Een boodschap doen, een brief schrijven of de hond 
uitlaten voor de buren? Bij Coronahulp De Ronde 
Venen vindt u een overzicht van alle hulpacties in uw 
buurt. Met dit platform komt vraag en aanbod bij 
elkaar. U kunt een oproep plaatsen als u hulp nodig 
heeft óf u kunt hulp aanbieden en iets voor een ander 
betekenen. 

Meer weten?
Kijk op www.coronahulp-derondevenen.nl

Een volle koelkast voor iedereen

Bent u uw baan kwijt, is uw contract niet verlengd 
of heeft u als zzp’er geen inkomsten meer? Zit 
u fi nancieel zo krap dat het moeilijk is om voor 
een gezonde maaltijd te zorgen? De Voedselbank helpt 
u met een gratis af te halen pakket als aanvulling op 
het dagelijkse eten. Maar er is meer. Naast eten en 
drinken biedt zij een luisterend oor en verdere hulp 
waar dat kan. 

Meer weten?
Kijk op www.voedselbankderondevenen.nl

Boeken lezen met de ThuisBieb

Voor een goed verhaal hoeft u de deur niet uit. In 
de ThuisBieb zijn nu 100 e-books voor iedereen 
beschikbaar, ook als u geen lid bent. Met de app willen 
de bibliotheken iedereen die thuiszit een hart onder 
de riem steken én een mooie leeservaring bieden. De 
ThuisBieb is beschikbaar in de Google Play Store of de 
iTunes App Store.

Meer weten?
Kijk op www.bibliotheekavv.nl

Lokaal nieuws op de radio

Op RTV Ronde Venen is elke week een speciale 
uitzending te horen over het coronavirus. Dit heet 
You’ll Never Walk Alone. U hoort dan het laatste 
nieuws uit onze gemeente. Elke dinsdag én vrijdag om 
10.00 uur live te beluisteren.

Meer weten?
Zender 105.6FM of rtvrondevenen.nl/radio/live

Beleef de lente in en om huis

De Woudreus deelt tips voor in uw eigen tuin, op uw 
balkon of binnenshuis. Maak van een leeg melkpak 
een compostfabriek. Doe een speurtocht en ontdek 
welke planten en dieren in uw tuin voorkomen. Of 
maak een eigen broeikas op het raam en ontdek hoe 
de bonen groeien. Beleef de lente en maak de natuur 
van dichtbij mee.

Meer weten?
Kijk op www.odru.nl/de-woudreus/







O�ciële Mededelingen
16 april 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

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

VERGADERING

Vergadering van de Commissie Ruimte en Economie op 
dinsdag 21 april 2020 en vergadering van de Commissie 
Maatschappij en Bestuur op donderdag 23 april 2020
De vergaderingen van de Commissie Ruimte en Economie op 
21 april 2020 en van de Commissie Maatschappij en Bestuur 
van 23 april 2020 gaan niet door.

KONINGSDAG

Op Koningsdag (maandag 27 april) zijn het raadhuis en Afval-
bedrijf De Meerlanden gesloten. Op www.afvalkalender.meer-
landen.nl vindt u de gewijzigde inzameldagen.

OPROEP OM VAARTUIGWRAKKEN TE VERWIJDEREN

Aan de Pontweg  en de van Cleefkade ter hoogte van nummer 
10 in Aalsmeer liggen twee boten die niet meer blijven drijven. 
De locatie waar de boten zijn gezonken is hierdoor niet goed 
bereikbaar. 

- Aan het begin van de Pontweg, bij Oosteinderweg num-
mer 249, ligt aan de kade boot nummer 1. Dit betreft een 
blauwe zeilboot met een wit dek van ongeveer 10 meter 
lang inclusief een buiten-boordmotor. In de zeilboot staat 
ook een halve meter water. Dit schip ligt hier al maanden.   

- Boot nummer 2 is een blauwe zeilboot zonder mast met 
een wit dek met aan de achterzijde van de spiegel een bui-
tenboord motor bevestigd van het merk Evenrude 4 pk.

- Boot 3 en 4 aangetro�en ter hoogte van de van Cleefkade 
- Boot nummer 3 is een witte boot van ongeveer 3 meter 

lang waarvan het drijf baar vermogen ont-breekt.
- Boot nummer 4 is een blauwe zeilboot type BM, dreef los 

en was aangetro�en in de gedempte stoot. Ook van deze 
boot is het drijfvermogen weg.

- Ter hoogte van de Stommeerkade in de gemeente Aals-
meer ligt ook nog een roeiboot waarvan het drijf baar ver-
mogen ontbreekt.  

Volgens artikel 1. van de Wrakkenwet, kunnen de wrakken 
door de beheerder van het openbaar water worden opge-
ruimd, zonder dat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor 
eventueel toege-brachte schade. De gemeente is voornemens 
deze vaartuigen uit het openbaar water te lichten, mee te 
voeren en/of op te slaan dan wel te vernietigen. De eigenaren 
krijgen op grond van artikel 3. van de wrakkenwet de gelegen-
heid de vaartuigen te verwijderen, binnen vier werkdagen na 
deze publicatie in de Nieuwe Meerbode. De wrakken dienen 
dus vóór 24 april ’20aanstaande te zijn verwijderd. Artikel 5.28 
5.29 en 5.30 van de AWB zijn van toepassing. Dit betekent dat 
de gemeente deze vaar-tuigen 13 weken na verwijdering mag 
verkopen, weggeven of laten vernietigen. Voor nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met de gemeente Aalsmeer, 
afdeling VVH team HOR, vaarwegbeheer via telefoonnummer 
0297 – 38 75 75.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Stommeerweg 31a, 1431 ES, (Z20-023276), het legaliseren 

van een tuinkast op de eerste verdieping 
-  Aalsmeerderweg 24, 1432 CR, (Z20-023124), het bouwen 

van een garage annex berging 

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Łaka Z. 10-07-1955 07-04-2020
Łąka J. 17-03-1957 07-04-2020 
Tavarez II M.D. 12-01-1997 07-04-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
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 ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Kowalska K.M. 10-02-1992 08-04-2020
Malash A. 01-08-1997 09-04-2020
Malash H. 30-01-2000 09-04-2020
Mazur K. 03-02-1995 07-04-2020
Vidal Martins Gomes M. 09-09-1980 07-04-2020

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

In het bezwaarschrift zet u:
• uw naa  en adres;
• de datu  van uw bezwaarschrift;
• een o schrijving van het besluit waartegen u bezwaar aakt;
• waaro  u het niet eens bent et ons besluit;
• uw handtekening; 
• zo ogelijk uw e ailadres; 
• het telefoonnu er waarop u overdag te bereiken bent.

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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen 
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te 
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van 
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk 
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan te-
lefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij 
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende 
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel 
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer 
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vervolg op volgende blz.

Beste inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart,

De tijd waarin we nu verkeren vraagt om bijzondere aandacht en zorg voor elkaar. Als gemeentebestuur willen 
wij u, inwoner en/of ondernemer, laten weten dat wij aan u denken. Wij zijn de gezamenlijke politieke partijen 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Aalsmeer. Juist in deze moeilijke tijd is het belangrijk om gezamen-
lijk op te trekken om samen met u, onze samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen.

Een aantal van u werkt in de zorg of heeft een ander vitaal beroep en is dag en nacht hard bezig om anderen 
te helpen. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Sommigen van u zijn ziek of hebben een dierbare verloren. Wij 
wensen u daar heel veel sterkte bij. We denken ook aan iedereen, jong en oud, die in deze periode kampt met de 
gevolgen van de coronacrisis en de impact van de maatregelen op het dagelijks leven en functioneren. 

Wij zijn trots op onze mantelzorgers, vrijwilligers, ondernemers, ouders, scholieren en docenten, zzp-ers, de 
kwetsbaren, ouderen en kinderen. Ieder van u heeft zo zijn eigen zorgen, van het uitvoeren van meerdere taken 
tegelijk tot zorgen over geld, gevoel van eenzaamheid of angst. Het is dan ook mooi te zien dat er al vele initia-
tieven zijn gestart door inwoners en ondernemers om elkaar te helpen. Want alleen samen kunnen wij er voor 
zorgen dat het leed zo klein mogelijk blijft.

Wij werken er in deze tijd aan om de gemeente zo goed mogelijk namens u te besturen. Zo hebben wij inmid-
dels een pakket steunmaatregelen vastgesteld om de gevolgen van deze crisis enigszins te verzachten. Zoals 
velen van u doen wij ons werk als gemeentebestuur nu zoveel mogelijk vanuit huis. Het democratische proces 
van belangenafweging en besluitvorming blijft doorgaan al is het nu meestal op een digitale manier. U kunt ons 
met vragen of opmerkingen ook in deze moeilijke periode bereiken via telefoon of e-mail. Hopelijk kunnen we u 
helpen of u in de goede richting wijzen. 

We denken aan u en hopen u snel in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten.

De gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Aalsmeer

Fractie CDA
Fractie VVD

Fractie Absoluut Aalsmeer
Fractie GroenLinks

Fractie D66
Fractie PvdA
Fractie René Martijn
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VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

-  Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-023120), 
het kappen van diverse bomen t.b.v. de herinrichting en 
groenrenovatie van de omgeving van de Proosdijhal 

-  Machineweg, tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk, 
Sectie B 9610, (Z20-023116), het kappen van 21 waarde-
volle essen t.b.v. herinrichting van de Machineweg 

-  Praamplein, tegenover nr. 4A, (Z20-022725), het maken 
van een bouwplaatsinrichting t.b.v. het verbouwen van 
Albert Heijn van 26 juni tot en met 7 juli 2020 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn inge-
trokken:
-  Praamplein 4A, 1431 CV, (Z20-009855), het aanbrengen 

van nieuwe reclame-uitingen, het uitvoeren van schilder-
werkzaamheden van de puien, het plaatsen van zes anti 
rampaaltjes, het vervangen van de bestaande dakinstalla-
tie en de winkelwagenopstelplaatsen voorzien van logo-
stickers. Verzonden: 10 april 2020

 
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-

handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
-  Constantijnstraat 26, 1432 HJ, (Z20-009194), het plaatsen 

van een hekwerk rondom de voortuin. Verzonden: 10 april 
2020

-  Hornweg 187, 1432 GH, (Z19-076009), het uitbreiden van 
de sporthal met een �tnessruimte en het slopen van twee 
bestaande aanbouwen behorend bij de sporthal. Verzon-
den: 08 april 2020

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Cyclamenstraat 49, 1431 RZ, (Z20-022376), het plaatsen 

van een container t.b.v. een verbouwing op een parkeer-
plaats voor de woning tot 1 juli 2020. Verzonden: 10 april 
2020

-  Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-068566), het plaatsen van 
een dakopbouw met een dakkapel aan voor- en achter-
zijde. Verzonden: 09 april 2020

-  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. Verzon-
den: 09 april 2020

-  Spoorlaan nabij 6 en 21 (Sectie C nr. 1446), (Z20-010291), 
het kappen van 6 bomen en het herplanten van 11 bomen 
t.b.v. herinrichting Spoorlaan. Verzonden: 07 april 2020

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

RECTIFICATIE VERBOUWING ALBERT HEIJN OP 27 
MEI 2020 (ZIE NIEUWE MEERBODE VAN 2 APRIL 2020)

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, 
dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van 
de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen 

en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak ma-
ken kan via telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met 
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling 
of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betre�ende be-
stuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie.

VERLEENDE INDIVIDUELE ONTHEFFING ZON- EN 
FEESTDAGEN 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2a van de Verordening winkeltijden 
Aalsmeer 2019 de volgende onthe�ng is verleend. Tegen de 
afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
• als eerderweg   uincentru  et os-

ten op 13 april, 21 mei en 1 juni 2020, verzonden 10 april 
2020

• als eerderweg   uincentru  Ranzijn 
op 12 april, 19 april, 26 april, 3 mei, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 
31 mei, 6 december en 13 december 2020

TER INZAGE:

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

Vervolg van vorige blz.

Veel waardering voor zorg en aandacht

Paaseitjes van 75+ Club 
voor zorgmedewerkers  
Aalsmeer - Het coronavirus treft 
iedereen door alle maatregelen 
die noodzakelijk zijn om de ver-
spreiding te voorkomen, te be-
perken en te vertragen. In het 
Aalsmeerse bedrijfsleven zijn er 
veel e�ecten door het stilvallen 
van handel en bedrijvigheid. Voor 
de ouderen in het Zorgcentrum 
en de thuiswonende ouderen is 
het echter ook enorm belastend: 
binnen blijven om ontmoetingen 
te voorkomen en de sociale con-
tacten beperkt tot telefoontjes 
en lieve attenties, maar vooral de 

onzekerheid hoe dit verder gaat. 
Zorgcentrum Aelsmeer ervaart 
heel veel steun uit het dorp. Het 
is echt ontroerend om te zien hoe 
iedereen aan de ouderen en ook 
aan de medewerkers denkt. Vrij-
wel dagelijks worden bloemen en 
pakketjes, mooie kaarten, etc. af-
geleverd. De medewerkers doen 
hun uiterste best de liefdevolle 
zorg en aandacht te blijven bie-
den en het gevoel van eenzaam-
heid bij ouderen enigszins te be-
perken, maar ook zijn zij bezorgd 
en onzeker over hun eigen veilig-

Actuele ontwikkelingen Kudelstaart
Bewonersoverleg van 
Dorpsraad afgelast
Kudelstaart - Het bestuur van de 
Dorpsraad Kudelstaart laat weten 
dat het bewonersoverleg van 20 
april aanstaande is afgelast van-
wege de coronamaatregelen. De 
Dorpsraad Kudelstaart was voor-
nemens een bewonersoverleg 
te houden speci�ek gericht op 
de ontwikkelingen in Vrouwen-
troost. 
De verschillende initiatiefnemers 
hadden toegezegd een korte in-
leiding te geven op hun plannen. 
Het Waterschap AGV zou aanwe-
zig zijn om de plannen voor de 
dijkverzwaring Kudelstaartseweg 
toe te lichten. Ook de Gemeente 
Aalsmeer was uitgenodigd. He-
laas kan deze avond vanwege de 

coronamaatregelen geen door-
gang vinden. De Dorpsraad be-
kijkt nu of de informatieavond 
verschoven kan worden naar sep-
tember. 
De planning voor het houden 
van de informatieavond in april 
was overigens goed getimed ge-
let op de actuele ontwikkelingen. 
Op de voormalige locatie van 
de Pannenbar (hoek Bachlaan 
en Kudelstaaratseweg) is de eer-
ste paal inmiddels geslagen voor 
het project Womens Eye, de loca-
tie van de voormalige Citroën ga-
rage wordt bouwrijp gemaakt en 
op het Zeilfort Kudelstaart wordt 
hard gewerkt aan het herstel van 
het dak. 

Eerste paal voor project Womens Eye.

Bij winkels en openbare gelegenheden

Extra aandacht voor de 
afstand van 1,5 meter
Aalsmeer - Zaterdag 4 april zijn 
er op 27 plekken in de gemeente 
Aalsmeer symbolen op de grond 
geschilderd met ‘Houd anderhal-
ve meter afstand van elkaar’. Dit 
als extra aandacht in deze peri-
ode. De symbolen zijn vooral bij 
winkelcentra en openbare gele-
genheden geschilderd. De verf 
die hiervoor gebruikt is blijft drie 

weken tot twee maanden zicht-
baar. Dit is afhankelijk van de om-
standigheden. 
Het college van burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer is trots 
op de Aalsmeerders. Ze houden 
zich goed aan de afspraken. En zij 
vragen aan iedereen om rekening 
te blijven houden met elkaar en 
zo deze periode door te komen.

Actie Radio Aalsmeer op televisie
Lokale DJ’s gezocht voor 
bijzondere Koningsdag
Aalsmeer - Koningsdag 2020 
wordt anders dan we gewend 
zijn. Om de dag toch zo leuk 
mogelijk te maken heeft Radio 
Aalsmeer iets unieks bedacht: de 
hele dag krijgen DJ’s uit Aalsmeer 
en Kudelstaart een podium op te-
levisie! Op deze manier kan ieder-
een thuis een feestje vieren, op 
de klanken van de vele DJ talen-
ten uit de buurt. Kortom: Feest 
mee op televisie! Want ja, wat is 
een feestje zonder DJ’s? Draaien 
voor een groep mensen zit er nu 
natuurlijk niet in en vele interna-
tionale DJ’s verzorgen deze da-
gen dan ook livestreams vanuit 
hun huizen. Hoe leuk is het om 
deze Koningsdag extra bijzonder 
te maken door vanuit huis met el-
kaar verbonden te zijn via de mu-
ziek van gepassioneerde plaats-
genoten?! 
Vanaf een hoog dak met uitzicht 
over de Aalsmeerse skyline wor-
den de DJ sets live uitgezonden 
op televisie, via de radio en op 
internet. Via het bekende video-
chat programma Zoom van Ra-

dio Aalsmeer kun je de rest van 
Aalsmeer laten zien hoe jij thuis 
mee feest, dus vergeet je oranje 
out�t niet! 
Alle Aalsmeerse DJ’s, van begin-
nend tot ervaren, worden uitge-
nodigd om zich aan te melden 
voor dit unieke evenement. Sa-
men gaan ze zorgen voor een ge-
varieerde feest mix. Ben je DJ en 
wil je meedoen? Hou er dan reke-
ning mee dat je voor een breed 
publiek draait. Extremere mu-
ziekstijlen (hardcore, hardstyle, 
trap, dubstep, etc) kunnen niet 
in het schema worden opgeno-
men. Zorg voor veel variatie en 
blije muziek, dan wordt het voor 
iedereen een leuke dag! De pre-
cieze invulling van de dag wordt 
later bekend gemaakt. Wel kan 
de omroep al verklappen dat er 
’s avonds wordt afgesloten de be-
faamde TV Pubquiz van de Mark 
en Eric Show! Aanmelden kan via 
de website radioaalsmeer.nl/ko-
ningsdag. Daar kun je ook con-
tact opnemen met de organisa-
tie, mocht je nog vragen hebben. 

Contact en interactie behouden
Online jongerenwerk in 
corona-tijden
Aalsmeer - Sinds 1 januari van 
dit jaar voert Buurtwerk het jon-
gerenwerk in Aalsmeer en Ku-
delstaart uit. Met een aantal be-
kende en nieuwe gezichten be-
vat het team de jongerenwerkers 
Manon, Roan, Tom, Lizanne, jon-
gerencoach Thijmen en teamlei-
der Anniek.
Waar zij normaal gesproken acti-
viteiten met en voor jongeren or-
ganiseren zoals kleine voetbal-
toernooien, samen koken, huis-
werkklassen op de middelba-
re scholen, organiseren van een 
festival, talentenavond en meer, 
is dat in de huidige tijd door de 
coronacrisis fysiek niet moge-
lijk. Gelukkig zijn er online tal van 
mogelijkheden!

Website en Social media
Een mooi middel is de website 
www.jonginaalsmeer.nl. Op deze 
website kunnen jongeren alle in-
fo vinden over thema’s als school 
en toekomst, pesten en geweld, 
roken, drank en drugs. Ook spe-
ci�eke Aalsmeerse informatie zo-

als waar je hulp kan vinden, wat 
er te doen is en blogs van ande-
re Aalsmeerse jongeren, zoals Ni-
kita die blogt over haar vrijwilli-
gerswerk in het ziekenhuis in co-
rona-tijd. Heb jij ook een talent 
voor bloggen/vloggen, fotogra-
feren, redigeren of een ander ta-
lent en wil je helpen met Jong In 
Aalsmeer? Laat het de jongeren-
werkers weten via de site of Insta-
gram!

Spellen en quizzen
Via social media worden er veel 
activiteiten georganiseerd. Van 
een online spellenavond tot the-
maquizzen op Instagram over bij-
voorbeeld �nanciën en psychi-
sche gezondheid en van chal-
lenges tot ‘live uitzendingen’ met 
tips over huiswerk en de sfeer 
thuis. Het jongerenwerk is druk 
bezig om het contact en de in-
teractie met jongeren ook in de-
ze tijd te behouden. Neem een 
kijkje op www.jonginaalsmeer.nl 
of de Instagram van buurtwerk.
aalsmeer

heid en die van hun familieleden 
en dierbaren. 

Vanuit de 75+ Club van Zorg-
centrum Aelsmeer is er heel veel 
waardering voor de inzet van de 
300 medewerkers en is de be-
hoefte ontstaan om hen een hart 
onder de riem steken door hen in 
deze moeilijke tijd een kleine at-
tentie aan te bieden. De afgelo-
pen week was dit een thermo-
beker met een zakje paaseitjes 
en ook voor de komende tijd ligt 
er een bedankje klaar in de vorm 
van een tube handcrème en een 
plak chocola.







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

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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

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

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

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

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via: 
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu. 

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

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

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

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

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

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden
Informatie over actuele openingstijden www.uithoorn.nl/contact
• oningsdag  maandag 27 april 2020 gesloten
• aandag 4 mei (verplichte vrije dag) odenherdenking, 

gesloten, scheidingsdepot open
• Bevrijdingsdag  dinsdag 5 mei 2020, gesloten
• Hemelvaartsdag  donderdag 21 mei 2020 gesloten
• rijdag 22 mei 2020, dag na Hemelvaart (verplichte vrije 

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

• Facebookgroep Uithoorn helpt orona 
 www.facebook.com/groups/501799177160993/ 
 Geen facebook? Mail via uithoornhelpt@gmail.com
• www.coronahulpuithoornderondevenen.nl nformatie via het 

Infopunt Uithoorn voor Elkaar, www.uithoornvoorelkaar.nu 
 (0297) 303 044 of 
 info@coronahulpuithoornderondevenen.nl. 
• antelzorgers  antelzorg & eer via (020) 512 7250 of 
 info@mantelzorgenmeer.nl (09.00-17.00 uur)
• Participe Amstelland voor de hele regio  Amstelveen, Aalsmeer, 

Uithoorn en Ouder Amstel, telefonisch bereikbaar van op 
zaterdag en zondag van 8.30-17.00 uur via (020) 543 0440. 

 Meer informatie: www.participe-amstelland.nu 

Wijzigingen afvalkalender
• Hoewel er dit jaar geen festiviteiten zijn op 27 april, gaat de 

inzameling van papier in Meerwijk-Oost niet door. In plaats 
daarvan wordt het papier zaterdag 25 april opgehaald.

• oor eerwijk - ost en orpscentrum hamerdal staat per 
ongeluk een takkendag op 5 mei ingepland. Dit is vrijdag 8 mei.

• ok vanwege 5 mei, eens per 5 jaar een wettelijke feestdag, 
is de papierinzameling van dinsdag 5 mei naar zaterdag 2 mei 
verzet voor Zijdelwaard-Zuid, Bedrijventerrein en De Regentes.

• p donderdag 21 mei is het Hemelvaart. e inzameling van 
PMD is in Meerwijk-Oost op zaterdag 23 mei. De inzameling 
van PMD is ook naar 23 mei voor Thamerdal/Dorpscentrum.

• p donderdag 21 mei is het Hemelvaart. e inzameling van 
PMD is in Meerwijk-Oost en Thamerdal/Dorpscentrum op 
zaterdag 23 mei. 

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

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

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

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

Textielcontainers
Sympany, het bedrijf dat voor on-
ze gemeente de textielcontainers 
leegt en het ingezamelde tex-
tiel sorteert en afzet, kan door de 
maatregelen tegen corona voorlo-
pig kleding geen tweede leven ge-
ven. Kosten voor (extra) opslag en 
transport lopen op terwijl de waar-

de en kwaliteit van het ingezamel-
de textiel daalt door opslag voor 
onbepaalde tijd. Zij doen een drin-
gende oproep om kleding die u wilt 
weggooien, tijdelijk thuis te hou-
den en het niet in een textielcon-
tainer of restafvalcontainer te gooi-
en, maar ook niet bij te plaatsen.

Eikenprocessierups
Zodra de eikenprocessierupsen 
uit de eitjes komen, de rupsen zich 
ontwikkelen en nestjes vormen, 
worden de nestjes met rupsen op-
gezogen. We ruimen vooral de 
nesten op die boven fi ets- en voet-
paden hangen en op speelplaat-
sen waar veel kinderen komen. Op 
dit moment komen de eerste eitjes 

uit en zullen de rupsjes zich gaan 
ontwikkelen. Rond mei begint de 
aannemer met opzuigen, dan zijn 
de nestjes gevormd. Ziet u nest-
jes of heeft u overlast, dan kunt 
u dit melden via uithoorn.nl/mel-
ding. De bomen worden dan ge-
markeerd met waarschuwingslin-
ten en de nestjes opgezogen.

#Coronahulpuithoorn 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. U vindt de offi ci le 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps zoek.offi cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit 
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet 
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal 
via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroeps-
schrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waarte-
gen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan 
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de 
werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorzie-
ning’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent 
met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet 
u ook betalen.

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

 TER INZAGE
• ntwerpbestemmingsplan uurlijn 15-21. nzageperiode vanaf vrijdag 

3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020. Inlichtingen bij mevr. A. 
Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

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

• oncept-Beleidsregels standplaatsen. nzageperiode vanaf 16 april 
2020 t/m 27 mei ter inzage. Informatie bij mevr. L. van der Salm (0297) 
513 111, afdeling Buurt.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-0347 2, nabij de Poelweg, het plaatsen van een damwand en het 

verbreden van een brug (ontvangen 30-03-2020);
• 2020-037273, uurlijn 78, het ophogen van een perceel (ontvangen 06-

04-2020)
Uithoorn
• 2020-0347 7, arktplein 63, het verstevigen van de constructie van ca-

fé De Gevel (ontvangen 31-03-2020);
• 2020-036226, olijnlaan 24, het plaatsen van een schutting (ontvangen 

02-04-2020);
• 2020-03727 , Burgemeester Brautigamlaan 12, het plaatsen van een 

schutting (ontvangen 07-04-2020);
• 2020-037283, uurlijn tussen ingdijk en Watsonweg, het reconstrue-

ren van de weg en het verbeteren van de dijk (ontvangen 07-004-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-021237, oekoek 118, het realiseren van een uitweg met laadpaal 

ingetrokken, verzonden 08-04-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-01 233, epenlaan , het bouwen van een berging met carport en 

veranda (verzonden 30-03-2020);

Vervolg op volgende blz.

In tegenstelling tot veel voedselban-
ken in Nederland, heeft de voed-
selbank in de gemeente Uithoorn 
weinig problemen als het gaat om 
te weinig aanvoer van eten. ,,Daar 
zijn we natuurlijk erg trots op,” aldus 
wethouder Ria Zijlstra. ,,Ik weet dat 
de voedselbank, net als ik, enorm 
dankbaar is dat er in Uithoorn/De 
Kwakel zoveel gedoneerd wordt. 
Hopelijk blijft dit zo. Ook op dit vlak 
merk je dat de samenhorigheid in 
onze gemeente hoog is. Mooi om 
te zien,” vertelt de wethouder. Maar 
net als veel andere voedselbanken 

kampt de voedselbank in Uithoorn/
De Kwakel wel met een tekort aan 
vrijwilligers. Sinds de uitbraak van 
de coronacrisis zijn veel oudere 
vrijwilligers (tijdelijk) gestopt. Om-
dat zij in de risicogroep vallen blij-
ven zij uiteraard thuis. Nieuwe vrij-
willigers zijn dus van harte welkom. 
Wie hier meer over wilt weten kan 
een kijkje nemen op de website 
www.voedselbankuithoorn.nl. 
Of neem contact op met bestuurslid 
vrijwilligerszaken Frans Bakker via  
vrijwilligersbeleid@voedselbankuit-
hoorn.nl.

Voedselbank Uithoorn/De Kwakel 
naarstig op zoek naar vrijwilligers



Uithoorn - Om besmet-
ting met het Coronavirus 
te voorkomen moest Het 
Hoge Heem, net als alle 
andere verpleeg- en ver-
zorgingshuizen in Neder-
land, op voordracht van de 
overheid haar deuren slui-
ten voor bezoekers en zelfs 
naaste familie. Heel ver-
drietig, maar wel heel no-
dig om de kwetsbare be-
woners zo optimaal moge-
lijk te kunnen beschermen. 
Hoe geweldig is het voor 
de bewoners om te ervaren 
hoe er met hen wordt mee-
geleefd! Prachtige teke-
ningen gemaakt door kin-
deren uit de buurt, stapels 
bemoedigende kaarten 
geschreven door bewoners 
van Uithoorn, schenkin-
gen van bedrijven en par-
ticulieren, zoals planten, 
bossen bloemen, cadeau-
tjes, tijdschriften en allerlei 
lekkers. Het zorgpersoneel 
wordt hierbij ook niet ver-
geten. Het Hoge Heem wil 
dan ook iedereen bedan-
ken die heeft bijgedragen 
aan alles wat de afgelopen 
weken is binnengekomen. 
Het is werkelijk overweldi-
gend en doet de bewoners 
en personeel heel goed! 
Het wordt bijzonder ge-
waardeerd dus blijf dit de 
komende tijd vooral doen!

Het Hoge Heem: Alle aandacht wordt bijzonder gewaardeerd

een onafhankelijke adviescommissie. De commissie hoort en adviseert 
de bestuursorganen. Aangaande de samenstelling van de commissie en 
de procedure die de commissie volgt heeft de raad, het college, de bur-
gemeester en de leerplichtambtenaar op 31 maart 2020 de op 10 decem-
ber 2020 vastgestelde regeling aangepast conform het raadsbesluit van 24 
mei 2012. De aangepaste regeling treed in werking na de dag van bekend-
making. De voorgaande regeling, de regeling bezwaarschriftencommissie 
van het college, burgemeester en leerplichtambtenaar gemeente Uithoorn 
2020 wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze re-
geling. De Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020 
zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl. 

GEACTUALISEERDE BELEIDSREGEL PFAS GEMEENTE UITHOORN 
EN BODEMKWALITEITSKAART PFOS EN PFOA
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken bekend 
dat zij op 31 maart 2020 het ‘Besluit van de gemeente Uithoorn van 31 
maart 2020 met zaaknummer 2020-030997 tot vaststelling van de Beleids-
regel PFAS gemeente Uithoorn 2020’ hebben vastgesteld (geactualiseerde 
Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020). Op grond van het Besluit Bo-
demkwaliteit in combinatie met de zorgplicht zoals opgenomen in de Wet 
Bodembescherming (art. 13 Wbb) hebben B&W bepaald hoe zij omgaan 
met het toepassen van grond en bagger binnen de gemeente Uithoorn, 
waarin PFAS zijn aangetroffen. Tevens hebben zij de bodemkwaliteitskaart 
PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied vastgesteld. Het besluit van 
de gemeente Uithoorn van 19 februari 2019 met nummer 2018-080495, tot 
vaststelling van de beleidsregel voor het toepassen van PFOS- en PFOA-
houdende grond en baggerspecie op de landbodem in de gemeente Uit-
hoorn is ingetrokken. Tevens heeft het college besloten een mandaat te 
verstrekken aan de verantwoordelijk wethouder om binnen de kaders van 
de geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020 te beslis-
sen over bodemkwaliteitskaarten voor PFOS en PFOA.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-018518, Wiegerbruinlaan 77, het afwijken van het bestemmings-

plan voor een fitnesscentrum (verzonden 01-04-2020);
• 2020-021241, Legmeer-West veld E-H, Het oprichten van 55 woningen 

(verzonden 08-04-2020);
• 2020-022686, Grevelingen 40, het restaureren en herbestemming van 

de voormalig Genieloods tot woning (verzonden 09-04-2020);
• 2020-030440, Amstelplein 57, het plaatsen van terrasschermen (ver-

zonden 07-04-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Om rechtmatig uitvoering te kunnen blijven geven aan de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning is de Verordening Wmo per 1 januari 2020 aange-
past. Aanpassing is het gevolg van de wijzigingen voorkomend uit juris-
prudentie en de invoering van het abonnementstarief. Omdat er een ad-
ministratief-technische wijziging heeft plaatsgevonden is de verordening 
opnieuw vastgesteld. De raad heeft op 28 februari 2020 de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020/1 vastgesteld en de Ver-
ordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020 ingetrokken. De 
verordening treed op 1 januari 2020 in werking.

REGELING BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE GEMEENTE 
UITHOORN 2020 
De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar laten 
zich omtrent te nemen beslissingen op bezwaarschriften adviseren door 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Inwerkingtreding 
De geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn 2020, de bo-
demkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied en het 
mandaat van de verantwoordelijk wethouder treden in werking met ingang 
van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.

CONCEPT-BELEIDSREGELS STANDPLAATSEN IS VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 24 maart 2020 
de concept- Beleidsregels standplaatsen Uithoorn 2020 vastgesteld. De-
ze beleidsregels liggen van 16 april 2020 t/m 27 mei ter inzage. Alle bij ons 
bekende standplaatshouders hebben een exemplaar toegestuurd gekre-
gen en ook de winkeliersverenigingen. Om zo min mogelijk mensen op de 
been te brengen in deze tijd kunnen overige belanghebbenden en belang-
stellenden de beleidsregels inzien op de website van de gemeente. Als 
dat niet voor u mogelijk is stuurt u dan een email naar gemeente met ge-
meente@uithoorn.nl o.v.v. ter inzage standplaatsen zodat u een exemplaar 
wordt toegestuurd. Na deze 6 weken zal met in achtneming van ingedien-
de zienswijzen het beleid definitief worden vastgesteld.

TIJDELIJK OPHEFFEN EENRICHTINGSVERKEER POELWEG TUS-
SEN DE VUURLIJN EN DE IEPENLAAN IN DE KWAKEL TE UIT-
HOORN T.B.V. BOUWVERKEER DE RIETKRAAG
In de komende tijd zal het nieuwbouw project De Rietkraag in De Kwakel 
gerealiseerd worden. Het bouwverkeer zal gebruik maken van de Poel-
weg en de Iepenlaan. Hiertoe wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld 
op een gedeelte van de Poelweg tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan, dit 
wordt met bebording aangegeven. Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt 
in de Staatscourant (zie kader digitale bekendmakingen).

WWW.UITHOORN.NL
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Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 

(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

1929 BOTERDIJK, …TOEN 

2020 BOTERDIJK,… NU

Afl evering 54

De bocht in de Boterdijk met links Café Pouw, het is winter-
dag, kijk maar: ijs in de Kleine-Drecht. Dit brede water liep via 
een sluis bij de Vrouwenakker van het Amstel-Drechtkanaal 
langs de Drechtdijk naar het ‘Gat van Schelling’ aan de 
Boterdijk waar het overging in de Ringvaart. Vandaar naar het 
Zijdelmeer en bij Café De Herberg via weer een sluis in de 
Amstel. De Kwakel had in die periode heel veel vaarwegen en 
bijna alles werd per praam en roeiboot vervoerd. Rechts de 
boerderij van Jan van Doorn ‘Mea Laetitia’ (Mijn Vreugde) met 
een volle hooiberg voor de koeien in de winterperiode. Op de 
achtergrond de oude kerk met de spits die in 1875 gebouwd is 
onder leiding van Pastoor Cornelis Vasse.

Het Café Pouw en de grond werden in 1955 geschonken aan 
de R.K. kerk door eigenaar Cornelis Pouw. Het kerkbestuur 
vroeg aan To van Doorn om als beheerster van ‘Ons Huis’ aan 
te willen treden. Zij nam die baan aan en beheerde met steun 
van haar vriendin Jo Vlasman dit dorpshuis. Het werd in de 
volksmond ook wel ‘Nachtclub To & Jo’ genoemd. Nu staat er 
op die plek het huis en het kantoor van Jac Oosterveer met de 
twee oude bomen nog op dezelfde plaats. Op de achtergrond 
de nieuwe kerk (zonder spits) en twee nieuwe huizen rechts 
plus nog een puntje van het kalverenlandje dat ‘De Krocht” 
genoemd werd, wat nu de tuin van is van Bakkie. Ruim 91 jaar 
verder is er heel veel veranderd aan de Boterdijk.

Eerste sleutel voor bewoners 
nieuwbouwwijk Wijdelande

van hun nieuwe woning in ont-
vangst genomen. De 76 gasloze 
en energiezuinige koopwonin-
gen in Wijdelande worden gefa-
seerd opgeleverd. De laatste wo-
ning zal aannemer BAM Wonen 
naar verwachting begin juni op-
leveren. Wijdelande is een ont-
wikkeling van CZAN Blauw, een 
samenwerking van Blauwhoed 
en AM.

Dorps woongevoel 
Wijdelande wordt een nieuw-
bouwwijk met verschillende wo-
ningtypen en een hoog afwer-
kingsniveau. Pascal Voorn, seni-
or ontwikkelingsmanager van 
Blauwhoed: “Iedere woning is 
voorzien van een warmtepomp, 
waardoor er in de hele woning 
zowel vloerverwarming als vloer 
topkoeling is. Daarnaast beschik-
ken de woningen over een eigen 
smart-home systeem, waardoor 
bewoners gebruik kunnen ma-
ken van eigentijdse voorzienin-

gen zoals slimme rookmelders, 
usb-wandcontactdozen, led-bui-
tenverlichting en zelfs sensor-
toiletverlichting.” In Wijdelan-
de komt veel groen en water en 
het is ruimtelijk opgezet, waar-
door echt dat landelijke, dorp-
se woongevoel ontstaat. De ar-
chitectuur van het nieuwbouw-
project is ontworpen door Mul-
leners en Mulleners Architecten.

Persoonlijk wonen
Bij de aankoop van een woning 
in Wijdelande kregen toekom-
stige bewoners de gelegenheid 
om een bezoek te brengen aan 
Homestudios. Hier hebben zij in 
het experience center hun eigen 
klantreis doorlopen. Samen met 
een persoonlijke woonadviseur 
werden persoonlijke voorkeuren 
besproken, om zo de woning ge-
heel naar wens af te maken. De 
bewoners hebben hierdoor van 
hun nieuwe huis al gelijk een 
thuis gemaakt.

Telefoonactie van de 
Zonnebloem groot succes

standigheden vergaat. Vaak leid-
de dat tot lange telefoongesprek-
ken, waarin veel persoonlijke ver-
halen van de gasten. Veel gasten 
zeiden: ik vermaak me wel, face-
timen met de kinderen, kleinkin-
deren, puzzelen en bellen met fa-
milie. Maar ook gesprekken waar-
in gasten aangaven zich alleen te 

voelen nu zij nergens meer naar-
toe kunnen. Niet naar de dagop-
vang, niet naar de zorgboerde-
rij, niet naar ko�  e-ochtenden. Of 
heel eenzaam zijn: geen kinderen 
hebben, partner overleden. Met 
de gasten is afgesproken dat zo-
lang de lockdown voortduurt, er 
regelmatig opnieuw even con-

Ontwerpen Buurtcentrum 
Thamerdal klaar
Uithoorn - Thamerdal krijgt een 
nieuw buurtcentrum naast basis-
school Het Duet. Het buurtcen-
trum heeft een ruimte die buurt-
bewoners kunnen gebruiken: Bij 
de buren. In het centrum komt 

daarnaast een moderne gymzaal 
waar jong en oud bezig kunnen 
zijn met sport en bewegen. Ook 
de huurders van De Bovenboog 
krijgen een plek in het buurtcen-
trum. Het ontwerp voor het cen-

Scooterrijder gewond
Uithoorn - Zaterdagmiddag jl. is 
in Uithoorn een scooterrijder ge-
wond geraakt bij een onval op 
de Noorddammerweg. De scoo-
ter kwam door nog onbekende 
oorzaak in botsing met een bus 

op de busbaan. De jongen kwam 
vervelend ten val en raakte ge-
wond. Hij is overgebracht naar 
het ziekenhuis. De inzittenden 
van de bus bleven ongedeerd. 
Foto: Jan Uithol

Thema ‘200 jaar Uithoorn’ uitgebreid

Uithoorns Mooiste Fietstocht 
verschoven naar 30 augustus

Uithoorn - De voor dit voorjaar 
aangekondigde historische � ets-
tocht Uithoorns Mooiste is ver-
schoven naar zondag 30 augus-
tus. Met dit besluit pakt wieler-
vereniging UWTC door met haar 
plannen om ‘Uithoorns Mooiste 
De Fietstocht’ te laten verwor-
den tot de mooiste � etstocht van 
Uithoorn. Uiteraard onder voor-
behoud van adviezen van het 
RIVM zal de kleinschalige nazo-
mertocht eind augustus kunnen 
worden gereden. In deze lock-
down periode kunnen deelne-
mers zich langer voorbereiden op 
de oproep om de afstanden van 

13, 20 en 45 km op oude � etsen 
af te leggen. Degene die op de 
oudste � ets een hele route weet 
te ronden wacht een leuke ver-
rassing in het kader van ‘hoe ou-
der je brik hoe meer schik’. Nood-
gedwongen thuiszitters kunnen 
hun oude schuurvondst oppoet-
sen en hergebruiken waarmee 
de sfeer op de laatste zondag 
van augustus wordt verhoogd 
en de huidige trieste periode ho-
pelijk kan worden afgesloten. Ie-
dereen in bezit van een � ets, van 
oud tot nieuw, elektrisch of me-
chanisch, is welkom op de his-
torische gezinsroute langs de 

monumenten uit de geschiede-
nis van de Gemeente. De lengte 
van de afstanden kan op een rus-
tig tempo worden ge� etst en on-
derweg is er voldoende gelegen-
heid voor het ophalen van herin-
neringen. Op de bemande stem-
pelposten wordt energiedrank en 
fruit uitgedeeld. Bij terugkomst in 
het moderne UWTC clubgebouw 
op Sportpark De Randhoorn ont-
vangen de deelnemers een unie-
ke herinnering en zijn in de kan-
tine lekkere zadelpijnsnacks ver-
krijgbaar. Tevens staat een gast-
vrij vrijwilligersteam klaar voor 
een rondleiding over het immen-
se BMX en Wieler complex.

Schuurvondst repareren 
en smeren 
Deelnemers op een oude brik, 
oma� ets, transport� ets of mis-
schien wel een Hoge Bi maken 
kans op een fraaie beloning! 
De jury bestaat uit leden van 
de Uithoornse Wielerclub met 
een diepgeworteld verleden in 
de wielersport en heeft daar-
door een bult aan kennis op-
gebouwd in met name rijwie-
len. In de komende weken waar-
in we nog aan huis gekluisterd 
zijn, heeft iedereen voldoende 
tijd om zijn schuurvondst te re-
pareren en te smeren en daar-

mee over de historische routes 
langs de Gemeentegrens te toe-
ren. De UWTC verwacht dat veel 
lezers van de Meerbode, die mo-
menteel ook in de omliggende 
gemeentes van Uithoorn name-
lijk Aalsmeer en De Ronde Venen 
wordt verspreid, de datum van 
30 augustus noteren. De � ets-
tocht is niet alleen voorbehou-
den aan inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel maar is iedereen 
vrij om aan te sluiten en te genie-
ten van al het moois in de omge-
ving. Dankzij � nanciële onder-
steuning van Stichting Promo-
tie Uithoorn en De Kwakel, Ge-
meente Uithoorn en het Initia-
tievenfonds kan de � etstocht op 
zondag 30 augustus leuk wor-
den aangekleed. Elk gezin krijgt 
een fraai bewaarboekje samen-
gesteld door Jan Maarten Pekel-
haring (tekst) en Peter Schat van 
de stichting Oud Uithoorn/De 
Kwakel (illustraties) en wordt er 
voor de � nishende deelnemers 
een klein feestje gebouwd in het 
clubgebouw op Sportpark Rand-
hoorn.

Safe the date!
Inschrijven voor de � etstocht is 
niet nodig. Noteer alvast de da-
tum in je agenda en meld je zon-
dag 30 augustus 2020 tussen 
10:00 en 12:00 uur in de kantine 
van UWTC, Randhoornweg 90 in 
Uithoorn. Deelname is €4,- per 
volwassene, €2,- voor jeugd tot 
18 jaar en kinderen tot 12 jaar zijn 
gratis. De routes zijn herkenbaar 
uitgepijld. Meer informatie op 
www.uwtc.nl of per telefoon 06-
12147694.

trum is samen met de gebruikers 
en buurtbewoners ontwikkeld. 
Op 17 maart was een inloopbij-
eenkomst gepland om de nieu-
we ontwerpen voor de buiten-
gevel en de binnenruimte van 
het buurtcentrum te presente-
ren. Door de huidige maatrege-
len in de strijd tegen het corona-
virus is deze bijeenkomst gean-
nuleerd. De situatie maakt het ui-
teraard niet mogelijk deze bijeen-
komst op korte termijn te hou-

den. De presentatie van de ont-
werpen vindt u daarom online. 
Via de website Uithoorndenkt-
mee.nl kunt u onder het pro-
ject Buurtcentrum Thamerdal 
de nieuwe ontwerpen vinden. 
Ook leest u hier meer informatie 
over het project. Heeft u hierover 
vragen? Dan kunt u een reac-
tie achterlaten op de site of con-
tact opnemen met de gemeente 
via vastgoed@uithoorn.nl of tel. 
(0297) 513 111. 

Uithoorn - Na 9 maanden bouw-
tijd is het al zover. Op donderdag 
7 april is de eerste woning op-

geleverd in het nieuwbouwpro-
ject Wijdelande in Uithoorn. Blije 
bewoners hebben de sleutel 

Uithoorn - In de afgelopen da-
gen hebben vrijwilligers van de 
Zonnebloem Uithoorn alle bijna 

200 gasten van de afdeling op-
gebeld met de vraag hoe het de 
gast onder deze bijzondere om-

tact zal worden opgenomen om 
te informeren of alles nog in or-
de is; tenzij de gast dat niet op 
prijs stelt. Vrijwel altijd was de re-
actie: ja, � jn. Op de vraag of een 
gast hulp nodig heeft, bv. met 
de boodschappen, was het ant-

woord meestal nee, niet nodig: 
kinderen, kleinkinderen, buren 
doen die voor mij. En sommige 
gasten doen hun boodschappen 
nog zelf, met rollator of scootmo-
biel. Al met al waardeerde ieder-
een de getoonde belangstelling.  
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Dé vioolspecialist

Heel veel (kinder)gitaren,
ukelele’s en keyboards

WIJ ZIJN OPEN!
MAX 2 PERSONEN PER BEZOEK

BETALEN ALÉÉN VIA PIN

Initiatief Mariska, Mylou en Tanya
“De leukste Pasen ooit” 
in de Cyclamenstraat
Aalsmeer - Een gezellige brunch, 
leuk met de hele familie paaseie-
ren zoeken of lekker uit eten met 
het gezin. Helaas zat dit er van-
wege het coronavirus niet in dit 
jaar. Het valt op dat in deze tij-
den de meest creatieve ideeën 
naar boven komen. Alles is toch 
een beetje anders, maar hoeft 
niet altijd minder leuk te zijn! Ma-
riska had een leuk idee om toch 
Pasen te vieren in de Cyclamen-
straat. Ze schreef haar idee op pa-
pier en deelde dit met Mylou en 
Tanya. Na kort bespreken over 
hoe om te gaan met bijvoorbeeld 
de 1,5 meter afspraak, waren ze 
er al snel uit. Paaseieren zoeken 
in de voortuinen in de Cyclamen-
straat. Iedere bewoner mag maxi-
maal acht eieren verstoppen in 
de straat, hang het aantal ver-
stopte eieren op een brie�e ach-
ter het raam en zoeken maar! Er 
werden enkele spelregels ge-
maakt, waaronder één gezin per 
voortuin, niet in de voortuin ko-
men en de eieren kunnen zien 
vanaf de stoep. Gevraagd werd 
om per gezin op te schrijven hoe-
veel eieren er gevonden zijn per 
voortuin. Wie klaar was, kon zich 
melden bij Mariska en werd be-
loond met een leuk presentje. Na 
dit verhaal op de radio verteld te 
hebben was er ook een anonie-
me sponsor die twintig bossen 
seringen wilde geven aan de ou-
deren uit de Cyclamenstraat. Een 
mooie tekening eraan van de kin-
deren en Pasen is compleet! Met 
de verwachting van 21 kinderen 
en maar de vraag hoeveel buurt-
bewoners er mee zouden doen, 
gingen de kinderen van start. Bij-
na de hele straat had paaseieren 
in de voortuin verstopt. De één 
had chocolade eitjes en de ande-
re grote getekende eieren. Soms 
zaten de buurtbewoners in de 
voortuin en hadden ze de eitjes 

alleen in de eerste meter van de 
tuin verstopt. 

Zwaaien mag!
De kinderen hebben zich wild ge-
zocht! Het gevoel van gewoon 
even wat gezelligheid, is in deze 
tijd fantastisch en zeker niet meer 
gewoon! De buurtbewoners heb-
ben allemaal ook onwijs genoten 
van het enthousiasme en blijd-
schap van de kinderen. Hoe mooi 
is het om te zien dat als er oude-
ren in de voortuin zitten, de kin-
deren zelf al weten dat ze daar 
zeker uit de buurt moeten blij-
ven, maar zwaaien mag! Na al het 
zoekplezier renden de kids naar 
Mariska en kregen ze een choco-
lade paashaas! 

Seringen voor ouderen
Er stond ons nog één ding te 
doen, het bloemetje bij de oude-
ren langs brengen. De seringen 
met mooie tekening eraan wer-
den op de grond voor de deur 
neergelegd. Vervolgens aange-
beld en weggerend. De oude-
ren uit de straat vonden het een 
prachtige dag! De vreugde van 
de dag was heerlijk. Een geslaag-
de actie. Mariska, Mylou en Tanya 
kijken tevreden terug op hun ini-
tiatief. De opmerking, “dit was de 
leukste Pasen ooit”, van één van 
de kids uit de straat was voor de 
drie een bevestiging dat er vol-
op genoten is van het paaseie-
ren zoeken en de gezellige sfeer 
in de straat.

“We kunnen wel plezier met elkaar hebben op afstand”

Buiten bingo in Rietlanden
Kudelstaart - Een bijzondere ac-
tiviteit hadden de zussen Sandra 
en Brenda in petto voor hun ou-
ders en voor mede-bewoners van 
de �at in De Rietlanden afgelopen 
donderdag 9 april. Een leuk verzet-
je waarbij ook concentratie vereist 

was. De ouderen in zorgcentra mo-
gen geen bezoekers meer ontvan-
gen en dat is natuurlijk triest, maar 
voor hen staan dagelijks zorgme-
dewerkers klaar, worden er acti-
viteiten georganiseerd, arriveren 
er vele presentjes, zoals bloemen, 

planten en chocola, en sinds kort 
kan af en toe achter de ramen en 
op veilige afstand genoten wor-
den van optredens en acts. Er wo-
nen echter ook heel veel ouderen 
nog zelfstandig en ook zij verdie-
nen af en toe een extra verzetje in 

deze moeilijke corona-tijd. Daar-
om zijn Brenda en Sandra bingo 
gaan spelen met hun ouders en 
mede-�atbewoners. “We mogen 
ze niet binnen bezoeken, maar 
kunnen wel plezier met elkaar 
hebben op afstand”, legt Bren-
da het initiatief om bingo te gaan 
spelen uit. “We hadden de dag er-
voor door een groot aantal brie-
venbussen bingo-kaarten gedaan 
met een uitnodiging om mee te 
spelen”, vervolgt Brenda. “En kijk”, 
ze wijst naar de balkons, “er zijn 
best veel deelnemers.” Zus San-
dra wist een megafoon op de kop 
te tikken en Mick en Lieke, de kin-
deren van Brenda, waren bereid 
om de bingonummers op papier 
in de lucht te steken, zodat ook 
de minder goed horenden mee 
konden spelen. De twee hadden 
er duidelijk veel plezier in en na-
men hun taak uiterst serieus. Bren-
da en Sandra waren extra feestelijk 
uitgedost met ieder een pruik en 
een hoedje op en een vrolijke Ha-
waï-slinger om. De activiteit werd 
op prijs gesteld door de �at-be-
woners. De ouders van Brenda en 
Sandra deden gezellig mee, net als 
vele andere �at-bewoners die zich 
vanaf hun balkon lieten vermaken 
met het bingospel en/of genoten 
van de vrolijke actie en de saam-
horigheid hiervan. Brenda, Sandra, 
Mick en Lieke hadden hun bingo-
opstelling op veilige afstand van 
de �at in het gras opgesteld. Het 
duurde best lang voordat de eer-
ste ‘bingo’ te horen was, maar dat 
deerde niemand. Het was gezel-
lig met elkaar, het zonnetje scheen 
en allen waren even weg uit de 
sleur van (weer) een corona-dag. 
De ouders van Brenda en Sandra 
zijn vast trots op hun dochters en 
op hun kleinkinderen Mick en Lie-
ke en terecht: Actie honderd pro-
cent geslaagd!
Door: Jacqueline Kristelijn

“Wees bewust, zet geen spullen naast containers”

Meerlanden: Samen omgeving 
schoon en veilig houden

Aalsmeer - Steeds meer mensen 
werken thuis voor de gezond-
heid van henzelf en anderen. 
Dat creëert voor de medewer-
kers van Meerlanden echter wel 
meer lastige en onveilige situa-
ties op straat. Het valt op dat er 
steeds vaker auto’s staan in niet 
daarvoor bestemde parkeervak-
ken of niet volledig in het vak ge-
parkeerd en dat de doorgaan-
de wegen onvoldoende vrij wor-

den gehouden. Het te allen tij-
den vrijhouden van de wegen 
is niet alleen voor Meerlanden, 
maar ook voor eventuele hulp-
diensten van belang. Daar komt 
bij dat, met de toenemende aan-
tallen thuiswerkers, de mede-
werkers van Meerlanden gecon-
fronteerd worden met vollere 
rol- en ondergrondse containers 
waardoor het inzamelen van af-
val meer tijd kost.

Geen commissie-
vergaderingen

Aalsmeer - De vergaderingen 
van de Commissie Ruimte en Eco-

nomie op dinsdag 21 april en van 
de Commissie Maatschappij en 
Bestuur op donderdag 23 april 
in het Raadhuis gaan niet door. 
De raadsvergadering van 14 mei 
2020 blijft vooralsnog ingepland 
staan.

dervindt de rest van het verkeer 
hierdoor hinder. Dat kan niet de 
bedoeling zijn.”

Meedenken
Just Zandhuis: “Ik zou de bewo-
ners willen oproepen om met 
ons mee te denken en geen on-
nodig afval te creëren: wees be-
wust. Kijk of je spullen tijdelijk 
kan opslaan en het bezoek rich-
ting de milieustraten kan uitstel-
len, zet geen spullen naast de 
container en houd de wegen vrij. 
En uiteraard ook het verzoek om 
richting onze collega’s ook de 1,5 
meter afstand te houden. Ook 
onze medewerkers moeten zich 
houden aan de extra regels door 
corona, die het werk zwaarder 
maken. Houd rekening met hen, 
ze halen uw afval op.”

Veilig werken
Wethouder Wilma Alink: “We ho-
pen dat onze inwoners gehoor 
zullen geven aan deze oproep 
van Meerlanden. De helden van 
de afvalinzameling moeten vei-
lig hun werk kunnen doen. Zij 
zorgen ook in deze tijd voor ons, 
dus laten wij voor hen zorgen.” 
Samen met de verschillende ge-
meenten probeert Meerlanden 
op dit moment in ieder geval de 
overlast zo goed als mogelijk tot 
een minimum te beperken, bij-
voorbeeld door meer capaciteit 
in te zetten op de inzameling van 
containers.

Gekocht bij lokale kwekers
Plantjes voor 80-plussers 
van Wijkraad Oost
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dagmiddag 8 april heeft de Wijk-
raad Aalsmeer Oost plantjes be-
zorgd bij alle 80-plussers in de 
wijk. Ruim 200 planten werden 
door een groep jongeren rond 
gebracht. Bij iedere plant zat een 
vrolijk kaartje, gemaakt door de 
leerlingen van basisschool De 
Oosteinder. Onder het moto ‘lief-
de en aandacht geeft zonne-
schijn’ wil de Wijkraad Aalsmeer 
Oost de ouderen in de wijk een 
steuntje in de rug geven in de-
ze uitdagende periode. De actie 
bleek inderdaad het juiste e�ect 

te hebben. De hortensia of pha-
laenopsis werd vaak met een bre-
de glimlach in ontvangst geno-
men. De mensen vertelden regel-
matig dat hun wereld erg klein is 
geworden sinds de invoering van 
maatregelen om het coronavirus 
te stoppen. Met dit gebaar begon 
de zon, niet alleen letterlijk, maar 
ook �guurlijk te schijnen. De ruim 
200 hortensia’s en phalaenopsis 
zijn gekocht bij lokale kwekers, 
zodat zij ook een beetje gesteund 
worden door de actie. De jonge-
ren hebben eveneens veel plezier 
beleeft aan het uitdelen van de 

planten. Zo was het in meerdere 
opzichten een heel geslaagde ac-
tie. De Wijkraad Aalsmeer Oost is 
de volgende jongeren dankbaar 
voor hun betrokkenheid bij de 
actie: Maxine Vollebregt, Liv van 

der Vlugt, Kim, Pien en Jet Snoek, 
Famke en Maaike Gerritsen, Tiara 
en Shanna Kragtwijk, Suzie van 
Staaveren, Wende Braakman en 
Tom en Tessa van het jongeren-
werk Aalsmeer.

Schoon en leefbaar
Als Meerlanden zetten wij ons ie-
dere dag voor de volle 100% in 
om onze regio schoon en leef-
baar te houden”, aldus operatio-
neel directeur Just Zandhuis van 
Meerlanden. “En natuurlijk heb-
ben wij begrip voor de uitdagin-
gen die de huidige situatie met 
het coronavirus nu eenmaal met 
zich meebrengt. Het is echter wel 
belangrijk dat ook wij zo goed en 
veilig mogelijk ons werk kunnen 
blijven doen.”

Wachtrijen bij milieustraat
Zandhuis vervolgt: “Met de toe-
name in het aantal mensen dat 
thuiswerkt, en doordat de tijd 
thuis ook gebruikt wordt om op 
te ruimen, ontstaat er meer afval 
en aanbod op de milieustraat, 
brengparkjes en in de inzamel-
voorzieningen. Helaas wordt er 
ook afval op de brengparkjes in 
wijken naast de containers gezet, 
dit zorgt voor extra handeling en 
vertraagt de verdere inzameling. 
Op de milieustraten zien wij mo-
menteel lange wachtrijen, ruim 
1 tot 2 uur, en bovendien on-





Kijk voor actuele agenda's en 
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G E M E E N T E R A A D

   Gemeente Uithoorn 
 in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Pieter Heiliegers 
(Openbare orde en Veiligheid)

Wethouder Hans Bouma 
(Leefomgeving, Communicatie, Wonen)

Jan Hazen 
(project-wethouder Herstel coronacrisis)

Wethouder Ria Zijlstra 
(Zorg en Onderwijs)

Hoe hebben we ons werk georganiseerd?

www.uithoorn.nl/coronavirus

‘Houd vol, 
ik leef met u mee’

‘Communicatie richting inwoners 
en ondernemers essentieel’

‘We zijn nu al bezig met 
nazorgtraject’

‘Uitkeringen doorbetalen 
is prioriteit’

“Burgemeester in crisistijd”. Zo noem ik het, omdat ik 
voornamelijk bezig ben met het plegen van crisisoverleg. 
Ik heb tenminste twee keer in de week vergadering op het 
gemeentehuis met ons lokale crisisteam. Daarin zitten een 
aantal ambtenaren en de overige collegeleden. 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, maar ook korte lijntjes met de 
Rijks- en Provinciale overheden. Zodat we op tijd op de hoogte 
zijn als problemen zich voordoen en ook snel kunnen handelen. 

Overleg met regio-burgemeesters
Naast de vergaderingen op het gemeentehuis, ben ik zeker 
twee keer in de week in het stadhuis van Amsterdam met 
alle regio-burgemeesters onder leiding van Femke Halsema. 
We bespreken in deze vergaderingen de situatie op dat 
moment. We beslissen vervolgens of er extra maatregelen 
genomen moeten worden in de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland. Denk aan het sluiten van parken, havens, 
sportterreinen, grachten, wateren, bruggen, sluizen, het 
openbaar vervoer. Of een extra inbreng in het landelijk overleg 
van die 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 e�ecten 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.

Handhaven
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 of de populaire 
wandelroutes.

Burgervader
Als burgemeester in crisiscrisistijd, die veel impact heeft op 
iedereen, wil ik er ook gewoon zijn voor onze inwoners en 
ondernemers. Ik voel me dan echt een burgervader. Ik probeer 
ook zoveel mogelijk thuis te zijn maar het is ook mijn taak 
om bijvoorbeeld langs de marktlui te gaan om op gepaste 
afstand te vragen hoe het gaat. Of gewoon een rondje door 
het dorp te lopen om te zien hoe het reilt en zeilt. Maar ook 
om een bezoekje te brengen aan onze medewerkers. Zoals 
medewerkers van het Klant Contact Centrum die nog elke 
werkdag in een kleine bezetting aanwezig zijn. Gewoon om te 
vragen hoe het gaat en waar ze tegen aan lopen. Dat is ook een 
rol van een burgemeester in een crisis. Ik ben blij om te merken 
dat dat gewaardeerd wordt!

Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan onze medewerkers 
op het scheidingsdepot. Zij doen werkelijk hun stinkende best 
om alles draaiende te houden. Ondanks zorgen om hun eigen 
gezondheid. Toch staan ze er elke dag. Op het scheidingsdepot 
is het nog nooit zo druk geweest. Auto’s staan gemiddeld 
een uur in de �le voordat ze het terrein op kunnen. We zijn 
genoodzaakt om slechts zeven auto’s per keer door te laten. Op 
die manier willen we voorkomen dat mensen te dicht op elkaar 
staan op het terrein. Die regel worden onze medewerkers niet 
altijd in dank afgenomen. Maar gelukkig zijn er ook inwoners 
die hun inzet extra waarderen. Een dame nam onlangs een 
taartje mee als bedankje voor hun harde werk. Fantastisch. 

Verder wil ik ook onze medewerkers van de buitendienst niet 
vergeten te vermelden! Ze halen nog steeds gewoon het afval 
op, legen nu elke dag de tuingroendepots in plaats van om de 
drie dagen en zorgen dat de boel netjes blijft. Ook zij houden 
onze dorpen draaiende! Dat mag best een keer gezegd worden.

Communicatie
Deze coronacrisis heeft veel impact. Het treft ons allemaal 
en het heeft te maken met onze gezondheid. Daarom is het 
belangrijk dat inwoners en ondernemers goed geïnformeerd 
zijn. Wat voor regels zijn er? Wat mag nog wel en wat niet? 
De meeste landelijke maatregelen kent iedereen wel. Maar 
er zijn ook aanvullende regels die speci�ek voor onze regio 
gelden. We proberen via al onze communicatiekanalen 
zoveel mogelijk mensen te bereiken om informatie te geven. 
Denk aan onze website, sociale media, de lokale radio Rick 
FM, de lokale kranten. Maar ook via onze nieuwe digitale 
informatieschermen die op verschillende plekken in de 
gemeente staan. Ook hebben we twee informatiekarren tot 
onze beschikking gekregen van SBBU (Stichting Beveiliging 
Bedrijven Uithoorn). Via deze schermen en karren delen we 
informatie over bijvoorbeeld onze gewijzigde openingstijden 
van het gemeentehuis, attenderen we mensen erop om echt 
die anderhalve meter afstand te bewaren of waarschuwen 
we voor de enorme drukte bij het scheidingsdepot. Maar 
we hebben ook contact met bijvoorbeeld het Taalhuis en 
Vluchtelingenwerk. Om ook anderstaligen die onze taal niet 
goed beheersen te bereiken. Door hen informatie te geven in 
meerdere talen. 

Woningbouwprojecten 
De coronacrisis heeft gelukkig weinig impact op onze 
woningbouwprojecten. Er zijn veel mensen die op hun woning 
wachten en het is daarom goed om te zien dat de projecten 
niet stil zijn komen te liggen. Laten we hopen dat het virus 
snel bestreden is en dat alle andere projecten die nu in 
voorbereiding zijn, ook weer snel opgepakt kunnen worden!

In Nederland zijn we goed voorbereid op crisis situaties. Bij 
een ramp of groot ongeval liggen er draaiboeken klaar waarin 
de taken en rollen van alle hulpdiensten zijn beschreven. De 
politie, brandweer, GGD, ambulancevervoer, de burgemeester, 
etc, weten precies wat ze moeten doen. Dit wordt ook 
regelmatig geoefend. Als een crisis is bedwongen, de brand is 
geblust, de slachto�ers geholpen, dan begint de nazorg. De 
gemeente neemt maatregelen om de directe gevolgen van 
de crisis te managen. Er spelen dan zaken zoals het zoeken 
van tijdelijke huisvesting voor slachto�ers, het bezoeken 
en ondersteunen van nabestaanden, het uitvoeren van 
noodreparaties aan infrastructuur zoals leidingen, straten, etc.

Nazorgtraject al ingezet
De Corona uitbraak is echter geen “normale” crisis, al was 
het maar omdat het zich uitstrekt over een langere periode. 
Vandaar dat we nu al bezig zijn met het nazorgtraject, ofwel 
de herstelfase. Immers als je pas gaat ondersteunen als het 
virus volledig over is, dan is de schade zo groot dat je niets 
meer kan repareren. We hebben het dan over �nanciële 
hulp voor inwoners en ondernemingen die ineens zonder 
inkomen zitten, maar ook hulpbehoevende inwoners, waar 
de normale ondersteuning niet meer beschikbaar is. Maar 
ook over organisatoren van evenementen die afgelast zijn, 
terwijl er al wel allerlei kosten zijn gemaakt. Dat gaat van grote 
organisatiebureaus tot de klaverjasclub die wel de huur voor 
het buurthuis heeft betaald, maar er niet meer terecht kan voor 
haar wekelijkse kaartmiddag. Maar ook het buurthuis, café of 
sport- en cultuurvereniging dat zelf dat geen inkomsten meer 
krijgt omdat het gesloten is. Zo zijn er nog heel veel andere 
voorbeelden te bedenken.

Verschillende regelingen
Vanuit de Rijksoverheid, maar ook vanuit de gemeente zijn er 
verschillende regelingen getro�en die de eerste nood moeten 
oplossen. De regeling waarbij ZZP-ers die geen inkomen 
meer hebben, in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, 
de mogelijkheid van uitstel van betaling van gemeentelijke 
belastingen zijn hier voorbeelden van. 

Maatwerkoplossing
Inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen 
hiervoor de gemeente benaderen en veel doen dat ook. 
Vervolgens worden zij zo goed mogelijk geholpen. Om dit 
te coördineren en de samenhang bij alle hulpverlening te 
bewaken is er een Herstelteam opgericht. Dit team bewaakt de 
voortgang, zorgt er voor dat medewerkers van de gemeente 
over alle informatie beschikken en legt actuele vraagstukken 
voor aan het college van burgemeester en wethouders.
Daarnaast kan het altijd gebeuren dat iemand niet onder de 
regels valt, maar als gevolg van de Coronacrisis toch in de 
problemen raakt. Het Herstelteam zoekt in die gevallen naar 
een maatwerkoplossing.

De bestuurlijke opdracht voor het Herstelteam is het realiseren 
van het uitgangspunt dat de gemeente Uithoorn een zorgzame 
gemeente is die haar inwoners en ondernemers zo goed als 
mogelijk bijstaat om de Corona crisis te doorstaan.

Sociale voorzieningen
De gemeente heeft als een van de belangrijkste prioriteiten in 
deze crisis dat alle uitkeringen worden doorbetaald. Iedereen 
werkt daarnaast hard om alle overige aanvragen te behandelen 
die in deze crisistijd binnenkomen. We zien bijvoorbeeld dat 
er op dit moment veel aanvragen zijn voor de Bbz (Bijzondere 
Bijstand Zelfstandigen). Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) 
weinig inkomen hebben, kunnen zij een Bbz-uitkering 
aanvragen. We hebben extra capaciteit ingehuurd om alle 
aanvragen te kunnen behandelen en om de dienstverlening 
goed te laten verlopen. 

Noodopvang
De gemeente Uithoorn heeft contact gelegd met 
kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus, gastouders, 
buitenschoolse opvanglocaties en scholen. Binnen de 
gemeente is voldoende opvangcapaciteit beschikbaar. De 
kinderen kunnen in principe terecht bij de eigen school, 
kinderopvang of gastouder. Indien nodig overlegt de gemeente 
met de betrokken partijen over uitbreiding van de capaciteit of 
extra locaties voor noodopvang. 

Jongerenwerkers 
Onze jongerenwerkers in Uithoorn/De Kwakel hebben een 
programma bedacht met online activiteiten. Door middel van 
foto’s, �lmpjes, live-uitzendingen en workshops worden de 
jongeren in onze dorpen aangemoedigd om mee te doen. De 
activiteiten worden bekend gemaakt via het Instagram account 
van Young Uithoorn. Heb je als jongere ideeën voor activiteiten 
na de quarantainetijd? Wil jij bijvoorbeeld een �lmavond, een 
jongerendebat of een feest organiseren? Dan kun je lid worden 
van de crew van Young Uithoorn op Instagram en dan wordt 
gekeken naar de mogelijkheden!

Samenhorigheid
De coronacrisis raakt mensen niet alleen lichamelijk, ook 
geestelijk doet het veel met je. Het dagelijks leven is voor veel 
mensen enorm veranderd. Dat kan heel lastig zijn om mee om 
te gaan. Begrijpelijk! Ook bezoek van kinderen en kleinkinderen 
is niet mogelijk. Er zijn veel mensen eenzaam. We mogen deze 
groep niet uit het oog verliezen! We zijn gelukkig tevreden hoe 
organisaties binnen het sociaal domein en onze gemeentelijke 
organisatie de dienstverlening en zorg voor onze inwoners 
op peil houden. Ook hoe de inwoners klaar staan om elkaar te 
helpen. De samenhorigheid is groot. We weten niet hoe het 
gaat lopen nu we langer met deze situatie te maken hebben. 
Maar we hebben vertrouwen dat we het met elkaar gaan 
redden!

In tijden van een crisis komt er veel op de gemeente af. 
In korte tijd moeten er heel veel zaken geregeld worden 
om de crisis de baas te worden. Inwoners hebben vragen 
over gezondheid, veiligheid, inkomen en ook allerlei 
ideeën en initiatieven om elkaar te helpen. Ondertussen 
moet de dagelijkse gang van zaken gewoon doorgaan 
omdat mensen nog steeds een rijbewijs willen verlengen 
of de plannen voor woningbouw geen vertraging moeten 
oplopen. 

De gemeentelijke organisatie werkt daarom 
nu langs drie sporen.

1. De crisisorganisatie. Hierover zijn in het verleden 
landelijk afspraken gemaakt waarin Nederland is 
verdeeld 25 veiligheidsregio’s. De gemeente Uithoorn 
valt onder de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 
De burgemeester van Amsterdam is voorzitter van 
de veiligheidsregio coördineert de crisisbestrijding in 
nauw overleg met de burgemeesters van de andere 
gemeenten. Binnen de gemeente zelf werkt een 
crisisteam aan de uitvoering van de maatregelen die in de 
veiligheidsregio worden genomen, vaak in nauw overleg 
met andere gemeenten.

2. Team herstel. Ook al is de crisis nog niet voorbij, we 

werken nu al aan herstel. Op dit moment doen we dat 
vooral met regelingen voor ondernemers, organisaties 
en verenigingen. Dat doen we door afspraken op maat te 
maken. We proberen daarmee de gevolgen van de crisis 
te beperken en te helpen waar de nood hoog is.  

3. Het dagelijks werk. Alle andere werkzaamheden binnen 
de gemeente gaan ‘gewoon’ door, al kost het wat meer 
tijd. Er worden plannen gemaakt, ons afval wordt 
opgehaald, de straten geveegd, uitkeringen betaald, 
paspoorten en rijbewijzen afgegeven en ga zo maar 
door. Het is nu nog niet aan de orde, maar het kan zijn 
dat we op een later moment moeten kiezen welke 
werkzaamheden het belangrijkste zijn om uit te voeren. 
Bijvoorbeeld omdat veel medewerkers ziek zijn. 

Al deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk thuis. 
Gemeentesecretaris Maurits Voorhorst: “Onze medewerkers 
hebben zich, net als veel mensen in Nederland, het digitaal 
werken snel eigen gemaakt. Met hulp van videobellen 
op allerlei manieren, gewoon bellen, whatsapp en e-mail 
komen we heel ver, mede dankzij de ondersteuning van 
de ICT afdeling.  En natuurlijk zorgen we ervoor dat onze 
medewerkers die wel naar buiten gaan dat zo veilig mogelijk 
kunnen doen. Zowel voor hun eigen gezondheid als die van 
onze inwoners”. 

De skatebaan is geliefd bij jeugd, maar ook hier geldt: afstand bewaren

Terrasjes zijn gesloten

De coronacrisis raakt velen �nancieel

We moeten allemaal afstand houden
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G E M E E N T E R A A D

   Gemeente Uithoorn 
 in tijden van de coronacrisis

Burgemeester Pieter Heiliegers 
(Openbare orde en Veiligheid)

Wethouder Hans Bouma 
(Leefomgeving, Communicatie, Wonen)

Jan Hazen 
(project-wethouder Herstel coronacrisis)

Wethouder Ria Zijlstra 
(Zorg en Onderwijs)

Hoe hebben we ons werk georganiseerd?

www.uithoorn.nl/coronavirus

‘Houd vol, 
ik leef met u mee’

‘Communicatie richting inwoners 
en ondernemers essentieel’

‘We zijn nu al bezig met 
nazorgtraject’

‘Uitkeringen doorbetalen 
is prioriteit’

“Burgemeester in crisistijd”. Zo noem ik het, omdat ik 
voornamelijk bezig ben met het plegen van crisisoverleg. 
Ik heb tenminste twee keer in de week vergadering op het 
gemeentehuis met ons lokale crisisteam. Daarin zitten een 
aantal ambtenaren en de overige collegeleden. 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, maar ook korte lijntjes met de 
Rijks- en Provinciale overheden. Zodat we op tijd op de hoogte 
zijn als problemen zich voordoen en ook snel kunnen handelen. 

Overleg met regio-burgemeesters
Naast de vergaderingen op het gemeentehuis, ben ik zeker 
twee keer in de week in het stadhuis van Amsterdam met 
alle regio-burgemeesters onder leiding van Femke Halsema. 
We bespreken in deze vergaderingen de situatie op dat 
moment. We beslissen vervolgens of er extra maatregelen 
genomen moeten worden in de Veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland. Denk aan het sluiten van parken, havens, 
sportterreinen, grachten, wateren, bruggen, sluizen, het 
openbaar vervoer. Of een extra inbreng in het landelijk overleg 
van die 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 e�ecten 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.

Handhaven
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 of de populaire 
wandelroutes.

Burgervader
Als burgemeester in crisiscrisistijd, die veel impact heeft op 
iedereen, wil ik er ook gewoon zijn voor onze inwoners en 
ondernemers. Ik voel me dan echt een burgervader. Ik probeer 
ook zoveel mogelijk thuis te zijn maar het is ook mijn taak 
om bijvoorbeeld langs de marktlui te gaan om op gepaste 
afstand te vragen hoe het gaat. Of gewoon een rondje door 
het dorp te lopen om te zien hoe het reilt en zeilt. Maar ook 
om een bezoekje te brengen aan onze medewerkers. Zoals 
medewerkers van het Klant Contact Centrum die nog elke 
werkdag in een kleine bezetting aanwezig zijn. Gewoon om te 
vragen hoe het gaat en waar ze tegen aan lopen. Dat is ook een 
rol van een burgemeester in een crisis. Ik ben blij om te merken 
dat dat gewaardeerd wordt!

Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan onze medewerkers 
op het scheidingsdepot. Zij doen werkelijk hun stinkende best 
om alles draaiende te houden. Ondanks zorgen om hun eigen 
gezondheid. Toch staan ze er elke dag. Op het scheidingsdepot 
is het nog nooit zo druk geweest. Auto’s staan gemiddeld 
een uur in de �le voordat ze het terrein op kunnen. We zijn 
genoodzaakt om slechts zeven auto’s per keer door te laten. Op 
die manier willen we voorkomen dat mensen te dicht op elkaar 
staan op het terrein. Die regel worden onze medewerkers niet 
altijd in dank afgenomen. Maar gelukkig zijn er ook inwoners 
die hun inzet extra waarderen. Een dame nam onlangs een 
taartje mee als bedankje voor hun harde werk. Fantastisch. 

Verder wil ik ook onze medewerkers van de buitendienst niet 
vergeten te vermelden! Ze halen nog steeds gewoon het afval 
op, legen nu elke dag de tuingroendepots in plaats van om de 
drie dagen en zorgen dat de boel netjes blijft. Ook zij houden 
onze dorpen draaiende! Dat mag best een keer gezegd worden.

Communicatie
Deze coronacrisis heeft veel impact. Het treft ons allemaal 
en het heeft te maken met onze gezondheid. Daarom is het 
belangrijk dat inwoners en ondernemers goed geïnformeerd 
zijn. Wat voor regels zijn er? Wat mag nog wel en wat niet? 
De meeste landelijke maatregelen kent iedereen wel. Maar 
er zijn ook aanvullende regels die speci�ek voor onze regio 
gelden. We proberen via al onze communicatiekanalen 
zoveel mogelijk mensen te bereiken om informatie te geven. 
Denk aan onze website, sociale media, de lokale radio Rick 
FM, de lokale kranten. Maar ook via onze nieuwe digitale 
informatieschermen die op verschillende plekken in de 
gemeente staan. Ook hebben we twee informatiekarren tot 
onze beschikking gekregen van SBBU (Stichting Beveiliging 
Bedrijven Uithoorn). Via deze schermen en karren delen we 
informatie over bijvoorbeeld onze gewijzigde openingstijden 
van het gemeentehuis, attenderen we mensen erop om echt 
die anderhalve meter afstand te bewaren of waarschuwen 
we voor de enorme drukte bij het scheidingsdepot. Maar 
we hebben ook contact met bijvoorbeeld het Taalhuis en 
Vluchtelingenwerk. Om ook anderstaligen die onze taal niet 
goed beheersen te bereiken. Door hen informatie te geven in 
meerdere talen. 

Woningbouwprojecten 
De coronacrisis heeft gelukkig weinig impact op onze 
woningbouwprojecten. Er zijn veel mensen die op hun woning 
wachten en het is daarom goed om te zien dat de projecten 
niet stil zijn komen te liggen. Laten we hopen dat het virus 
snel bestreden is en dat alle andere projecten die nu in 
voorbereiding zijn, ook weer snel opgepakt kunnen worden!

In Nederland zijn we goed voorbereid op crisis situaties. Bij 
een ramp of groot ongeval liggen er draaiboeken klaar waarin 
de taken en rollen van alle hulpdiensten zijn beschreven. De 
politie, brandweer, GGD, ambulancevervoer, de burgemeester, 
etc, weten precies wat ze moeten doen. Dit wordt ook 
regelmatig geoefend. Als een crisis is bedwongen, de brand is 
geblust, de slachto�ers geholpen, dan begint de nazorg. De 
gemeente neemt maatregelen om de directe gevolgen van 
de crisis te managen. Er spelen dan zaken zoals het zoeken 
van tijdelijke huisvesting voor slachto�ers, het bezoeken 
en ondersteunen van nabestaanden, het uitvoeren van 
noodreparaties aan infrastructuur zoals leidingen, straten, etc.

Nazorgtraject al ingezet
De Corona uitbraak is echter geen “normale” crisis, al was 
het maar omdat het zich uitstrekt over een langere periode. 
Vandaar dat we nu al bezig zijn met het nazorgtraject, ofwel 
de herstelfase. Immers als je pas gaat ondersteunen als het 
virus volledig over is, dan is de schade zo groot dat je niets 
meer kan repareren. We hebben het dan over �nanciële 
hulp voor inwoners en ondernemingen die ineens zonder 
inkomen zitten, maar ook hulpbehoevende inwoners, waar 
de normale ondersteuning niet meer beschikbaar is. Maar 
ook over organisatoren van evenementen die afgelast zijn, 
terwijl er al wel allerlei kosten zijn gemaakt. Dat gaat van grote 
organisatiebureaus tot de klaverjasclub die wel de huur voor 
het buurthuis heeft betaald, maar er niet meer terecht kan voor 
haar wekelijkse kaartmiddag. Maar ook het buurthuis, café of 
sport- en cultuurvereniging dat zelf dat geen inkomsten meer 
krijgt omdat het gesloten is. Zo zijn er nog heel veel andere 
voorbeelden te bedenken.

Verschillende regelingen
Vanuit de Rijksoverheid, maar ook vanuit de gemeente zijn er 
verschillende regelingen getro�en die de eerste nood moeten 
oplossen. De regeling waarbij ZZP-ers die geen inkomen 
meer hebben, in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, 
de mogelijkheid van uitstel van betaling van gemeentelijke 
belastingen zijn hier voorbeelden van. 

Maatwerkoplossing
Inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen 
hiervoor de gemeente benaderen en veel doen dat ook. 
Vervolgens worden zij zo goed mogelijk geholpen. Om dit 
te coördineren en de samenhang bij alle hulpverlening te 
bewaken is er een Herstelteam opgericht. Dit team bewaakt de 
voortgang, zorgt er voor dat medewerkers van de gemeente 
over alle informatie beschikken en legt actuele vraagstukken 
voor aan het college van burgemeester en wethouders.
Daarnaast kan het altijd gebeuren dat iemand niet onder de 
regels valt, maar als gevolg van de Coronacrisis toch in de 
problemen raakt. Het Herstelteam zoekt in die gevallen naar 
een maatwerkoplossing.

De bestuurlijke opdracht voor het Herstelteam is het realiseren 
van het uitgangspunt dat de gemeente Uithoorn een zorgzame 
gemeente is die haar inwoners en ondernemers zo goed als 
mogelijk bijstaat om de Corona crisis te doorstaan.

Sociale voorzieningen
De gemeente heeft als een van de belangrijkste prioriteiten in 
deze crisis dat alle uitkeringen worden doorbetaald. Iedereen 
werkt daarnaast hard om alle overige aanvragen te behandelen 
die in deze crisistijd binnenkomen. We zien bijvoorbeeld dat 
er op dit moment veel aanvragen zijn voor de Bbz (Bijzondere 
Bijstand Zelfstandigen). Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) 
weinig inkomen hebben, kunnen zij een Bbz-uitkering 
aanvragen. We hebben extra capaciteit ingehuurd om alle 
aanvragen te kunnen behandelen en om de dienstverlening 
goed te laten verlopen. 

Noodopvang
De gemeente Uithoorn heeft contact gelegd met 
kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus, gastouders, 
buitenschoolse opvanglocaties en scholen. Binnen de 
gemeente is voldoende opvangcapaciteit beschikbaar. De 
kinderen kunnen in principe terecht bij de eigen school, 
kinderopvang of gastouder. Indien nodig overlegt de gemeente 
met de betrokken partijen over uitbreiding van de capaciteit of 
extra locaties voor noodopvang. 

Jongerenwerkers 
Onze jongerenwerkers in Uithoorn/De Kwakel hebben een 
programma bedacht met online activiteiten. Door middel van 
foto’s, �lmpjes, live-uitzendingen en workshops worden de 
jongeren in onze dorpen aangemoedigd om mee te doen. De 
activiteiten worden bekend gemaakt via het Instagram account 
van Young Uithoorn. Heb je als jongere ideeën voor activiteiten 
na de quarantainetijd? Wil jij bijvoorbeeld een �lmavond, een 
jongerendebat of een feest organiseren? Dan kun je lid worden 
van de crew van Young Uithoorn op Instagram en dan wordt 
gekeken naar de mogelijkheden!

Samenhorigheid
De coronacrisis raakt mensen niet alleen lichamelijk, ook 
geestelijk doet het veel met je. Het dagelijks leven is voor veel 
mensen enorm veranderd. Dat kan heel lastig zijn om mee om 
te gaan. Begrijpelijk! Ook bezoek van kinderen en kleinkinderen 
is niet mogelijk. Er zijn veel mensen eenzaam. We mogen deze 
groep niet uit het oog verliezen! We zijn gelukkig tevreden hoe 
organisaties binnen het sociaal domein en onze gemeentelijke 
organisatie de dienstverlening en zorg voor onze inwoners 
op peil houden. Ook hoe de inwoners klaar staan om elkaar te 
helpen. De samenhorigheid is groot. We weten niet hoe het 
gaat lopen nu we langer met deze situatie te maken hebben. 
Maar we hebben vertrouwen dat we het met elkaar gaan 
redden!

In tijden van een crisis komt er veel op de gemeente af. 
In korte tijd moeten er heel veel zaken geregeld worden 
om de crisis de baas te worden. Inwoners hebben vragen 
over gezondheid, veiligheid, inkomen en ook allerlei 
ideeën en initiatieven om elkaar te helpen. Ondertussen 
moet de dagelijkse gang van zaken gewoon doorgaan 
omdat mensen nog steeds een rijbewijs willen verlengen 
of de plannen voor woningbouw geen vertraging moeten 
oplopen. 

De gemeentelijke organisatie werkt daarom 
nu langs drie sporen.

1. De crisisorganisatie. Hierover zijn in het verleden 
landelijk afspraken gemaakt waarin Nederland is 
verdeeld 25 veiligheidsregio’s. De gemeente Uithoorn 
valt onder de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 
De burgemeester van Amsterdam is voorzitter van 
de veiligheidsregio coördineert de crisisbestrijding in 
nauw overleg met de burgemeesters van de andere 
gemeenten. Binnen de gemeente zelf werkt een 
crisisteam aan de uitvoering van de maatregelen die in de 
veiligheidsregio worden genomen, vaak in nauw overleg 
met andere gemeenten.

2. Team herstel. Ook al is de crisis nog niet voorbij, we 

werken nu al aan herstel. Op dit moment doen we dat 
vooral met regelingen voor ondernemers, organisaties 
en verenigingen. Dat doen we door afspraken op maat te 
maken. We proberen daarmee de gevolgen van de crisis 
te beperken en te helpen waar de nood hoog is.  

3. Het dagelijks werk. Alle andere werkzaamheden binnen 
de gemeente gaan ‘gewoon’ door, al kost het wat meer 
tijd. Er worden plannen gemaakt, ons afval wordt 
opgehaald, de straten geveegd, uitkeringen betaald, 
paspoorten en rijbewijzen afgegeven en ga zo maar 
door. Het is nu nog niet aan de orde, maar het kan zijn 
dat we op een later moment moeten kiezen welke 
werkzaamheden het belangrijkste zijn om uit te voeren. 
Bijvoorbeeld omdat veel medewerkers ziek zijn. 

Al deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk thuis. 
Gemeentesecretaris Maurits Voorhorst: “Onze medewerkers 
hebben zich, net als veel mensen in Nederland, het digitaal 
werken snel eigen gemaakt. Met hulp van videobellen 
op allerlei manieren, gewoon bellen, whatsapp en e-mail 
komen we heel ver, mede dankzij de ondersteuning van 
de ICT afdeling.  En natuurlijk zorgen we ervoor dat onze 
medewerkers die wel naar buiten gaan dat zo veilig mogelijk 
kunnen doen. Zowel voor hun eigen gezondheid als die van 
onze inwoners”. 
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Drie mannen aangehouden 
bij grote hennepvondst
Mijdrecht – Vorige week heeft de 
politie 25 kilo hennep in beslag 
genomen bij een pand aan de 
Constructieweg in Mijdrecht. Het 
politieonderzoek leidde ook naar 
een pand in Amsterdam. In totaal 
zijn er vijf aanhoudingen verricht. 
De politie ging op zoek na een 
melding over ‘schimmige prak-
tijken’. Na een onderzoek deed 
de politie op 7 april een inval bij 
het pand aan de Constructieweg. 
Hier tro�en agenten 25 kilo hen-
nep aan en veel goederen die ver-
moedelijk zijn bedoeld voor een 
growshop. Het onderzoek leidde 
ook naar een pand aan de Haven-
straat in Amsterdam. De politie 
hield 3 mannen van 37, 44 en 45 
jaar oud aan in Mijdrecht. In Am-
sterdam werden twee mannen 
van 32 en 33 jaar aangehouden. 
Het pand in Mijdrecht is direct 
door de gemeente gesloten voor 
een periode van zes maanden. 
Het politieonderzoek gaat door. 

Ondermijning in 
Midden-Nederland
Ondermijnende criminaliteit 
komt overal in Midden-Nederland 
voor. Politie, gemeenten, open-
baar ministerie en belastingdienst 

trekken samen op in de strijd te-
gen ondermijning. Georganiseer-
de misdaad kan vaak niet wor-
den uitgevoerd zónder de hulp 
van ‘gewone mensen’. Want ook 
criminelen hebben bijvoorbeeld 
transport, opslagruimten, wonin-
gen en vergunningen nodig. De 
vermenging van de onderwereld 
met de bovenwereld noemen we 
ondermijning. Criminelen schu-
wen hierbij niet om mensen on-
der druk te zetten, af te persen of 
geweld te gebruiken. Burgers en 
ondernemers lopen risico.

Help mee met 
politieonderzoek
Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft 
u het gevoel dat er iets niet pluis 
is? Meld het. Altijd. Bel 112 als el-
ke seconde telt en 0900-8844 bij 
geen spoed, wél politie. Melden 
kan ook anoniem via het meld-
punt Meld Misdaad Anoniem. De-
ze actie betrof een samenwerking 
tussen de gemeenten en politie in 
het kader van de aanpak van on-
dermijning. Heeft u signalen van 
ondermijnende activiteiten of 
strafbare feiten? Meld het bij de 
gemeente via  ondermijning@de-
rondevenen.nl.

Stichting Tjitze Hesselius 
verrast eenzame ouderen
De Ronde Venen - “Wat een lief 
gebaar” is de reactie van de een-
zame ouderen die deze week 
werden verrast door St. Tjitze 
Hesselius. De Stichting organi-
seert gezellige uitjes voor oude-
ren die alleen zijn. Varen op de 
Vinkeveense Plassen, een mu-
seum bezoek maar vorige zo-
mer ook bijvoorbeeld een dans-
feest. Helaas kunnen ook deze ui-
tjes kunnen even niet doorgaan. 
Juist ouderen die alleen zijn heb-
ben het nu extra moeilijk, van-
daar het idee om bij zoveel mo-
gelijk ouderen een bloemetje en 
een kaartje te bezorgen. Het is 
�jn om veel ouderen even te zien 
aldus Simone Borgstede die de 
uitjes in opdracht van de Stich-
ting organiseert. “Ik denk onwille-
keurig toch vaak aan mijn ‘dames’. 
Van een aantal weet ik dat ze ei-
genlijk nauwelijks iemand zien en 
dan is het toch �jn om ze, uiter-
aard op anderhalve meter, even 
te zien. We leggen de bloemen en 
het kaartje voor de deur en bellen 
aan. De reactie van de ouderen is 
geweldig, ze zijn heel blij verrast 
en reageren zo lief. Ze begrijpen 
uiteraard dat de uitjes even niet 
door kunnen gaan maar hopen 
wel dat we deze zomer nog iets 
gezelligs kunnen doen.” 

Reacties
Ook via de mail kwamen allerlei 
enthousiaste reacties binnen, de 
prachtige rozen, maar vooral de 
gevoelde aandacht is zeer wel-
kom. Helaas lukte het niet om bij 

alle ouderen een boeket te bezor-
gen, op sommige woonlocaties 
voert men een, terecht, een strikt 
beleid. Wel jammer dat een aan-
tal ouderen dit bijzondere hart 
onder de riem daardoor moeten 
missen. We gaan kijken op wel-
ke manier we in de komende tijd 
nog een keer iets bijzonders voor 
de ouderen kunnen doen, zoals 
het er nu naar uit ziet gaat het 
nog wel even duren voor we weer 
een gezamenlijke activiteit kun-
nen organiseren. Want om ook 
in deze tijd iets voor alleengaan-
de ouderen te kunnen betekenen 
is extra hard nodig en sluit hele-
maal aan bij de uitgangspunten 
van de stichting Tjitze Hesselius.

Mw. Houtman uit Wilnis is hele-
maal verguld met de kaart en de 
bloemen.

Hennepkwekerij
Vinkeveen – Vorige week don-
derdag heeft de politie heeft 
een hennepkwekerij ontman-
teld in een recreatiewoning op 
park Buitenborgh in Vinkeveen. 
Na een anonieme tip bracht de 
politie een bezoekje aan de wo-

Vanaf 16 april tot nadere berichtgeving
Aangepaste bedienings-
tijden bruggen en sluizen
De Ronde Venen - Bruggen en 
sluizen worden vanaf donder-
dag 16 april bedient volgens een 
aangepast zomerrooster. Bedie-
ning: maandag tot en met zater-
dag van 9.00 – 12.30 uur en 13.30 
– 16.30 uur. Feestdagen zijn uit-
gezonderd. Deze maatregel is in-
gevoerd om de gezondheidsri-
sico’s van het Coronavirus te be-
perken en geldt tot nadere be-

richtgeving. Tot en met 15 april 
geldt de normale winterregeling. 
Bediening is op aanvraag. Bedie-
ning sluizen: bel voor sluizen met 
de betre�ende sluiswachter. Be-
diening bruggen: bel voor brug-
gen minimaal 1 dag van tevoren 
op maandag tot en met vrijdag 
(uitgezonderd feestdagen) voor 
10.00 uur met de gemeente De 
Ronde Venen, Tel. 0297 29 16 16.

Nieuwe vlag voor deze 
bijzondere tijd
De Ronde Venen - Het zijn 
vreemde tijden, de coronacrisis 
raakt ons allemaal en de drang 
naar wat vrolijkheid in het straat-
beeld wordt steeds groter. We 
hebben weer meer oog voor de 
mensen in onze directe omge-
ving en we dragen allemaal ons 
steentje bij. Met deze vrolijke vlag 
kan iedereen een steentje bijdra-
gen. Om het zorgpersoneel te 
steunen, omdat mensen die hef-
tig zijn geraakt door de ziekte, 
om de straat weer wat vrolijker te 
maken of kenbaar te maken dat je 
meedoet aan de Berenjacht. 
De beer staat voor de kinderen 
die zich met de berenjacht be-
zig houden, de stethoscoop staat 
voor ondersteuning van de art-
sen, verpleegkundigen en voor 
de verzorgenden en de harten 
staan voor iedereen om je heen. 
Om de verbondenheid niet alleen 
in woord uit te zenden maar ook 
in daden zal er per verkochte vlag 
een bedrag overgemaakt worden 
aan de Voedselbank.

Berenjacht
Kinderen gaan massaal op Be-
renjacht. Ondertussen heb je het 
vast al om je heen gehoord maar 
wat is het nou precies? Het idee 
is eigenlijk heel simpel. Nu alle 
kinderen niet naar school kun-
nen en minder met vriendjes en 

vriendinnetjes kunnen afspreken 
is het idee van Berenjacht ont-
staan. Berenjacht is geïnspireerd 
op het prentenboek uit 1995 “Wij 
gaan op Berenjacht” waar een va-
der met zijn kinderen op beren-
jacht gaat en tijdens deze tocht 
beleven ze allerlei avonturen. Zo 
is ook het idee ontstaan in Ne-
derland. Als ouders met kinde-
ren een blokje omlopen kunnen 
ze overal op zoek gaan naar knuf-
felberen in de vensterbanken of 
de mooie Berenjacht vlag in de 
vlaggenmast. Je kunt je zelfs of-
�cieel aanmelden voor de Beren-
jacht via deze facebook groep. Zo 
kunnen kinderen zich voor even 
onttrekken van al het gedoe en 
samen op avontuur gaan in de 
buurt. 

Voor meer informatie 
Meer informatie over deze vlag of 
beelden zijn op te vragen bij Mar-
co van Daalen, Vlaggenclub via e-
mail marco@vlaggenclub.nl of te-
lefoonnummer 0634983883. De 
vlaggen zijn online te koop via ht-
tps://www.vlaggenclub.nl/vlag-
berenjacht-beer-met-hart
Een aantal vlaggen wordt ter pro-
motie uitgedeeld aan onze plaat-
selijke voedselbank, het stadhuis 
en er wordt er een opgehangen 
aan een vlaggenmast zodat kin-
deren ze gelijk al kunnen vinden.

 #blijfbinnen!: Het blijft een 
vreemde gewaarwording
De Ronde Venen - Het blijft een 
vreemde gewaarwording, dat 
thuis werken. Dat moet voor al-
lerlei beroepsgroepen het geval 
zijn. Normaal stap je op de �ets 
of pak je de auto of het openbaar 
vervoer om naar je werk te gaan. 
Meestal een mooi moment om te 
schakelen tussen privé en werk, je 
hoofd leeg te maken en met fris-
se moed aan je dagtaken te be-
ginnen.
De gang vanuit bed naar de hui-
selijke werkplek is snel afgelegd 
en daarnaast is het meestal ook 
een gedeelde plek met andere 
huisgenoten. Dat begint te wen-
nen, ook voor de vele leerkrach-
ten en leerlingen die via mee-
tings op de computer les krijgen 
van de eigen leerkracht. Het gaat 
goed, de Eendracht leerkrachten 
houden contact met hun leerlin-
gen en het leren gaat naar om-
standigheden heel behoorlijk 
door.
En toch begint het te kriebe-
len. Bij de kinderen zowel als de 

leerkrachten en alle andere har-
de thuiswerkers. Vooral als het 
prachtig weer is en je zoveel zin 
hebt om naar buiten te gaan, 
vrienden te zien of een win-
kel te bezoeken. Eenmaal op de 
�ets begint het al, want hoe kun 
je afstand houden als er men-
sen wandelen op het �etspad 
en niet van plan zijn om opzij te 
stappen? Hoe lastig is het om je 
boodschappen te doen als men-
sen keurig op afstand van elkaar 
maar wel middenin het gangpad 
van een winkel een geanimeerd 
gesprek staan te voeren? Begrij-
pelijk, maar heel moeilijk te om-
zeilen. 
Een uitstapje is dus absoluut niet 
zonder risico en het is vooral be-
langrijk om de voorschriften in 
het hoofd te houden en op te vol-
gen. Des te eerder kunnen wij al-
lemaal weer naar ons werk, zien 
wij elkaar in goede gezondheid 
terug in de vertrouwde werk- of 
leeromgeving. #blijfbinnen zo-
lang dit van ons wordt gevraagd.

Vermist
•	 1582381,	4-4-2020,	Vogel,	Happy,	M,	PARKIET,	GEEL	met	GRIJS		

Valkparkiet.	Geel	op	de	kop,	en	kuif.	Oranje	wangen.	Grijs/wit	
op	de	borst,	rug,	en	met	name	op	de	uiteinden	van	de	vleu-
gels.	Grijs	op	de	staart.	Gijsbert	van	Stoutenborchstraat	,	Mijd-
recht.

•	 1582066,	 31-3-2020,	 Kat,	 Siep	 kater,	 gecastreerd,	 EUROPESE	
KORTHAAR	 OF	 HUISKAT,	 ZWART.	 Magere,	 zwarte	 kater,	 met	
een	 wit	 vlekje	 op	 de	 bef.	 Draagt	 een	 zwarte	 vlooienband.	
Spoorlaan,	Vinkeveen.

•	 1584631,	12-4-2020,	Kat,	Prinses,	poes,	EUROPESE	KORTHAAR	
OF	HUISKAT,	CYPERS	GRIJS	(GESTREEPT)	met	ROOD	en	WIT.	Wit	
op	de	snoet,	bef,	borst,	en	buik.	Witte	korte	sokjes	aan	de	voor-
poten,	achterpoten	grotendeels	wit.	Cypers	grijs/zwart	op	de	
kop,	en	aan	de	voorpoten.	Op	de	rest	van	het	lijf	cypers	grijs/
zwart	met	rood	gevlekt.	Botshol,	Abcoude.	

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

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
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Aannemer bezorgt bewoners 
De Kom ongezellige Paasdagen
Mijdrecht – We doen met zijn al-
len ons best om het (vooral) voor 
onze oudere medemensen wat 
gezelliger te maken in deze moei-
lijk tijd, waarin toch al geen be-
zoek mag/kan komen en ze niet 
naar buiten kunnen/mogen. He-
laas wordt er door de aannemer 
die de Kom aan het renoveren is, 
totaal geen rekening mee gehou-
den.
Net voor de Paasdagen worden 
bij een groot deel van de bewo-

ners van de Kom in Mijdrecht 
werksteigers neergezet met oran-
je ‘gaasdoek’. Hierdoor is het uit-
zicht voor de bewoners totaal 
verdwenen. En is er een heerlijk 
zonnetje, dan kunnen deze men-
sen niet eens hun zonnescher-
men uitdoen vanwege de stella-
ge. Om de zon buiten te houden 
moeten dan de gordijnen maar 
dicht. Had de aannemer nou niet 
pas na de Pasen de stellage op 
kunnen gaan bouwen?

Vinkeveen - In deze barre tijden 
zien we toch veel mooie initiatie-
ven ontstaan en zetten mensen 
zich in om de dagen voor ande-
ren wat kleur te geven. De  Zon-
nebloem blijft hierbij niet achter. 
Nu de geplande activiteiten voor 
dit voorjaar zijn vervallen bete-

Zonnebloem: 
Even geen activiteiten 
maar wel aandacht!

kent dit niet dat ze geen contact 
meer hebben met hun deelne-
mers. Per slot kan je ook een be-
zoekje per telefoon a�eggen en 
zo af en toe een attentie om te la-
ten weten dat er aan jou gedacht 
wordt! In een normale week leg-
gen ze landelijk iets meer dan 

20.000 huisbezoeken af. Dat ligt 
nu helemaal stil. De Zonnebloem 
afdeling Vinkeveen & Waverveen 
belt regelmatig met haar deelne-
mers en merkt dat dit heel erg op 
prijs gesteld wordt. Zo maar even 
een beetje aandacht en wat a�ei-
ding. Zij missen onze deelnemers 
uiteraard heel erg, temeer om dat 
in deze tijd van het jaar de acti-
viteiten en uitjes volop van start 
gaan. Helaas, zo niet dit jaar. Ge-
lukkig kunnen ze de meeste acti-
viteiten uitstellen naar de zomer 
of het najaar. Dat gaan ze zeker 
doen! Voor dit moment houden 
ze het op het ‘belletje’, een verras-
sing en vooral blijf gezond! Graag 
wil de Zonnebloem Vinkeveen-

Waverveen  de Riki Stichting en 
tuincentrum Rijdes hartelijk dan-
ken voor het sponsoren en bezor-
gen van een leuke ‘opsteker’ voor 
de deelnemers. 

ning en tro�en zij drie kamers 
vol met hennepplanten aan. Het 
bleken 813 planten te zijn. De-
ze zijn direct verwijderd. De po-
litie is een onderzoek gedacht. 
De verdachte(n) worden in in ie-
der geval verantwoordelijk ge-
houden voor illegaal stroom af-
tappen. De woning is door de ge-
meente gesloten.





Marius Dekker, directeur DGI International:

“We zijn in gevecht met 
een onzichtbare vijand”
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Traktaties, optredens en muziek
Ouderen in Aalsmeer 
worden niet vergeten!
Aalsmeer - De bewoners en me-
dewerkers van zorgcentrum ’t 
Kloosterhof zijn de afgelopen 
week � ink in het zonnetje gezet. 
Naast prachtige boeketten met 
bloemen en planten en heerlij-
ke Paastraktaties werden ter ver-
maak optredens gegeven in de 
tuin van ’t Kloosterhof. Afgelo-
pen woensdag 8 april kwamen 
De Lady’s uit Uithoorn zingen. Er 
is heerlijk meegedeind en gezon-
gen op met name Hollandse hits, 
ook door omwonenden, uiter-
aard op gepaste afstand. Op vrij-
dag 10 april stopte het draaior-
gel van Fabian Krul voor de deur 
van het zorgcentrum. Deze muzi-
kale Paasgroet kregen de bewo-
ners en omwonenden aangebo-
den van de beide Lions Clubs in 
Aalsmeer. Ook dit half uurtje vro-

lijkheid in deze dwaze tijd werd 
gewaardeerd door bewoners, 
medewerkers en omwonenden. 

Clown en bewegen
Het draaiorgel liet zich ook zien en 
horen bij Zorgcentrum Aelsmeer. 
Ook hier worden de bewoners 
en medewerkers niet vergeten. 
Er is getrakteerd op allerlei paas-
cadeautjes en direct na de Paas-
dagen was er opnieuw bijzonder 
vertier. Dinsdag 14 april kwam 
in de ochtend Clown Toet langs 
en zij ‘gluurde’ vrolijk als glazen-
wasser de kamers in. De middag 
stond in het teken van bewegen. 
Fysiotherapeuten van PACA kwa-
men langs en zorgden voor een 
muzikaal beweeg halfuurtje van-
uit de tuin  van het zorgcentrum.
Foto: Zorgcentrum Aelsmeer

‘Wees een held’ voor thuisonderwijs
Gratis lespakket ‘Omgaan 
met pesten’
Regio - Stichting Omgaan met 
Pesten ondersteunt kinderen, ou-
ders en professionals nu de scho-
len gesloten zijn met een vervolg 
op de nieuwe campagne ‘Wees 
een held!’ met een serie artikelen 
en een lespakket dat thuis inge-
zet kan worden rond de dag te-
gen pesten van 19 april. 
Het lespakket omvat verschil-
lende werkvormen om spelen-
derwijs in gesprek te gaan over 
heldengedrag. Op deze manier 
kunnen pedagogisch professio-
nals en ouders een keuze maken 
voor werkvormen die passen bij 
de kinderen. Het lespakket kan 
in het basisonderwijs binnen het 
thuisonderwijs en les op afstand 
worden ingezet, maar ook in de 

kinderopvang of andere omge-
vingen waar jeugd en jongeren 
samenkomen. Daarnaast kunnen 
ouders zelf met het pakket aan 
de slag. Met het lespakket wil de 
stichting scholen en andere orga-
nisaties inspireren om samen met 
de kinderen aan de slag te gaan 
en te werken aan een veilige om-
geving waarin respect, accepta-
tie en waardering de boventoon 
voeren. 
Op de website https://www.om-
gaanmetpesten.nl/sociale-vei-
ligheid-in-tijden-van-corona/ is 
meer informatie te vinden over 
de artikelen, het lespakket, ver-
diepingsworkshops die de trai-
ners geven en de workshops voor 
ouders of professionals.

Bloemen voor ouderen van 
burgemeester en wethouder 
Aalsmeer - Pasen verliep door de 
coronacrisis voor veel mensen an-
ders dan gehoopt. Onder de lan-
delijke vlag van ‘Samen tegen 
eenzaamheid bij ouderen’ � etsten 
burgemeester Gido Oude Kotte en 
CEO van Dutch Flower Group Mar-
co van Zijverden op Goede Vrijdag 
langs de zorgcentra in Aalsmeer. 
De bewoners van ’t Kloosterhof, 
Zorgcentrum Aelsmeer en Ro-
zenholm werden blij verrast door 
de burgemeester en Van Zijver-
den én de vrachtwagen met bloe-
men die achter hen aan reed. Ou-
de Kotte: “Dit was een mooie dag 
om tijdens de coronacrisis wat ex-
tra’s te doen voor de ouderen in 
Aalsmeer. Ik wil Marco graag be-
danken dat we dit mogelijk kon-
den maken. We hebben veel men-
sen die het niet makkelijk hebben 
een mooie bos bloemen, een lach 
op hun gezicht en een vrolijk Pa-
sen kunnen bezorgen.”

Ons Tweede Thuis
Aan het eind van hun � etstocht 
brachten de burgemeester en 

van Zijverden nog met wethou-
der Wilma Alink een bezoek aan 
Ons Tweede Thuis. De disco die 
daar werd gehouden, werd extra 
feestelijk door de boeketten die 
de bewoners van de bezoekers 
kregen. Wilma Alink: “Fijn dat we 
met de Dutch Flower Group ook 
de mensen bij Ons Tweede Thuis 
een bloemetje kunnen bezorgen. 
Zij moeten net als veel ouderen 
momenteel het bezoek van hun 
vrienden en familie missen.”

Blij maken
Ook voor de sierteelt zorgt de co-
ronacrisis voor lastige tijden. De 
gemeente Aalsmeer is trots op 
bedrijven zoals de Dutch Flower 
Group die ondanks alles een � in-
ke steen bijdragen aan het blij 
maken van mensen die nu hun 
familie moeten missen. 
Burgemeester Oude Kotte: “Ho-
pelijk inspireert deze actie andere 
bedrijven en onze inwoners om 
elkaar blij te blijven maken met 
de prachtige bloemen en planten 
die hier gekweekt worden.”

Tweede editie op dinsdag 28 april
1e Joppe online pubquiz 
een groot succes
Aalsmeer - Al ruim tien jaar orga-
niseert Jan van Schuppen regel-
matig pubquizzen in café Joppe. 
De activiteit is populair en trekt 
altijd veel publiek. Maar helaas, 
het coronavirus heeft roet in het 
eten gegooid. Alle horeca is op 
last van de Veiligheidsregio ge-
sloten en dus blijft ook bij Jop-
pe de deur dicht. Voor Jan van 
Schuppen de reden om het op 
een andere boeg te gooien wat 
betreft de popquizzen. Hij vroeg 
en kreeg hulp van Elmer Stokkel 
die zijn technische kennis deel-
de en samen wisten zij afgelopen 
dinsdag 14 april de eerste Joppe 
Pubquiz online via een Facebook 
livestream te organiseren. Het 
liep verrassend goed, veel teams 
hebben thuis mee kunnen doen. 
Ondanks een paar kleine storin-
gen bleek het een gouden greep 
te zijn. Vanaf 20.30 uur waren er 
ruim 100 mensen die aan de quiz 
mee hebben gedaan. Aan het 
einde van de quiz, die tot 23.00 
uur duurde, bleek dat van de vijf-
tien teams die mee hebben ge-
speeld het team π-nuts het best 
had gepresteerd. Van de te halen 
95 punten haalde dit team er 70. 
De tweede plaats was voor team 
Beachboys en de derde plek werd 

door team Fantastic 5 binnen ge-
haald. 
De quiz was zo een succes dat 
er op dinsdagavond 28 april op-
nieuw een Joppe online pubquiz 
zal worden georganiseerd. Wie 
deze keer de muziekronde live 
gaat verzorgen blijft nog even 
geheim, maar volgens Jan van 
Schuppen wordt stil zitten moei-
lijk! De bedoeling is om de twee-
de editie wat meer te verleven-
digen en gedacht wordt om een 
soort pubquiz-survival te maken 
met antwoordformulieren, wat 
drankjes, snacks en (de beken-
de) pinda’s. Meedoen aan de quiz 
is mogelijk voor iedereen die Fa-
cebook heeft. Deelname is gratis 
maar een gift is natuurlijk altijd 
welkom. Aanvang is 20.30 uur.

Pubquiz Op de Hoek
Ook café Op de Hoek in Ku-
delstaart gaat voor de tweede 
keer een online pubquiz organi-
seren. Met wat aanpassingen en 
verbeterpunten na de eerste edi-
tie kan aanstaande zaterdag 18 
april ingelogd worden op de face-
bookpagina van café Op de Hoek 
voor de tweede online pubquiz. 
Aanvang is 20.00 uur, deelname 
is weer gratis. 

Aalsmeer - “Ik zit al 35 jaar in 
de bloemen- en plantenhan-
del en dit heb ik nog nooit mee-
gemaakt”, aan het woord Marius 
Dekker, directeur DGI Internatio-
nal. “Dit is groot en heftig. Binnen 
drie weken tijd hebben we de 
handel dramatisch zien afnemen: 
we hebben nu nog 15% van onze 
omzet over.  Voor deze Coronacri-
sis leverden we bloemen en plan-
ten aan bijna veertig landen in de 
wereld. Maar bijna al deze landen 
zitten op slot. Alleen een paar 
Scandinavische landen zijn nog 
open. Het is om te janken, maar 
dat heeft geen zin. We moeten er 
nu alles aan doen om hier als be-
drijf doorheen te komen. Er komt 
uiteindelijk ook weer een tijd na 
deze crisis. Ik houd me nu iede-
re dag bezig met crisismanage-
ment: hoe houden we de kosten 
laag, hoe halen we geld binnen, 
waar kunnen we besparen en hoe 
houden we onze mensen posi-
tief? Al onze uitzendkrachten zijn 
inmiddels weg. Onze vaste werk-
nemers werken - net als bijna al-
le Nederlanders - zoveel moge-
lijk vanuit huis. Dit hoort ook bij 
ondernemerschap: we moeten 
door. We zijn nu druk bezig met 

het aanvragen van de steunmaat-
regelen die de overheid aanbiedt. 
We hopen ook dat het noodfonds 
voor de sierteelt er heel snel 
komt. Dit virus veegt anders niet 
alleen mensen weg, maar ook 
een hele sector. De gehele keten, 
van A tot Z, heeft pijn. Om een 
crisis van deze grootte te overle-
ven is het noodfonds een absolu-
te must! We kunnen het wel even 
volhouden, alleen niet eindeloos. 
Dat maakt het zo onzeker: we 
hebben met z’n allen geen idee 
hebben hoelang dit gaat duren. 
We zijn in gevecht met een on-
zichtbare vijand.”

Samenwerken
Via de crisisorganisatie Coronacri-
sis Tuinbouw werken tuinbouw-
organisaties met elkaar samen 
om onderwerpen op te pakken 
waar alle sectoren in de tuinbouw 
tegenaan lopen. Er zijn vier task-
forces in het leven geroepen: Ar-
beid, Financiën, Logistiek en Sce-
nario’s. Greenports Nederland co-
ordineert en faciliteert de aanpak 
van de Coronacrisis. Meer infor-
matie: www.greenports-neder-
land.nl.
Bron: Greenport Aalsmeer

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van dinsdag 7 op woensdag 8 
april is een � ets gestolen uit de 
Clauslaan. De Cortina Transport 
is zwart metallic van kleur en 

Met stijgende verbazing  de 
lezerspost van de heer Alfred 
Blokhuizen in de vorige editie 
gelezen. Termen als strak blau-
we lucht, kerosinegeur, herrie 
en dampen, wij omwonenden 
en stilte op de luchthaven. Dit 
deed mij toch vermoeden dat 
deze schrijver welhaast op de 
Aalsmeerbaan moest wonen. 
Even zijn naam googelen dan 
maar. En wat blijkt... Deze man 
komt helemaal niet uit onze 
omgeving, maar woont in Spij-
kenisse. Nog maar even ver-
der zoeken op Linkedin. Wat 
ik al vermoedde. Deze meneer 
Blokhuizen heeft nog nooit 
een normale baan gehad. 
Beetje politiek (Groen Links ui-
teraard), beetje linkse stukjes 
schrijven en op dit moment 
verbonden aan Joop, de link-
se relschoppersside van BNN. 
Deze man wordt betaald met 
gemeenschapsgeld, met ons 
geld dus en geeft er absoluut 
geen zier om dat er duizenden 
mensen thuis zitten op dit mo-

ment en moeten vrezen voor 
hun baan. Waar hebben we het 
over: 65 duizend directe me-
dewerkers op Schiphol en in-
direct misschien wel 250 dui-
zend medewerkers. Daar heeft 
deze linkse lucht� etser abso-
luut geen probleem mee. Ie-
dereen zal het er mee eens zijn 
dat Schiphol niet ongelimi-
teerd kan door groeien en dat 
hier een oplossing voor gevon-
den moet worden. Hier wordt 
echter een keiharde politieke 
mening in een lezerspost jas-
je gegoten door een persoon 
die niet eens uit onze omge-
ving komt maar dit toch kan 
ventileren in een locaal huis 
aan huis blad. Ik vind wanneer 
een artikel als lezerspost wordt 
aangeboden bij de Nieuwe 
Meerbode er toch wel enige 
controle mag zijn naar de bron 
van het artikel.

Cor Peters
Aalsmeer
cor.p@telfort.nl

LEZERSPOST
Verbazing over schrijven over 

(stilte op) Schiphol

heeft een bruin zadel. Het serie-
nummer van de � ets eindigt op 
909. De diefstal heeft tussen tien 
uur ’s avonds en half zes woens-
dagmiddag plaatsgevonden. Wie 
meer informatie heeft, wordt ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie.

Aalsmeer 27, Uithoorn 33, Amstelveen 198

Lichte toename corona 
besmettingen in regio
Regio - Nederland is goed op 
weg in de bestrijding tegen het 
coronavirus. Het aantal coronapa-
tiënten dat op de intensive care 
verblijft is opnieuw gedaald en 
de hoeveelheid ziekenhuisopna-
mes schommelt al ongeveer een 
week rond hetzelfde niveau en is 
een stuk lager dan de week daar-
voor. Toch wordt volop gewaar-
schuwd. Het coronavirus is nog 
niet bestreden en daarom blijven 
alle maatregelen van kracht. Blijf 
zoveel mogelijk thuis, ga alleen 
naar buiten om naar een winkel 
te gaan of een wandelingetje in 
de buurt te maken, houdt afstand  
(1,5 meter), geen samenscholing 
van drie of meer personen en 

heel belangrijk: Was regelmatig 
goed de handen. In Aalsmeer is 
het aantal besmettingen de afge-
lopen dagen licht toegenomen. 
Van 23 besmettingen op 8 april 
naar 27 op 11 april. Van dit aan-
tal liggen nu nog 7 personen in 
het ziekenhuis. Ook in Uithoorn 
is het aantal corona-patiënten 
iets toegenomen. Van 25 op 8 
april naar 33 op 11 april. Van dit 
aantal liggen 12 inwoners in het 
ziekenhuis. In de gemeente Am-
stelveen is wel een forse toena-
me van besmettingen geconsta-
teerd. Van 159 op 8 april naar 198 
op 11 april. Van dit aantal liggen 
er op dit moment 45 inwoners in 
het ziekenhuis (was 38 op 8 april).



Een inwoner van de gemeente gooit jaarlijks 
via de container voor 225 kilo aan restafval 
weg. Daarin zit nog veel afval bij, wat nog 
gescheiden kan worden ingezameld. De 
gemeente wil graag minder grondsto� en 
verspillen, maar ook de kosten beperken. 
Afvalscheiding is niet alleen goed voor 
het milieu, het is ook van invloed op de 
afvalsto� enhe�  ng. Daarom wil de gemeente 
de huidige wijze van afvalinzameling 
aanpassen om de hoeveelheid restafval te 
verminderen. Maar op welke manieren kan 
dat? En wat vinden inwoners van Uithoorn 
daarbij belangrijk? De gemeente heeft om 
achter de wensen van de inwoners te komen 
recent een enquête gehouden onder een 
aantal inwoners (willekeurige steekproef ) om 
te horen hoe de gemeente met het afval moet 
omgaan. Via het Klant Contact Centrum kon 
een aanmeldingsformulier worden opgevraagd 
als men niet was geselecteerd. In de enquête 
kon men zijn mening geven over de juiste 
wijze, methoden en keuzes die binnen het 
grondsto� enbeleid gemaakt dienen te worden. 
Ook kregen inwoners de ruimte om zelf ideeën 
te opperen om de afvalscheiding verder te 

verbeteren. Door hergebruik van waardevolle 
materialen, die vaak nog in het afval zitten, zijn 
er minder nieuwe grondsto� en, energie en 
geld nodig om nieuwe materialen te maken. 
Na de uitkomst van deze enquête gaan een 
aantal deelnemers met de medewerkers van 
de gemeente om de tafel om te praten hoe 
het grondsto� enbeleid eruit kan komen te 
zien in de toekomst. Wegens de uitbraak 
van het coronavirus wordt dit gedaan zodra 
het weer mogelijk is. De uitkomst van de 
enquête en het gesprek met de deelnemers 
leiden tot een aantal scenario’s welke 
inzamelmethodes mogelijk zijn. Uiteindelijk 
kiest de gemeenteraad uit deze scenario’s voor 
een nieuwe inzamelmethode.

Gelukkig blijven we nog steeds open 
en kunnen we klaar staan voor onze 
inwoners. Het afval wordt nog steeds 
aan huis opgehaald en de ondergrondse 
containers worden vaker geleegd. Ook de 
medewerkers van het scheidingsdepot 
hebben het drukker dan ooit, maar blijven 
klaar staan. Soms moet u wat langer 
wachten of wordt er gevraagd later terug 
te komen, maar we blijven u helpen. Om 
aan te geven dat het veel drukker is dan 
normaal, heb ik wat cijfers voor u. Vorig 
jaar met mooi weer op een willekeurige 
zaterdag hadden we ca. 300 bezoekers 
ontvangen en nu met mooi weer tijdens 
de coronacrisis 449 auto’s en dan hebben 
nog niet eens de � etsers en wandelaars 
meegeteld. Door het thuisblijven, hebben 
mensen vooral nu tijd om hun huis eens 
goed op te ruimen. Ik ben ook blij te zien 
dat er veel gebruik wordt gemaakt van de 
tuingroendepots. Ook deze legen we nu 
dagelijks. We moeten het met elkaar doen 
en ik hoop dat we het ook met elkaar zo 
nog even volhouden!

Interview wethouder Hans Bouma
We moeten het met 
elkaar doen!

Afval is nieuw leven

Online interview 
met een inwoner
Bent u bewust bezig met afval scheiden? 
Jazeker.

Hoe doet u dat? 
We hebben in de keuken 2 afvalemmers staan, 
1 voor plastic en 1 voor ander afval. Papier 
gaat in een aparte bak. Glas naar de glasbak. 
Batterijen en ander chemisch afval brengen 
we naar scheidingsdepot. Kleding gaat in de 
speciale container.

Weet u waarom u moet afval scheiden? 
Hierdoor kan bepaald afval worden hergebruikt 
en het is minder schadelijk voor het milieu.

Wat vindt u goed aan ons afvalsysteem en wat 
kan beter? 
Goed: beschikbaarheid van 
bakken/stortplaatsen. Beter: 
1.  betere mogelijkheden voor tuinafval, 
2.  het draaimechanisme van stortplaatsen 
 gaat snel kapot, 
3.  er is nog te veel onduidelijkheid wat nu 
 eigenlijk in de PMD bak hoort. Zo is bv ook 
 niet duidelijk dat bio plastic er niet in mag. 

Zwerfafval
We moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Gaat 
u wel de straat op houdt dan 1,5 meter afstand 
van elkaar. Ziet u zwerfvuil liggen en wilt u 
dit opruimen, denk altijd aan de volgende 
maatregelen:
• Raak geen zwerfafval aan zonder 
 handschoen (van latex of rubber) 
 en/of grijper;
• Gooi uw handschoenen na gebruik weg;
• Gooi het zwerfafval direct weg in een 
 afvalbak;
• Deel geen handschoenen of grijper.
Wist u dat de gemeente grijpers, hesjes, 
afvalzakken etc. gratis beschikbaar stelt. 
U kunt de opruimmaterialen aanvragen via 
www.uithoorn.nl/loket/product/zwerfafval. 

Er wordt veel papier en karton naast 
de ondergrondse restafvalcontainers 
aan de Europarei neergezet. Daarom 
heeft de gemeente besloten bij elke 
Europarei� at een ondergrondse 
papiercontainer te plaatsen met een 
speciale kartonklep. Met elkaar zorgen 
we voor een schone omgeving.

Ondergrondse 
papiercontainers 
Europarei

Bewonersonderzoek 
Grondsto� enbeleid

Goed afval scheiden loont

Wijzigingen afvalkalender
 Hoewel er dit jaar geen festiviteiten zijn op 27 april, gaat de inzameling van papier in 

 Meerwijk-Oost niet door. In plaats daarvan wordt het papier zaterdag 25 april opgehaald.

 Voor Meerwijk -Oost en Dorpscentrum/Thamerdal staat per ongeluk een takkendag 
 op 5 mei ingepland. Dit is vrijdag 8 mei.

 Ook vanwege 5 mei, eens per 5 jaar een wettelijke feestdag, is de papierinzameling van 
 dinsdag 5 mei naar zaterdag 2 mei verzet voor Zijdelwaard-Zuid, Bedrijventerrein en 
 De Regentes.

 Op donderdag 21 mei is het Hemelvaart. De inzameling van PMD is in Meerwijk-Oost op
 zaterdag 23 mei. De inzameling van PMD is ook naar 23 mei voor Thamerdal/Dorpscentrum.

 Op donderdag 21 mei is het Hemelvaart. De inzameling van PMD is in Meerwijk-Oost 
 en Thamerdal/Dorpscentrum op zaterdag 23 mei. 

TipTipTipTipTipTip
Heeft u iets te melden 

over afval, doe dit op 

uithoorn.nl/melding.

Meer thuis zijn, betekent ook meer afval. 
Onze afvalinzamelaar merkt dat er, sinds 
de maatregelen om het coronavirus onder 
controle te krijgen, meer restafval in de PMD 
containers wordt gegooid. Als de inhoud 
van de PMD container met restafval wordt 
aangeboden bij de verwerker wordt deze 
vracht volledig afgekeurd. De inhoud is 
niet meer te gebruiken voor het maken van 
nieuwe grondsto� en. Jammer, want PMD 
(plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 
en drinkpakken) afval betekent nieuw leven. 
Wist u dat er van 27 plastic � essen een nieuwe 
� eece trui gemaakt kan worden? 
 

De gemeente krijgt ook extra kosten berekend 
voor een vervuilde vracht en dit heeft weer 
gevolgen voor de afvalsto� enhe�  ng. U 
gaat dan meer betalen. Door niet goed afval 
te scheiden, riskeert u ook een boete. We 
handhaven hierop. We hebben ondergrondse 
containers voor het restafval en deze worden 
nu vaker geleegd. Mocht het voorkomen dat 
de ondergrondse restafvalcontainer vol is, 
bel de gemeente en meld dit. Neem de zak 
mee naar huis en probeer het later nog een 
keer. Of loop naar een andere ondergrondse 
restafvalcontainer in uw buurt. Laten we elkaar 
vooral helpen in deze bijzondere tijd.

Gemeente Uithoorn
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“Een lange nacht in het Rechthuis”ook op

 Jullie kennen natuurlijk allemaal het logo 
van Uithoorn. Het logo lijkt een beetje op het wa-
pen van Uithoorn. Je hebt stadswapens, dorpswa-
pens en ook familiewapens. Vroeger waren wapens 
bijvoorbeeld zichtbaar op het schild van een ridder. 
Het liet zien waar je bij hoorde. 
En ook nu nog heeft zo een wapen iets verbindends. 
Misschien dat de gemeente Uithoorn daarom ook 
meerdere keren in de geschiedenis een poging heeft 
gedaan het wapen hier en daar een beetje aan te 
passen. De laatste poging is niet zo lang geleden.

Thamen was alweer een tijd geleden bij Uithoorn gaan 
horen en de gemeente wou daar iets van terugzien op het 
wapen. Thamen had vroeger zelf  een wapen met een schip 
(een kogge). Die moest erop! Daarnaast wou men graag dat 
er iets op kwam wat duidelijk maakte dat er veel turf  werd 
gewonnen in het dorp en dat de scheepvaart op de Am-
stel belangrijk was. En natuurlijk moest De Kwakel nog een 
mooi plekje krijgen. Wellicht door de afbeelding van een 
rozentak. 
Dus vroegen ze de Hoge Raad van Adel (in 1978) of  die 
wijzigingen gedaan mochten worden. Twee keer ging de 
Hoge Raad van Adel niet akkoord. Maar kortgeleden 
diende de gemeente voor de derde keer een verzoek in, en 
deze keer was het raak! Bij dit verzoek stond ook weer het 
belang van de rivier de Amstel en de sierteelt in De Kwakel 
op het verlanglijstje. En dat gaat het dus worden!
Drie keer is scheepsrecht! Over schepen gesproken...het 
schip van Thamen staat er nu alleen nog steeds niet op. 
Zullen we er maar van maken dat dat schip eeuwig heen en 
weer vaart over de Amstel? 

Boven: Het wapen van Uithoorn
Midden: Het logo van Uithoorn
Onder: Op 10 februari 2020 kreeg 
de gemeente Uithoorn te horen dat 
het wapen veranderd mag worden! 

Je kan ook zelf  een wapen te maken. Leg een papiertje over deze tekst heen en trek de dikke buitenlijn over. 
Je kan een wapen maken met dingen erop die over jou gaan. Maar je kan ook een familiewapen maken,  of  

een wapen voor je klas. Als je het leuk vindt, stuur hem dan naar mij: caroline@cabasm.nl
Veel plezier!

LEZERSPOST

Wie zegt dat jongeren dit deden?

Ik heb er de smoor in

De luchtvaart is van levensbelang

Reactie op artikel van vorige 
week over afval dumpen in het 
water en karretjes van Deen(red)

Dat artikel las ik in de krant ge-
schreven door een bewoner uit 
Uithoorn.  Het is uiteraard be-
lachelijk dat mensen met spul-
len van een ander (De Deen) zo 
omgaan en ook nog eens afval 
dumpen. Ik vind het echter bij-
zonder dat er meerdere malen 
genoemd wordt dat jongeren 
dit gedaan moeten hebben en 
dat er opgetreden moet wor-
den tegen samenscholing. Vol-
gens mij twee totaal verschil-
lende feiten en ik vraag me af 
hoe M. J. Vermeulen het ene 
met het andere kan linken? Vol-
gens mij worden hier zaken aan 
elkaar gekoppeld die moge-
lijk  losstaan van elkaar. Het zijn 
naar mijn mening allemaal aan-
names. Tenzij M. J. Vermeulen de 
bewuste samenscholingsjonge-
ren en de dumpers van de kar-

ren en het afval heeft gezien en 
herkend. Maar dit lijkt me on-
waarschijnlijk. Ik had van jullie 
als redactie verwacht  dat jul-
lie  voordat dit in de krant plaat-
sen wel eerst  zouden  rectifi ce-
ren. Prima, dat een bewoner zijn 
ongenoegen uit over het vinden 
van deze karren en het dumpen 
van afval maar om vervolgens 
een hele groepering (mogelijk 
onterecht) de schuld te geven 
van dit feit lijkt mij wat ver gaan. 
Tegen M. J. Vermeulen zou ik wil-
len zeggen dat we elkaar zeker 
mogen aanspreken op misstan-
den maar doe dit dan correct en 
laat degene die hiervoor verant-
woordelijk is zich aangesproken 
voelen en laten we niet zomaar 
een hele groepering beschuldi-
gen en allerlei andere feiten er-
bij betrekken. Daar wordt deze, 
nu beschuldigde groepering, 
ongetwijfeld niet beter van. 

Kicky Venne 

We hebben het feest van licht, 
liefde, leven en lente weer ge-
vierd en ook daarnaast gebeu-
ren er best wel móóie dingen 
in deze voor mij op zich stres-
sloze periode. Desondanks 
heb ook ik heus wel eens de 
smoor in en kijk ik soms met 
gemengde gevoelens tegen 
dit alles aan. Tegen een door 
de Gemeente ingevoerde ‘klik-
lijn’ bijvoorbeeld, waar je mel-
ding kunt maken van men-
sen die zich niet aan de maat-
regelen houden.(Zoiets had-
den de nazi’s tijdens de WOII 
ook bedacht. Vies.)Tegen de 
zog. Corana-app, die ik zeker 
weten niet ga installeren op 
m’n smartphone zolang het 
niet verplicht is, want ik wil 
niet vastzitten aan dat ding. 
Ik laat me ook niet vaccineren 
als het vaccin tegen Covid-19 

eenmaal daar is (ja, de jaarlijk-
se ‘griepprik’ laat ik óók bewust 
aan me voorbij gaan) en ik heb 
ook niet echt de illusie dat de 
mensheid ook maar ièts van 
deze Corona-ongein zal leren. 
Want ondanks dat we de Hi-
malaya weer kunnen zien, de 
lucht veel frisser is en er on-
bekende vogelgeluiden te ho-
ren zijn, wil iedereen straks 
toch weer zo snel mogelijk te-
rug naar de Pré-Coronatijd. Te-
rug naar dat wat we waren ge-
wend, want dat voelt veilig 
en vertrouwd en de economi-
sche belangen zullen zwaarder 
wegen dan wat ook. De mens 
mag dan snel vergeten, maar 
licht, liefde, leven en lente zul-
len er altijd blijven.

Ineke Siegers 
Uithoorn

De Corona komt als een ge-
schenk uit de lucht voor de 
vliegverkeer haters. Het mag 
nooit meer zoals voorheen te-
rugkeren van hun. Het herstel 
voor zover mogelijk van vlieg-
verkeer is van essentieel be-
lang voor de nationaal en regi-
onaal economie. De luchtvracht 
werkt zich kapot op dit moment 
om heel veel aspecten van ons 
leven drijvend te houden, denk 
aan veel medisch en farmaceuti-
sche  benodigdheden, ook veel 
groenten en fruit. Vergeet niet 
dat er heel veel export vanuit 
Nederland toch per luchtvracht 
gaat. Mag Ik ook iedereen her-
inneren dat heel veel mensen in 
de regio werken direct of indi-

rect in de luchtvaart sector, plus 
minus 100.000, en dan heb ik 
heb het niet eens over de zoge-
heten mooie banen. Ik hoop dat 
er iets overblijft  van de lucht-
vaart want anders gaat het heel 
veel geld kosten en dat voel de 
luchtvaart haters ook in  in ho-
ger belastingen voor uitkerin-
gen aan werkloos uit de lucht-
vaartsector. Laat de regio al-
stublieft enigszins behouden 
uit deze crisis komen met toch 
de luchtvaart  als economische 
trekker voor ieder die daardoor 
zijn boterham verdient. Stop 
met het shopper!

Helen Kooijman-Atkins
Uithoorn

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Het was heel bijzonder om te 
zien dat in het begin van dit Co-
rona tijdperk mensen massaal 
de natuur introkken.  Dat kwam 
natuurlijk door het mooie weer 
maar ook doordat alle overige 
evenementen waren afgelast. 
De lucht die wij inademen is, 
dankzij de beperkingen die de 
maatregelen tegen verspreiding 
van het Corona virus ons oplegt,  
opeens een stuk schoner. Zoals 
Johan Cruij�  al zei  ”elk nadeel 
heeft z’n voordeel “ . En boven-
dien schijnt de  zon! Daar weer 

bovenop: het is lente! Je zege-
ningen tellen, dat  heb ik jong 
geleerd. De futen zijn in voor-
jaarsstemming:  ze duiken in het 
water, komen weer boven en 
staan kopschuddend tegenover 
elkaar. Dat is hun balts die  voor-
af gaat aan de  paring. De wei-
devogels die we nog hebben 
zijn terug gekeerd uit hun over-
wintering gebieden. De kievi-
ten buitelen in de Demmerik-
se Polder, de scholeksters schal-
len boven ons hoofd en we ho-
pen vaak de roep van de grutto 

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

De Zonnebloem 
Mijdrecht en 

Pasen
Mijdrecht - Om de gasten toch 
tijdens deze vervelende corona-
crisis een beetje het Paasgevoel 
mee te willen geven heeft de 
Zonnebloem afdeling Mijdrecht 
bij al hun gasten een kleine 
paasattentie in de brievenbus 
gestopt of overhandigd met in-
achtneming van de 1,5 meter 
afstand. En dat is best wel eens 
lastig hoor. Ja want waar leg je 
het pakketje neer? Als iemand 
in een � at woont bel je eerst 
aan en leg je het pakketje in de 
lift en stuurt de lift naar de juis-
te verdieping waar de gast het 
pakketje dan kan pakken. Of je 
belt aan en legt het pakketje op 
de container die voor de deur 
staat. Of je legt het pakketje in 
een struik die voor de deur staat 
en vertelt de gast op afstand 
waar het pakketje ligt. Zo zie je 
maar dat de vrijwilliger overal 
een oplossing voor heeft.

De Wegwijzer 
open

Mijdrecht - Voorlopig staat el-
ke week op woensdag- donder-
dag- en vrijdagmorgen de deur 
van De Wegwijzer in Mijdrecht 
open. Van 10 - 13 uur is er in het 
gebouw van de Chr. Ger. kerk 
gelegenheid om even de stil-
te te zoeken en rust te vinden. 
Voor wie dit wenst, is er ook de 
mogelijkheid van een gesprek. 
De regels van de overheid m.b.t. 
corona worden in acht gehou-
den; er zijn niet meer dan 5 
mensen in de kerk. Iedereen is 
welkom aan de Koningin Juli-
analaan 22, vlakbij supermarkt 
Hoogvliet.

te horen, zo prachtig zijn eigen 
naam zingend en roepend: Grut-
to! Grutto! Al roepend vliegt de 
grutto al roepend kantelend van 
de ene zij op de andere zij. De 
grutto is teruggekeerf uit West 
Afrika waar hij de winter heeft 
door gebracht. De kleur is oran-
je-bruin en hij heeft een prach-
tige lange rechte snavel en lan-
ge poten, is 36-44 cm groot en 
heeft een spanwijdte van 62-70 
cm. Hij is familie van de steltlo-
pers en de snippen. De grutto is 
door het Nederlandse publiek in 
2015 uitgroepen tot onze natio-
nale vogel. In Europa is Neder-
land  enorm belangrijk voor de 
grutto. Hij broedt vrijwel uitslui-
tend hier.  Rond 1960 broedden 
hier nog 120.000 paren. Dat zijn 
er nu nog hooguit 20.000. Dat 
zegt veel over ons milieu. Voor 
het verlies van leefgebieden 
voor de grutto is voornamelijk 
de landbouw verantwoordelijk. 
Laten we hopen dat het tij nog 
kan keren voor deze prachtige 
vogel, onze nationale vogel. De 
aantallen weidevogels, behalve 
grutto’s ook kieviten. scholek-

sters, tureluren en kemphanen.  
houden op dit  moment nog 
niet  over maar we houden hoop 
op meer. Het is, als ik dit schrijf 
nog maart,  het begin van het 
broedseizoen. Ook de  kemp-
hanen zijn trouwens enorm te-
rug gegaan in aantallen en is in 
ons gebied  bijna verdwenen. 
De sneeuwklokjes en krokussen 
hebben massaal gebloeid, de 
hyacinten zullen heel snel vol-
gen        en de tulpen gaan tus-
sen medio april en begin mei in 
bloei. In normale tijden komen 
massa’s toeristen ons land bin-
nen om van “de bollen” te genie-
ten  - onze enorme velden tul-
pen en andere bloemen, bol-
lenvelden  die door hun enorme 
omvang een attractie  vormen 
voor de bezoekers  uit het bui-
tenland die graag met ons wil-
len mee genieten. Dat zullen er 
dit jaar veel minder zijn. Er zul-
len voor ons mensen betere tij-
den komen. Ik hoop dit voor u 
en voor de natuur eveneens. 

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Scooter weg
Uithoorn - Op woensdag 8 april 
is tussen een uur ’s nachts en ne-
gen uur in de ochtend een scoo-
ter gestolen uit de Colijnlaan. 
Kenteken van de Piaggio C25 is 
F-216-JV. De scooter heeft lich-
te schade aan de rechterkap. Wie 
meer informatie heeft wordt ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie.
 

Uithoorn - Op zondag 12 april om 
acht uur in de avond zagen sur-
veillerende agenten een tiental 
jongens bij elkaar staan op het af-
gesloten terrein van het sportpark 
aan de Randhoornweg. De poli-
tie heeft versterking gevraagd en 
met een aantal agenten is van-
af verschillende kanten de groep 
benaderd. Enkele jongeren maak-
ten zich met succes uit de voeten, 
maar acht wisten niet te ontko-
men. Alle acht hebben waarschu-
wingen en bekeuringen gekregen 
voor het bevinden op een afgeslo-
ten terrein en het niet houden aan 
corona-maatregel van 1,5 meter 
afstand. De handhavers contro-
leren dagelijks bij diverse speel-

veldjes in de gemeente. Op dins-
dag 7 april om half vier in de mid-
dag werd een groep jongeren ge-
zien op het speelveldje bij Wikke. 
De jongeren zijn op hun gedrag 
aangesproken en weggestuurd. 
Een volgende keer wacht een be-
keuring vanwege samenscholing.

Waarschuwingen en 
8 bekeuringen

Navigatie uit 
auto gestolen

Uithoorn - In de nacht van zater-
dag 11 op zondag 12 april is inge-
broken bij twee aan de Anthony 
Fokkerweg geparkeerde auto’s. 
Bij beide voertuigen zijn ruiten 
ingegooid om binnen te komen. 
Uit een van de auto’s is het navi-
gatiesysteem gestolen.
 

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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Op momenten dat je elkaar 
nodig hebt of verdriet wilt 
delen, dan zoek je elkaar 
op. Een hand, een kus, een 
knuffel of even een arm om 
je heen doet wonderen. Als 
je nu iemand verliest, dan 
moet je vanwege de coro-
namaatregelen afstand be-
waren. Dat voelt heel on-
natuurlijk.

De afgelopen weken hebben 
wij onze werkwijze moeten 
aanpassen. We regelen inmid-
dels heel veel telefonisch en als 
het kan komen nabestaanden 
bij ons langs. We hebben grote 
ruimtes waar we de 1,5 meter 
afstand kunnen garanderen. 

Via onze website kan men on-
line condoleren. Wij zien nu 
een duidelijke toename. Het is 
mooi om herinneringen, per-
soonlijke berichten en foto’s 
met elkaar te kunnen delen. 
Voor nabestaanden een grote 
troost.

Binnen alle beperkingen zijn er 
dus nog steeds mogelijkheden. 
Door beperkingen ontstaat 
creativiteit. Zo kunnen nabe-
staanden de uitvaartdienst via 
een livestream volgen. 

Er mogen momenteel maxi-
maal 30 personen aanwezig 
zijn bij een uitvaart. Met live 
beelden kan men nu toch 
dichtbij zijn. Zo werd vorige 
week een dienst gehouden in 
ons uitvaartcentrum, waarna 
we naar het crematorium re-
den. Bijna een kilometer lang 
stonden vrienden, bekenden 
en andere familieleden opge-
steld. Om de 1,5 meter stond 
iemand. Zij hadden de af-
scheidsdienst via hun mobiel 
kunnen volgen. 

Daar stonden ze, voor een 
laatste persoonlijke groet aan 
hun dierbare vriend. De een 
zwaaide, de ander applaudis-
seerde, iemand gaf een hand-
kus en weer anderen hadden 

teksten op papier geschreven. 
Wat bijzonder.

Afstand

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

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

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Diverse programma’s Radio Aalsmeer
‘Echt Esther’ over impact 
corona in Aalsmeer
Aalsmeer - ‘‘Echt Esther’ is er 
weer live op de donderdagavond, 
in een wereld die totaal op zijn 
kop staat. Samen met collega-ra-
diomaker Ilse Zethof spreekt Es-
ther Sparnaaij, die weer terug is 
van haar zwangerschapsverlof en 
trotse moeder is geworden van 
Stef, mensen uit de regio die al-
lemaal worden geraakt door de 
coronacrisis. Zo wordt gesproken 
met een servicemedewerkster op 
de IC van ziekenhuis Amstelland, 
een zangeres, een ondernemer 
en een zorgmedewerkster van de 
OTT-locatie De Spil. Hoe bescher-
men zij zichzelf en hun cliënten 
in deze tijd? Wil jij ze ook iets vra-
gen of zelf iets vertellen, mail dan 
naar esther@radioaalsmeer.nl. 
Meeluisteren en kijken kan don-
derdag 16 april via www.radio-
aalsmeer.nl tussen 19.00 en 20.00 
uur.

Quarantaine Beer Quant
Sinds vandaag zit Quant in de ra-
diostudio. Quant is de Quarantai-
ne Beer van Radio Aalsmeer. Van-
wege de softe lockdown moet hij 
binnen blijven en in het geval van 
Quant betekent dit, dat hij er niet 
meer uit mag totdat de lockdown 
voorbij is. Quant is  ‘geheel vrijwil-
lig’ te gast is bij de radioprogram-
ma’s en bij sommige program-
ma’s krijgt hij zelfs een rol. Quant 
wordt geïntroduceerd bij ‘Echt Es-
ther’ en zal dan een beetje meer 
over zichzelf vertellen. Hij zal een 
beetje meepraten over Aalsmeer 
in quarantaine-tijd, want daar 
weet hij heel veel van. 

‘Troost Radio: Top 40 Classic’
In deze bizarre tijden kan eenie-
der wel wat troost gebruiken. En 
nostalgie werkt, dat blijkt uit de 
populariteit van Troost-TV van 
de publieke omroep. Hierin wor-
den allerlei oude televisiepro-
gramma’s uitgezonden. Radio 
Aalsmeer neemt luisteraars vanaf 
nu iedere vrijdagmiddag tussen 
14.00 en 17.00 uur mee terug in 
de tijd, met een oude Top 40-lijst.
Samen met DJ Frank Bunnik écht 
even helemaal terug in de tijd, 
want je hoort ze alle veertig inclu-
sief de vergeten hitjes en guilty 
pleasures én bekende jingles uit 
die tijd. Wil je ook een Top 40 uit 
een bepaalde week horen, vanaf 
1965? Laat het weten via frank@
radioaalsmeer.nl.

‘DownTown Radio’ 
Dennis, Rinus en Ilse zijn er zater-
dag om 14.00 uur weer met hun 
maandelijkse programma ‘Down-
Town Radio’. Deze keer gaan ze 

in gesprek met Karin en Patricia 
van Karpa Coaching over coa-
ching met een therapiehond. Ook 
Stichting Dag van je Leven komt 
aan het woord over een mooie 
actie op 5 mei en de programma-
makers gaan skypen met verschil-
lende kanjers die nu ook noodge-
dwongen binnen moeten blijven. 

‘Blikopener Radio’ offline
De wereld verandert rap. Er wordt 
steeds meer via de computer of 
andere digitale middelen gedaan. 
Des te belangrijker dat mensen 
ook o�ine met elkaar in gesprek 
blijven. Vertellis wil banden tus-
sen mensen versterken door mid-
del van diepgaande, interessan-
te vragen. Ze ontwikkelden on-
der andere vragenkaartspellen 
voor gezinnen en partners en een 
mindfulness-dagboek dat helpt 
bij zelfre�ectie. Radiomakers Len-
nart en Esther praten met mede-
oprichter Bart over het ontstaan 
van Vertellis, over wat er bereikt 
is en wat de plannen voor de toe-
komst zijn op maandag 20 april 
om 18.00 uur. 

‘Young Ones’ over Pramenrace
Veel evenementen vallen door 
de coronacrisis weg. Wat gaat het 
SPIE-bestuur doen met de pra-
menraces? Jonas en Stevan gaan 
met ze in gesprek over hun plan-
nen en hun bezigheden. Ook 
is er aandacht voor scholieren 
en sportieve bezigheden. Het 
jeugdprogramma is te beluiste-
ren of bekijken op woensdag-
avond 22 april om 19.00 uur. Ra-
dio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. En te bekijken 
via kanaal 12 van Caiway, kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of 
radioaalsmeer.nl/tv. 

IC-medewerkster Nicole Meijer te 
gast bij ‘Echt Esther’ op donderdag.

Vrijdagavond op Radio en TV Aalsmeer

Derde pubquiz tijdens 
de ‘Mark en Eric Show’
Aalsmeer - De ‘Mark en Eric 
Show’ verbindt Kudelstaart en 
Aalsmeer en brengt meer dan 
100 huiskamers in beweging met 
de pubquiz. Afgelopen vrijdag 
vond de tweede editie plaats. 
“Na a�oop van de show kwamen 
er weer zoveel positieve reacties 
binnen, vanuit Aalsmeer maar 
ook vanuit Ter Aar en zelfs Am-
sterdam, dat we hebben beslo-
ten het aankomende vrijdag op 
17 april nog een keer te doen, de 
derde editie”, aldus sidekick Joy-
ce Overvliet. Luisteraars van ‘De 
Mark en Eric Show’ worden tij-
dens de radio-uitzending opge-
roepen om Radio Aalsmeer TV 
(kanaal 12, Caiway) aan te zetten 
en in te loggen op een Zoom ac-
count. Dit maakt het mogelijk 
om de vragen van de pubquiz 
te zien en bij elkaar in de huiska-
mer te kijken. De vragen variëren 

van algemene vragen, muziek-
vragen, tot vragen over (oud)-
Aalsmeer, die in samenwerking 
met Aalsmeerse instanties wor-
den gemaakt. Ook wordt er aan-
dacht geschonken aan lokale on-
dernemers door ze een rol te ge-
ven in de Pubquiz in de vorm van 
een videoboodschap voor de 
kandidaten. Via een digitaal ant-
woordformulier kunnen de ant-
woorden ingeleverd worden. De 
winnaar wint 1,5 meter eeuwi-
ge roem. Door de formule ach-
ter deze show vier je thuis je ei-
gen feestje, met het gevoel dat je 
met elkaar bent. Ga voor meer in-
formatie naar de Instagram van 
de ‘Mark en Eric Show’; @marke-
neric, of naar www.markeneric.
nl. Aanstaande vrijdag van 20.00 
tot 22.00 uur op Radio Aalsmeer, 
radioaalsmeer.nl en op TV op ka-
naal 12 (Caiway).

Natuur trekt zich niets aan van virus
Kleintjes voor ganzen in 
het Hornmeerpark
Aalsmeer - Het ‘normale’ leven 
van mensen is weliswaar op een 
laag pitje gezet, maar de natuur 
trekt zich gelukkig niets aan van 
het coronavirus. De bomen lopen 
uit, overal steken bloemen hun 
kopjes boven de grond en de vo-
gels hebben nesten gebouwd en 
sommige van hen zijn nu druk 
met hun kleintjes. Zo ook het 

grote aantal ganzen in het Horn-
meerpark. Velen van hun zijn 
de trotse ouders geworden van 
kleintjes. Ze hebben het maar 
druk met hun jonkies, want vijf 
tot zeven of zelfs meer pulletjes 
vergen aandacht, zorg en waak-
zaamheid. Wat heeft de natuur 
toch veel moois te bieden!
Foto: Ruud MeijerIedere schooldag kijken en luisteren

Kinderprogramma’s op 
TV en Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Iedere schooldag kun 
je luisteren en kijken naar Let’s Go 
en Stay Home op Radio Aalsmeer. 
Vijf dagen per week zorgen Kim, 
Lennart en Niels voor een gezel-
lige uitzending met leuke onder-
werpen en vrolijke muziek. Na-
tuurlijk zijn er weer leuke �lmpjes 
van onder andere Maartje, Roy 
en Justin en tips van de Biblio-
theek Aalsmeer. En natuurlijk kan 
je ook nog steeds je eigen �lm-
pjes en foto’s insturen. Sinds kort 
kan dat ook via de Let’s Go App: 
06-22279238. Hier kan je ook ver-
zoekjes op aanvragen door een 
(spraak)berichtje te sturen. Al-
le foto’s, �lmpjes en verzoekjes 
hoor je dan weer terug in de uit-
zending. 

Saar winnares Paaspuzzel
Afgelopen week werd er druk ge-

Aalsmeerderbrug - Net als vele 
andere culturele instellingen en 
bedrijven is het Crash Museum 
in Fort Aalsmeer gesloten in ver-
band met de aangescherpte re-
gels die voor ieders persoonlijke 
veiligheid zijn ingesteld. De vrij-
willigers van Crash willen ech-
ter wel met u in verbinding blij-
ven. Daarom is enige weken gele-
den Crash Online gelanceerd. Dat 
is het portaal waar onder andere 
de ‘Contrails Online’ te vinden is. 
Er staan intussen drie edities live. 
Daarnaast is een landkaart gelan-
ceerd op de site waarop Crash lo-
caties te zien zijn.

Contrails online
Zolang de sluiting duurt zullen 
de vrijwilligers naast de norma-
le Contrails ook geregeld de Con-
trails Online uitbrengen, deze is 
voor eenieder vrij te downloaden 
van de website. Hier worden on-
der meer artikelen uit de eerdere 
Contrails gepubliceerd en objec-
ten uit de collectie uitgelicht. 

Crashlocaties 
Crash heeft een groot aantal 
vliegtuigwrakken geborgen of 
haar medewerking en kennis ver-
leend aan een berging. Van die 

bergingen staat al een lijst met 
bergingsrapporten op de site. Nu 
is er een gra�sche ingang tot de 
crash locaties. Op een landkaart 
kan iedere crashlocatie bij bena-
dering worden gevonden. Ook 
zijn de verschillende bases waar-
vandaan de gecrashte vliegtui-
gen zijn vertrokken op deze kaart 
te zien. 

Crash YouTube kanaal
Ook wordt de inhoud van het 
Crash YouTube Kanaal steeds ver-
der uitgebreid. Kijk voor meer in-
formatie over het museum, het 
werk van het Crash luchtoorlog- 
en verzetsmuseum ’40- ‘45 en de 
online acties op www.crash40-45.
nl.

Luchtoorlog- en verzetsmuseum
Crash Online gaat verder

Winnares van de Paaspuzzel: Saar 
Baksteen met broertje Siem.

puzzeld! Iedere dag kon je een 
stukje van de puzzel zien en vrij-
dag was de ontknoping. Nog 
voordat Kim en Niels zeiden dat 
de lijnen open gingen, hing Saar 
Baksteen al aan de telefoon. Ze 
had super goed gepuzzeld en 
met de ‘Radio Aalsmeer wenst jou 
hele �jne en vrolijke Paasdagen 
thuis’ slogan won zij een heerlij-
ke paasprijs. Die bracht Kim za-
terdag even bij haar langs, na-
tuurlijk met 1,5 meter afstand. Zo 
hoor je alles over Stream the Pro-
fessor, gaat Leon vertellen over 
zijn Blijf Binnen Quiz. Kinder- en 
Jongerentherapie Aalsmeer geeft 
thuis over thuiswerken en vrijdag 
wordt de week weer swingend af-
gesloten. 

Dansend het weekend in 
Voor ‘Dansend het Weekend in’ 
zijn de programmamakers op 
zoek naar jouw favoriete dans-
plaat en die van jouw ouders, 
broers, zussen, opa’s en oma’s, 
tantes, meesters ofwel eigenlijk 
gewoon van iedereen. Stuur ze 
naar letsgo@radioaalsmeer.nl De 
nummers hoor je dan in de laat-
ste tien minuten van Let’s Go en 
daarna tussen 18.00 en 19.00 uur, 
gezellig voorbij komen. Let’s Go is 
iedere schooldag te horen en te 
zien van 17.00 tot 18.00 uur. 
Heb je een foto en/of �lmpje die 
je wilt delen? Dat kan via letsgo@
radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel, di-
gitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via www.radioaalsmeer.nl. 

Zaterdag weer jeugdtoernooi
AAS schaakt in de cloud
Aalsmeer - Met dank aan Anna is 
schaakclub AAS nu ook een club 
op Chess.com. Het is toch mooi 
dat er in deze Corona-tijden on-
line geschaakt kan worden. Af-
gelopen zaterdag is het eerste in-
ternet jeugdtoernooi georgani-
seerd. Negen Azen hadden zich 

aangemeld, maar geen nood. Op 
het Internet is een tiende deelne-
mer zo gevonden. Daniel, het 7 
jarige nee�e van Konrad, Simon 
en Daria, wilde wel mee spelen. 
En het leukste is dat Daniel in Rus-
land woont, zo was het meteen 
een internationaal toernooi. Het 

Feestavond gaat (ook) niet door
Sjoelseizoen ten einde
Rijsenhout - Op donderdag 23 
april stond de laatste avond van 
Sjoelclub Rijsenhout gepland 
met lekker eten, een potje sjoe-
len, een verloting en als afslui-
ting de beker uitreiking. Het co-
ronavirus gooit echter roet in het 
eten. Al eerder werd besloten dat 
de competitie avonden van 19 
maart en 2 april werden afgelast. 
Door de aangescherpte maatre-
gelen die vanaf 6 april van kracht 

gingen, kunnen alle sjoelavon-
den in april ook niet door gaan. 
Dit geldt jammer genoeg dus ook 
voor de feestavond op 23 april. 
Op donderdag 10 september 
hoopt Sjoelclub Rijsenhout u/
jou weer te kunnen ontvangen 
voor de eerste sjoelavond van het 
nieuwe seizoen. Ook dan wordt 
er gespeeld van 19.30 tot onge-
veer 22.30 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat.

toernooi werd in Arena vorm ge-
speeld, dat wil zeggen in principe 
iedereen tegen iedereen. Als een 
partij is afgelopen wordt je met-
een ingedeeld tegen iemand an-
ders die vrij is. Een heftige strijd 
ontbrandde en de jeugdspelers 
gingen elkaar 1.5 uur enthou-
siast te lijf. De familie Rudolph 
was goed voor 40% van de deel-
nemers en bezette de plaatsen 
twee tot en met vijf. Waarbij de 
5-jarige Daria netjes op de vijfde 
plaats eindigde. De strijd om de 
eerste drie plaatsen ging tussen 
Simon, Konrad en Ivo. Na lange 
strijd werd Ivo eerste met 2 pun-
ten voorsprong op Konrad, die 
broer Simon 3 punten voorbleef. 
Neef Daniel werd vierde. Komen-
de zaterdag 18 april organiseert 
AAS weer een jeugdtoernooi. Kijk 
voor de eindstand en meer infor-
matie op www.aas.leisb.nl.
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info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Reset en opnieuw 
beginnen

Geen maakbare wereld
Wat een gekke tijd! De na-
tuur maakt de dienst uit in onze 
‘maakbare’ wereld. We zijn steeds 
verder van de natuur af komen 
te staan. Hoe moeten we reage-
ren nu blijkt dat de natuur niet 
‘maakbaar’ is? Wij dachten dat we 
alles wel konden regelen, maar 
nu blijkt dat we ons aan moeten 
passen om te kunnen overleven. 
Juist nu blijkt ook dat we met zijn 
allen best wel �exibel zijn als het 
moet. We vechten elkaar de tent 
niet meer uit, zijn wat aardiger en 
doen veel voor elkaar.

Reset
Zonder de gruwelijke impact van 
de corona-crisis te negeren, zul-
len we als samenleving moe-
ten leren van wat ons momen-
teel overkomt. Was de wereld im-
mers niet aan het overkoken? Het 
besef komt nu dat we wellicht op 
een verkeerd spoor zaten en een 
vergeten waren wat echt belang-
rijk is. Overduidelijk is nu dat we 
zien wat echt belangrijke zaken 
zijn in onze samenleving. De na-
tuur maakt ons dit nu misschien 
wel duidelijk. Het is tijd om na te 
denken over een reset. 

Speculeren
Vorige week was dan ook de 
week van het speculeren over de 
toekomst. Hoewel we nog mid-
denin de Corona-crisis zitten en 
er nog niet echt veel duidelijk 

is vielen de wijsneuzen over el-
kaar heen met allerlei specula-
ties hoe de wereld er na de cri-
sis uit zou gaan zien en welke 
kant we straks op moeten. Hoe-
wel IVI wel een beetje moe wordt 
van alle speculaties in de media, 
die vaak op niets gebaseerd zijn, 
willen we wel iets kwijt over het 
nieuwe toekomstperspectief. Na-
tuurlijk weten wij niet welke kant 
het straks op gaat, maar we willen 
wel graag voorsorteren en aange-
ven welke kant wij op willen. Met 
als doel om het voor de inwoners 
zo goed mogelijk te maken. 

De bedoeling
Ervan uitgaande dat we opnieuw 
mogen gaan opbouwen. Zullen 
we eerst moeten bepalen wat de 
bedoeling is. Gaan we ervoor om 
een rijk en machtig land te wor-
den? Of maken we nu keus om 
naar elkaar om te kijken? Vin-
den we dat er een minimale ba-
sis hoort te zijn? En wat is dan 
die minimale basis? We weten 
dat zorg leveren geld kost en be-
grijpen nu dat dit een basisvoor-
ziening hoort te zijn waar niet in 
euro’s gedacht hoort te worden, 
maar in kwaliteit. Zo worden er 
nu al meer beroepen tot eerste le-
vensbehoefte gezien. Niet onbe-
langrijk is dat we hier ook preven-
tie onder zouden moeten zien. 
Dit is ook niet meetbaar in geld, 
maar wel belangrijk voor de toe-
nemende zorgvragen. 

Het Corona-virus moet overwonnen worden. Er zijn speculaties 
dat de VN in gesprek is om alle oorlogen in de wereld te stoppen, 
zodat we samen dit virus-gevecht aan kunnen gaan. Dat zou toch 
een mooie bijkomstigheid zijn. Op dit moment zijn vele groepe-
ringen het eens. Maar als we na deze strijd met het virus weer ver-
der gaan met waar we gebleven ware dan hebben we niets ge-
leerd. Wie bepaald hoe we na deze crisis de samenleving weer op 
gaan bouwen? Zijn dat de wetenschappers, de economen, de on-
dernemers of de inwoners? IVI stelt voor om dit echt samen te 
gaan doen want SAMEN KOM JE VERDER!

De piramide van Maslov
Met het gevaar dat we het nu 
wel heel �loso�sch en/of theore-
tisch gaan benaderen willen we 
toch de piramide van Maslov (zie 
plaatje) gebruiken om een rich-
ting te geven aan de reset. De 
theorie is dat de basisbehoef-
te eerst op orde moeten zijn om 
de volgende stap te maken. Daar-
na per stap verder ontwikkelen. 
Er zijn 5 stappen om tot zelfont-
plooiing te komen. Belangrijk is 
dat we op tijd een stap terug dur-
ven te doen als de stap(pen) er-
onder niet meer op orde zijn. Het 
zou een mooie gedachte zijn om 
het samen eens te worden wan-
neer we aan de volgende stap in 
deze piramide toe zijn. Maar dan 
moeten we wel samen van onder 
af aan beginnen, bij de basis. Dan 
is het pas een echte reset!

Lobby of samen richting 
bepalen
Draagvlak wordt nu nog gecre-
eerd door lobby en richting gege-
ven in diverse media. Echt onaf-
hankelijk is deze weg al lang niet 
meer. Helaas bepaalde degene 
die betaald en krijgt de economie 
daardoor de meeste aandacht. 
Nu de wereld zo’n beetje stilge-
zet is, kunnen we nadenken over 
hoe we weer gaan opstarten. We 
zien al hoe ongeloo�ijk �exibel 
en praktisch het bedrijfsleven is. 
Ook op logistiek gebied blijken 
we tot grootse daden in staat te 
zijn. De mensen (de meesten dan 
toch) laten zich van hun beste 
kant zien. En dat biedt perspec-
tieven. Het duurzaam en zorgvul-
dig inrichten van onze wereld na 
de corona-crisis is nu mogelijk. 

De wetenschap
In de landelijk media zijn de we-
tenschappers volop in beeld en 
vertellen zij wat de kansen zijn 
en waar we rekening mee moe-
ten houden. We zien al langzaam 
weer wat tegenstellingen en ei-
gen belang opduiken. Duide-
lijk is wel dat de publieke zaak 
nu weer belangrijker lijkt te wor-

den. IVI is wel benieuwd als we uit 
de crisis zijn, de beroepen waar-
voor we nu op de balkons staan 
te klappen blijvend zullen her-
waarderen. Of zijn we alles na een 
jaar weer vergeten? IVI hoopt van 
niet. Laten we vooral goed naar 
elkaar luisteren en vooraf goed 
bepalen wat de bedoeling is. En 
één ding maakt de corona-crisis 
duidelijk: wij de mensen hechten 
aan de mensen om ons heen en 
willen nog heel lang samen van 
deze planeet genieten. 

Statussymbool 
Dat we gaan veranderen van stra-
tegie is duidelijk. Laten we ho-
pen dat we het vooral ook samen 
gaan doen in dit veranderde tijd-
perk. Belangrijk is dan wel dat we 
als inwoners zorgen dat we mee-
doen en niet aan de kant blijven 
staan of ons laten wegdrukken. 
We moeten aangeven wat wij als 
inwoners belangrijk vinden. Wat 
worden de nieuwe statussymbo-
len van de nieuwe tijd. Hoe mooi 
zou het zijn als belangrijk wordt 
gezien als je jou waarde omzet in 
sociale activiteiten waar saamho-
righeid het uitgangspunt is. Dat 
sociale rijkdom het nieuwe sta-
tussymbool wordt in plaats van �-
nanciële rijkdom. 

Lokaal denken
We zien nu in deze tijd waar an-
dere normen en waarde gelden 
dat we ons enorm goed kun-
nen aanpassen. We zien heel so-
ciaal gedragen en merken dat 
we als individu niet belangrijker 
zijn dan het collectief. Wat IVI be-
treft ook een belangrijk onder-
deel van de kanteling. Wat we 
ook zien is dat we niet alleen loy-
aler gaan denken maar ook loka-
ler. Er wordt promotie gemaakt 
voor lokaal kopen. We kijken in 
de buurt weer naar elkaar om. 
Niet voor massaproductie kiezen, 
maar juist voor het unieke zelf-
made product uit je eigen omge-
ving. Maar ook ketens kleiner ma-
ken en dichtbij oplossen. In de vi-
sie van IVI is het daarbij van groot 
belang dat inwoners zich met el-
kaar verbinden en ook echt mee 
gaan doen. inwoners moeten la-
ten weten wat ze willen en liefst 
zelf met initiatieven en oplossin-
gen komen. 

Omgevingswet is er voor 
de inwoners
De overheden hebben wel al voor 
de crisis ingezien dat er verande-
ringen op komst waren. Dat zij in-
woners veel meer moeten betrek-
ken. Zij waren hier al mee aan het 
expirimenteren. Zo is de decen-
tralisatie van 2015 een begin ge-
weest om te komen tot kleinere 
ketens. Dat dit hier en daar ver-
keerd heeft uitgepakt, komt ook 
vooral omdat het niet door ie-
dereen begrepen wordt. Ook 
de nieuwe omgevingswet is be-
doeld om inwoners kansen te ge-
ven om in haar eigen leefgebied 
betrokken te raken en mee te 
gaan doen. Tot nog toe werd de-
ze vaak misbruikt door de geves-
tigde orde om via lobby en ge-
richt, niet geheel onafhankelijk, 
inwoners te betrekken om zo de 
democratie te veinzen. De eco-
nomische belangen kregen vaak 
nog de voorkeur boven het alge-
meen belang. 

Economisch verantwoord 
sociaal beleid
Maar nu is alles anders geworden. 
We zijn anders gaan denken en 
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samenwerken. Elke crisis leidt tot 
innovaties, omdat de situatie om 
oplossingen vraagt die er daar-
voor niet waren. Zoals in de top 
van de piramide van Maslov staat 
is zelfontplooiing een onderdeel 
van de bedoeling. Belangrijk hier-
bij is wel wie mogen straks aan de 
ontwikkelingstafel zitten om een 
economisch en vooral een soci-
aal verantwoord beleid te ontwik-
kelen. Zijn dat de wetenschappers 
of de economen. Essentieel is dat 
de inwoner betrokken wordt en 
aan tafel komt te zitten. Om het 
samen eens te worden over de vijf 
lagen van Maslov en hier samen 
economisch en sociaal verant-
woord mee om te gaan. De veran-
dering zit hem wat IVI betreft hier 
in: Inwoners moeten niet afwach-
ten of ze voor deze ontwikkelta-
fel uitgenodigd worden (door de 
lobbyisten), maar we moeten ge-
woon aanschuiven!

SAMEN KOM JE VERDER

IVI probeert inwoners al geruime 
tijd voor de Corona-crisis bewust 
te maken van de veranderingen 
die gaande is in de samenleving. 
Al een paar jaar zijn we bezig om 
samen met inwoners en (lokale) 
overheid een verandering in gang 
te zetten in De Ronde Venen. Vaak 
waren we een roepende in de 
woestijn. IVI hoopt nu dat we ons 
bewust zijn dat we het misschien 
beter anders kunnen organise-
ren. Dat we ons als inwoners veel 
meer moeten laten gelden en on-
ze kennis en kunde moeten in-
zetten. Juist nu in de Corona-cri-
sis komen die inwonerskwalitei-
ten en inwonerskracht, in het he-
le land naar boven. Dit is het mo-
ment dat inwoners kunnen laten 
zien dat zij invloed hebben, als zij 
zich laten horen en zien. De (lo-
kale) overheid kan dan niet meer 
om de inwoners heen en zal wel 
samen moeten optrekken. Na-
tuurlijk is het wel van belang dat 
wij als inwoners ook na de cri-
sis blijven meedoen. Dat we het 
wij-gevoel vasthouden. Het is nu 
toch wel duidelijk dat de sociale 
samenleving vele malen belang-
rijker is dan de economische sa-
menleving. 

SAMEN KOM JE VERDER!

Verwachtingen en vaste 
patronen doorbreken
Al voor de corona uitbraak is IVI 
aan deze beweging begonnen, 
Omdat wij vanuit de (lokale)over-
heid de boodschap kregen dat 
er meer gelijkwaardigheid nodig 
was om de verzorgingsstaat die 
we hadden opgebouwd te kun-
nen behouden in de toekomst. 
Maar ondanks deze boodschap 
waren er nog steeds partijen die 
dachten dat de democratie be-
paald wordt door de gevestigde 
orde. Om de gewenste kanteling 
te krijgen is er ook nog wel strijd 
nodig om de elite te overtuigen 
dat een democratie een socia-
le voorziening is! Maar hopelijk 
heeft deze crisis iedereen wat ge-
leerd. 

Hulp nodig van alle partijen
De kanteling is dus niet alleen 
een verandering voor de inwo-
ner, maar juist ook een veran-
dering voor de politiek en (loka-
le) overheid. Er ontstaat wellicht 
nu een nieuwe democratie waar 
gelijkwaardigheid het uitgangs-

punt is. Ook ondernemers en or-
ganisaties bese�en dat er een an-
der soort economie is gewenst. 
Inwoners moeten echt de kans 
krijgen om zich te ontwikkelen 
tot een gelijkwaardige partner. 
Om zo een nieuwe wereld te cre-
eren. Dat kan niet meer op basis 
van vrijwilligheid en vrijwilligers-
werk alleen. Daar is ook (�nancië-
le) steun en erkenning van gelijk-
waardigheid voor nodig van bo-
venaf. 

Na of tijdens de crisis om 
tafel met elkaar
En ja wat zou IVI het mooi vinden 
als we na de crisis niet alles weer 
snel vergeten. Laten we deze ge-
dwongen kanteling in denken en 
doen niet gelijk weer omdraaien. 
Laten we na of beter nog tijdens 
deze crisis als inwoners, onderne-
mers, politiek en lokale overheid 
samen om tafel gaan om de po-
sitieve kant van deze crisis als uit-
ganspunt te nemen om de we-
reld te verbeteren. 

IVI (inwoners voor inwoners)
IVI is ver voor de crisis vanuit het 
projectplan Inwoner Centraal van 
de Gemeente al gestart met de-
ze kanteling in denken en doen. 
Doel is om inwoners te verbinden 
en zichtbaar te maken . IVI heeft 
in eerste instantie aan de poli-
tiek aangegeven dat we dit gaan 
doen als een onafhankelijke be-
weging zonder politieke kleur of 
richting. Ver weg blijven van po-
pulistisch gedrag! Het moet een 
beweging zijn van alle inwoners 
van De Ronde Venen. Een bewe-
ging waar iedere inwoner zijn ei 
kwijt kan (om maar even aan de 
paasgedachte te refereren). 

Hoe kunnen inwoners van 
De Ronde Venen IVI steunen?
Samen met de inwoners wil IVI de 
inwonersbeweging vorm gaan 
geven. Het is dan ook van groot 
belang dat inwoners zich aanslui-
ten bij IVI. Iedere inwoner van De 
Ronde Venen kan zich zonder eni-
ge verplichting en kosteloos aan-
sluiten als vriend van IVI onder 
het motto: 

SAMEN KOM JE VERDER.

U kan vriend worden door naar 
de IVI-website www.inwoners-
voorinwoners.nl te gaan en u als 
vriend of vriendin aan te mel-
den. Of stuur een e-mail naar  
info@inwonersvoorinwoners.nl

Laat heel duidelijk zijn dat 
dit geen tegenbeweging is. 
IVI wil juist dat de inwoners 
samen gaan optrekken met 
de lokale overheid op basis 
van gelijkwaardigheid. Mooi 
is het dan ook dat de lokale 
overheid de IVI subsidie heeft 
gegeven om de IVI-website 
neer te zetten met als doel 
dat we als inwoners mooie 
initiatieven met elkaar kun-
nen delen. Dit is een mooie 
stap in de goede richting. 
Laten wij als inwoners de-
ze uitgereikte hand met bei-
de handen aanpakken. Maar 
voor nu nog wel even ander-
halve meter afstand houden!
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Winter Big Fish koppelwedstrijd in Lelystad

Ruud: “De tel kwijt bij 
koppelwedstrijd vissen”
Rijsenhout - Zaterdag 14 maart 
werd bij Toms Creek in Lelystad 
de laatste winter Big Fish koppel-
wedstrijd gevist. Als sportvissers 
doen Ruud Meijer en zijn buur-
man Marco daar aan mee. Ruud: 

“Voor de lezers die niet zoveel 
van wedstrijdvissen afweten, leg 
ik in het kort de spelregels uit. Er 
wordt gevist met een werphen-
gel, sterke nylonlijn, een dobber 
en een haakje zonder weerhaak. 
Eetbaar aas is vrij, kunstaas is ver-
boden!”

Vier avonturenvijvers
Twintig koppels bonden de strijd 
met elkaar aan. De koppels wer-
den verdeeld over vier avontu-
renvijvers, vijf koppels per vijver. 
Bij de vijvers zijn vakken gemaakt 
en genummerd. Vooraf is er door 
een medewerker van Toms Creek 
een nummer voor je getrokken, 

in dat vak begint het koppel de 
wedstrijd. In de vijvers zwemmen 
diverse soorten vis die bij vangst 
punten opleveren te weten Steur 
tot 120 centimeter 1 punt, Steur 
boven 120 centimeter 5 punten, 
Karper 4 punten, Meerval/Striper 
en Snoekbaars 3 punten. Er wordt 
in elke vijver 1 uur gevist, na dit 
uur schuif je vijf plekken op en op 
die manier kom je steeds in een 
andere vijver te vissen, elk koppel 
vist dus in alle vijvers.

Slechte stek
Marco en Ruud begonnen in vak 
16. “Zelf kreeg ik achter elkaar 
beet, maar sloeg in het begin al-

Ruud met een Steur van liefst 145 centimeter. Foto: Tom Bremer

les mis, waarschijnlijk lijnzwem-
mers. Kreeg het toch voor elkaar 
om een grote en zware Steur op 
de kant te krijgen, de scheids-
rechter kwam meten en de Steur 
bleek net over de 120 centimeter 
te zijn, dat is 5 punten. In dat uur 
ving ik nog twee 1 punters Steu-
ren en Marco kreeg helaas geen 
beet. De tweede sessie visten wij 
in vak 1 van de volgende vijver. 
Dit was voor ons een super slech-
te stek. Op een gekookt garnaal-
tje ving ik gelukkig toch nog een 
Meerval die 3 punten opleverde.”

Tijd voor de lunch
De lunch werd vanwege het co-
ronavirus buiten aan de picknick 
tafels geserveerd. “Na de lunch 
kwamen wij in vak 6 te vissen, 
op deze stek hadden wij al eer-
der eens succes geboekt. Ook nu 
kregen wij beiden geregeld beet. 
Een Steur aan de lijn bezorgde 
mij behoorlijk wat rugpijn. Einde-
lijk op de kant kwam de meetlat 
op ruim 130 centimeter, weer 5 
punten. Marco en ik vingen daar-
na nog een aantal 1 punters Steu-
ren. In vak 11 (het laatste vak) vin-
gen wij nog een paar 1 punt steu-
ren.”

Ervaring opgedaan
“Per koppel worden de punten bij 
elkaar opgeteld, maar wij zijn de 
tel een beetje kwijt geraakt. Van 
mijzelf weet ik dat ik 19 punten 
heb gescoord, maar Marco wist 
niet hoeveel hij precies gevan-
gen had. Hij viste in elk geval een 
moeizame sessie wat erg jammer 
was, want Marco is best een goe-
de visser! Al met al gelukkig een 
droge dag en weer veel ervaring 
opgedaan.
Verslag Ruud Meijer

Inmiddels hebben de vismaten de 
uitslag van de koppelwedstrijd ge-
maild gekregen. Van de twintig 
koppels zijn Ruud en Marco zesde 
geworden met 23 punten. Ruud be-
haalde 19 punten, Marco 4. “Best 
redelijk. Met de derde plaats scheel-
de het maar 9 punten”, aldus Ruud. 

Aalsmeer - P� f, zo hè, hè, even 
uitblazen, loslaten, ontspan-
nen. Wat een zaligheid deze 
rust buiten de invloedsfeer van 
de hectiek in het ziekenhuis. 
Deze verpleegkundige werkte 
zich samen met collega’s een 
slag in de rondte om ernstig 
zieken die vochten voor hun 
leven terzijde te staan. Elkaar 
bemoedigen, inpakken, afta-
pen, rennen, overuren maken. 
De zorgen over zichzelf weg-
duwend. Nu naar huis? Nee 
een klein ommetje. Even ont-
spannen, een dijkje pakken in 
het lekkere voorjaarszonnetje. 
Even de boel de boel laten. 
In de verte komt er nog een 
� etser aan. Op de race� ets nog 
wel. Op de vlucht? Zit de Coro-
na hem op de hielen, wil hij of 
zij die uit zijn longen � etsen? 
Zijn ogen staan op sap, zijn 

neus zit vol, zijn hoofd is leeg. 
Voor ze het weet leegt de wiel-
renner met een grote hap lucht 
zijn verzadigde koker met snot, 
zodat de klodders en slierten 
niet meer te ontwijken zijn. 
De hele dag steriel geweest, 
nu gratis een douche met go-
re viezigheid ontvangend van 
een medeweggebruiker. 
Ik heb het verhaal opgetekend, 
misschien ligt mijn vriendin sa-
men met de wielrenner straks 
naast elkaar dood te gaan in 
het medisch centrum. Dan is 
er straks het verhaaltje met fei-
ten nog, een hoop verdriet en 
onnodige frustratie. Het weer 
buiten hoe mooi ook zal dit 
verhaal niet prettiger kunnen 
maken.

Johan Jonker
johan.jonker.zonnet.nl

LEZERSPOST

Een koker met snot

‘Een lentedag in Aalsmeer’
Aalsmeer - Eind maart. Na al 
die weken met regen en wind, 
lijkt het voorjaar toch echt aan-
gebroken. In de vroege och-
tend � ets ik langs rose en witte 
bloesemboompjes, langs een 
veldje met kleumende narcis-
sen in de nog schrale wind. Het 
is zo stil op de weg, waar an-
ders veel verkeer is op dit uur. 
Een paar auto’s, een bus met 
twee passagiers; dan weer een-
tje, helemaal leeg. Aan de over-
kant een vuilniswagen, die ge-
woon zijn taak vervult. Een 
paar keer een tegemoet rijden-
de � etser, die me zwijgend pas-
seert, terwijl we allebei de ran-
den van het � etspad opzoe-
ken. In de wolkenloze, blauwe 
lucht één keer een vliegtuig, 
hier vlakbij Schiphol. Maar de 
molen op de dijk laat zijn wie-
ken vrolijk draaien. En ook de 
zon doet dapper zijn best om 

er nog iets leuks van te ma-
ken. Er zijn dan wel nauwelijks 
vliegtuigen, vogels zijn er des 
te meer. Flarden van een lied 
van Harrie Jekkers gaan door 
mijn hoofd: “Alleen vogels vlie-
gen van oost- naar west-Berlijn, 
omdat ze soms in het oosten, 
dan weer in het westen willen 
zijn.” Vogels kennen geen gren-
zen, geen beperkingen, in te-
genstelling soms tot ons men-
sen. Ik kom aan bij mijn negen-
tigjarige mevrouw, die ik al ja-
renlang help in het huishou-
den. “Kom gauw binnen”, zegt 
ze, “ik heb de ko�  e klaar. Wat 
� jn dat je er bent.” Even later 
zitten we tegenover elkaar, met 
wat meer ruimte dan anders 
tussen ons in. En dan lijkt alles 
weer even helemaal veilig en 
normaal. Een gewone dinsdag 
in het voorjaar van 2020.
Elly de Koning, Aalsmeer.

Plannen doorgeschoven naar 2021
10e editie Amsterdamse 
Bos Golf gaat niet door
Amstelland - Met pijn in het hart 
heeft de organisatie van het Am-
sterdamse Bos Golf, Rotaryclub 
Aalsmeer-Uithoorn, besloten dat 
de jubileumeditie dit jaar niet 
kan doorgaan. De huidige situa-
tie met de coronacrisis is derma-
te onzeker dat de risico’s te groot 
zijn om het evenement te hou-
den. De plannen worden daar-
om doorgeschoven naar 2021. 
Op dinsdag 30 juni zou de tien-
de editie van het Amsterdam-
se Bos Golf gehouden worden. 
De voorbereidingen waren al ge-
start toen het coronavirus Neder-
land bereikte. Net als iedereen 
dacht de organisatie in het be-
gin dat deze bui wel overgewaaid 
zou zijn eind juni. De verschil-
lende werkgroepen zijn in janu-
ari gestart met de voorbereidin-
gen conform het draaiboek. In de 
loop van maart drong de gevol-
gen van deze crisis echter door en 
werd het duidelijk dat de ‘intelli-
gente  lockdown’ op zijn minst 
tot 1 juni gaat duren. Ook voor 
de periode daarna is het ondui-
delijk in hoeverre evenementen 

als een golftoernooi weer gehou-
den mogen worden. De organisa-
tie was op het punt gekomen dat 
er contracten afgesloten moes-
ten worden met � nanciële con-
sequenties. De leden van de Ro-
taryclub, veelal zelf ook onderne-
mers, achtten het daarnaast ook 
niet verantwoord om potentiële 
deelnemers en bedrijven na zo’n 
lange periode van  ‘lockdown’ en 
omzetverlies te bevragen om het 
toernooi te sponsoren. De orga-
nisatie heeft de ambitie om van 
het tiende toernooi iets speci-
aals te maken voor alle stakehol-
ders (deelnemers, vrijwilligers 
en de nieuwe hoofdsponsor)  als 
voor het nieuwe goede doel: er-
felijke Fronto Temporale Demen-
tie (FTD). Alle zeilen worden het 
komend jaar bijgezet om van dit 
tweede lustrum alsnog een groot 
succes te maken. De Rotaryclub 
rekent dan ook op uw deelname 
in welke hoedanigheid dan ook, 
als deelnemer, sponsor of vrijwil-
liger of anderszins. Kijk voor meer 
informatie op www.amsterdam-
sebosgolf.nl

Druk op capaciteit is enorm!
Sympany: Bewaar kleding 
voorlopig even thuis
Aalsmeer - Door het coronavirus 
is Nederland in een crisis beland. 
Voor Sympany geldt dat er nu let-
terlijk geen kledingstuk meer de 
deur uit gaat. Toch wordt er voor 
gekozen om de textielcontainers 
in ieder geval voor de maand 
april open te houden. De druk op 
de capaciteit van Sympany is ech-
ter enorm. Veel inwoners grijpen 
het voorjaars-seizoen aan om de 
kledingkast eens goed op te rui-
men. Door de coronacrisis lijkt 
daar bovendien extra tijd voor vrij 
te zijn gekomen. Met elk kleding-
stuk dat bij Sympany in de contai-
ners terechtkomt is men norma-
liter blij, maar eerlijk gezegd; nu 
even wat minder. Al het ingeza-
melde textiel moet Sympany op-
slaan, omdat er wereldwijd geen 
afzet is. Langdurige opslag van 
textiel, zal de kwaliteit er helaas 
niet beter op maken en mogelijk 
zelfs onbruikbaar. Dat zou enorm 
zonde zijn! Daarom doet Sym-
pany een beroep op alle inwo-
ners: Bewaar uw kleding voorlo-

pig thuis. Leg geen zakken naast 
een overvolle container en gooi 
geen textiel bij het huishoudaf-
val. Sympany gelooft dat zij de-
ze periode doorkomt door conti-
nu naar de beste en meest duur-
zame oplossingen te zoeken sa-
men met inwoners en gemeen-
ten. Zodra er nieuwe ontwikkelin-
gen zijn waarbij het textiel weer 
goed verwerkt kan worden, zal 
dit meteen gemeld worden. Sym-
pany dankt iedereen voor het be-
grip!

Tip: Zwerfafval 
opruimen in je 

eigen straat
Aalsmeer - Je hoort dat mensen 
zich enorm vervelen tijdens de-
ze gereguleerde lockdown van-
wege het coronavirus. Hierbij een 
suggestie van Dirk Jan van Zan-
ten: “Iedere dag ga ik wel even 

een straatje om en haal een fris-
se neus. Het valt mij op dat het in 
de straten vaak een enorme puin-
hoop is, veel zwerfafval, sigaret-
tenpeuken, blikjes, etc. in de bos-
jes en op straat. Verveel je je? Pak 
dan een bezem, sto� er en blik 
en ruim de rommel voor je eigen 
deur eens op. Resultaat een scho-
ner Aalsmeer. Mijn stukje in de 
Weteringstraat heb ik alvast ge-
daan. PS: Blijf wel anderhalve me-
ter uit elkaar!”

Restauratie/herbouw gaat beginnen
Verkoop chocoladerepen 
voor St. Urbanus kerk
Bovenkerk - Het zijn turbulente 
tijden. Wat kan de wereld er bin-
nen korte tijd anders uitzien. Toch 
gaan op 14 april St. Urbanus cho-
coladerepen verkocht worden op 
diversen plekken. Heerlijke dikke 
drie smaken repen in melk, puur 
en wit in een prachtige verpak-
king. De chocolade komt van de 
chocoladefabriek van Martinez. 
De prijs is vijf euro voor een reep 
van 200 gram. Er gaat minimaal 
drie euro per reep naar de her-
bouw van de Urbanuskerk. Het 
bouwbord is inmiddels geplaatst, 
de herbouw gaat beginnen. Het 
is een enorme klus, maar de be-
drijven en vele vrijwilligers gaan 
het klaren. Met de opbrengst 
van de verkoop van de St. Urba-
nus chocolade gaan de niet ver-
zekerden posten betaald wor-
den. Er zijn overigens nog meer 
leuke acties in voorbereiding. De 
St. Urbanus chocoladerepen pas-
sen door de brievenbus voor als u 
iemand blij wil maken in deze co-
rona tijd. Verkooppunten op dit 
moment zijn: AH’s in Bovenkerk 
en Westwijk, � rma Regelink, pas-
torie Urbanus, kerk, Venstra Libes 
in stadshart,   Loogman tanken 
en wassen, De Boemerang binde-

rij en maalderij en Pijnakker au-
tospuiterij. Bestellen kan ook via 
email: chocolade@helponsuitde-
brand.com  of neem contact op 
met Chris van den Helder van de 
Stichting Vrienden van de Boven-
kerkse Urbanus via 06-27886966. 

Voor school- en speelmateriaal
Kinderhulp collecteert 
digitaal: 20 t/m 25 april
Regio - De collectanten maakten 
zich klaar om van 20 tot en met 25 
april langs de deuren te gaan om 
geld op te halen voor kinderen in 
armoede. Wegens het coronavirus 
dat Nederland in de greep houdt 
is de collecte echter opgeschort. 
Een � inke klap voor Nationaal 
Fonds Kinderhulp, omdat dit juist 
de gezinnen raakt die � nancieel 
krap zitten. Uit de stijging in aan-
vragen blijkt dat de behoefte aan 
school- en speelmateriaal groot 
is. Hardwerkende ouders die hun 
baan (dreigen te) verliezen, gezin-
nen die 24/7 op elkaar aangewe-
zen zijn en kinderen die thuis hun 
schoolwerk moeten doen. Het is 
voor iedereen een stressvolle tijd 
die vraagt om aanpassingsvermo-
gen. Des te meer geldt dat voor 
gezinnen die leven rond het wet-
telijk minimum inkomen. Uit on-
derzoek van Kinderhulp onder 
(jeugd)hulpverleners blijkt dat 
meer dan 40 procent zich vooral 
zorgen maakt over thuisscholing 
en ontspanning van de kinderen 
uit deze gezinnen. In de afgelo-
pen weken zag het fonds al een 
explosieve stijging van het aantal 
aanvragen voor school- en speel-
materiaal, zoals die � ets, (edu-
catief ) speelgoed of een laptop. 
En dat is juist nu dus harder no-
dig dan ooit. Het wegvallen van 
de collecteweek is een � inke klap. 

Kinderhulp beraadt zich nog op 
alternatieven samen met de an-
dere fondsen en Stichting Collec-
teplan, maar is toch een digitale 
collecte gestart. Iedereen kan een 
bus aanmaken en digitaal collec-
teren tijdens de Kinderhulp-col-
lecte van 20 tot en met 25 april. 
Het fonds, dat dit jaar 60 jaar be-
staat, hoopt hier toch een succes 
van te kunnen maken. Jan Wezen-
donk, directeur van Kinderhulp: 
“In deze tijden is het nog belang-
rijker dan ooit om de kinderen uit 
gezinnen met een krappe beurs 
te ondersteunen. Ook om zo de 
druk en stress die deze gezinnen 
ervaren iets te verlichten.”
Eén op de 12 kinderen groeit in 
Nederland op in armoede. Ook zij 
verdienen een jeugd zonder zor-
gen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of 
vriendinnetjes. Ook een � ets, eens 
nieuwe kleren. Eindelijk een dagje 
uit, een nieuw dekbed of tóch een 
cadeautje van de Sint. Kinderhulp 
is er voor alle kinderen en jonge-
ren in Nederland tussen de 0 en 
21 jaar die in armoede opgroeien. 
En helpt ze, onvoorwaardelijk. Zo-
dat ook zij het gevoel hebben er-
bij te horen en gelijke kansen krij-
gen voor de toekomst. Net als ie-
der ander kind.
Ga voor meer informatie over Kin-
derhulp en de collecte naar www.
kinderhulp.nl.
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 Goed geschoten... Heeft u een iets moois gezien in de natuur, iets wat 
de kinderen doen in deze moeilijke tijd, mensen 
die andere helpen, een mooie actie, maar ook droe-
vige zaken. Laat ze ons weten. Maak een foto van 

het onderwerp, een klein (of groot) verhaaltje erbij, 
je naam en wij plaatsen het. Stuur de foto als .jpg 
en de tekst gewoon in een Worddocument naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Vinkeveen – “Vanavond (don-
derdagavond, red) stond ik mij 
in mijn slaapkamer om te kle-
den en toen er plotseling twee 
ooievaars laag overvlogen. Ik 
liep snel naar de voorkant van 
het huis en zag dat ze landden 
op twee vorig jaar ingekorte Se-
quoia’s hier aan de Reigerstraat. 
Ik ben er met mijn camera snel 
naartoe gelopen en heb deze fo-
to’s kunnen maken.”
James van Marken, 
Vinkeveen

Aalsmeer – Deze foto’s heb ik 
gemaakt een paar dagen voor-
dat alle maatregelen i.v.m. het 
Coronavirus van kracht werden. 

In de natuur is het nog niet door-
gedrongen om anderhalve me-
ter uit elkaar te blijven!
Truce Waaijman, Aalsmeer

Uithoorn – Bewoners en me-
dewerkers van Het Hoge Heem 
hebben vrijdagmiddag een bij-
zondere paasgroet gekregen. 
De Cliëntenraad had er behoef-
te aan om te laten weten dat ze 
het contact met de mensen in 
huis vreselijk mist. En ook was 
er de wens om aandacht te ge-
ven aan de zorg in deze Caro-

natijd, nu medewerkers en be-
woners het zonder de familie 
en de vrijwilligers moeten stel-
len. Ferdinand Beuse, altijd be-
reid om met zijn trompet men-
sen te verblijden, was zo vrien-
delijk om deze paasgroet te on-
dersteunen.
Hanneke Bruinsma, 
Uithoorn

Wilnis/De Hoef – Alle Zonne-
bloemgasten van Afdeling Wil-
nis/De Hoef krijgen een dezer da-
gen, op gepaste afstand, wat lek-
kers met een leuk kaartje erbij, 
thuisgebracht door hun bezoek-
vrijwilligers. Een klein opkikker-
tje in deze toch wel moeilijke tijd.

Uithoorn – En dan zit er ineens 
op een zaterdagmorgen een 
sperwer een musje uit de boom 
te eten, een bijzondere ontmoe-
ting. 

Yvonne Bouman, 
Uithoorn Legmeer

Ooievaars

Paasgroet voor Hoge Heem

Nog niet doorgedrongen

En dan opeens…

Nes aan de Amstel – Op 8 april 
jongstleden kwam de maan op 
in het oosten net na zonson-
dergang. Het was ook nog eens 
een supermaan, wat wil zeggen 
dat de maan dichter bij de aarde 
staat dan gemiddeld, en daar-
door groter oogt. Wellicht is dat 
u afgelopen week ook opgeval-
len! Dit bood de unieke kans om 
de opkomende maan te fotogra-
feren samen met de welbeken-
de Sint Urbanus kerk van Nes 
aan de Amstel. Deze kerk is in de 
wijde omtrek te zien, zowel van-

uit Uithoorn als de Ronde Hoep. 
Gewapend met mijn camera en 
telelens stond ik om negen uur 
‘s avonds klaar om dit schouw-
spel vast te leggen en ongeveer 
een kwartier later werd ik getra-
ceerd op deze foto! Doordat de 
maan nog laag staat kleurt de-
ze oranje rood wat een prachtig 
contrast geeft met de koud blau-
we avond lucht en geel verlich-
te kerk.
Koen Boelrijk 
(koenboelrijkphoto.com),
Nes aan de Amstel

Een lichtpuntje in deze crisistijd

Een klein 
opkikkertje

Berenkleurplaat voor 
kinderen bij Hoogvliet

Regio - Hoogvliet supermark-
ten is afgelopen woensdag 8 
april gestart met een variant op 
de immens populaire beren-
jacht. De speciale Hoogvliet be-
renkleurplaat ligt gratis klaar en 
is te downloaden op de Hoog-
vliet website. Mensen in het hele 
land plaatsen pluchen beren ach-
ter het raam. Kinderen die een 
ommetje maken in de buiten-
lucht kunnen deze (teddy)beren 
spotten. Een prachtig initiatief 
dat mensen in deze tijd op speel-
se wijze samen brengt. De Hoog-
vliet beer heeft een vrolijk jas-
je aan gekregen. De berenkleur-

plaat is te downloaden op www.
hoogvliet.com/kids of mee te ne-
men in de Hoogvliet supermarkt. 
Kinderen kunnen de beer naar 
hartenlust knutselen en kleu-
ren. Knip de beer uit en plak hem 
op een goed zichtbare plek ach-
ter het raam. Klaar om gespot te 
worden!

Scorekaart
Op de website www.hoogvliet.
com/kids zijn berenjacht score-
kaarten te vinden. Iedere gespot-
te beer levert 1 punt op. Klanten 
worden opgeroepen de score te 
delen via Facebook of Instagram.

Corona-update
Wat gebeurde er de 
afgelopen week?
Regio -  Wereldwijd zeventig vac-
cins in de maak, opnieuw minder 
sterfgevallen en ziekenhuisopna-
mes en bollenvelden eerder leeg-
gehaald om dagjesmensen te we-
ren: 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 slachto� ers in 
Nederland. Tot 28 april zijn alle ho-
reca, sportclubs, scholen en kin-
deropvangcentra gesloten. Moge-
lijk worden deze maatregelen ver-
lengd. Mensen wordt met klem 
verzocht thuis te blijven en alleen 
noodzakelijke boodschappen te 
doen. Tot nu toe telt Nederland 
bijna drieduizend doden. Het aan-

tal geregistreerde besmettingen 
ligt boven de 26.000. Dat aantal 
groeide afgelopen week minder 
hard dan in de periode daarvoor.

Bollenvelden geruimd
Veel eerder dan gebruikelijk wor-
den bollenvelden in Hillegom en 
Lisse deze week leeggehaald. Nor-
maliter blijven de bloemen zo 
lang mogelijk staan, maar de bol-
lenkwekers en burgemeesters wil-
len voorkomen dat mensen mas-
saal naar de velden trekken, zo-
als afgelopen weekend gebeurde. 
Ook bouwmarkten werden druk-
bezocht tijdens de Paasdagen. 
Hornbach in Den Haag moest ex-
tra beveiligers inzetten om men-
sen te weren.

Weer minder sterfgevallen 
en ziekenhuisopnames
Er worden minder mensen opge-
nomen op de IC in Nederland en 
het aantal meldingen van over-
leden coronapatiënten neemt af. 
Dat meldde het RIVM. Maandag 
stierven 86 mensen aan corona, 
de dag ervoor waren dat er nog 
94. Nog geen 150 mensen wer-
den opgenomen op de IC, een da-
ling ten opzichte van vorige week. 
De cijfers bevestigen dat versprei-
ding van het virus wordt vertraagd 
door de huidige maatregelen in de 
maatschappij. 

Zeventig vaccins 
De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) heeft naar buiten gebracht 
dat wereldwijd zeventig vaccins 
worden gemaakt tegen corona. 
In drie gevallen wordt zelfs al met 
proefpersonen gewerkt. De voor-
zitter van de Europese Commissie 
gaf dit weekend aan dat het coro-
navaccin vermoedelijk eind 2020 
klaar is voor gebruik.

‘Buitenlands artsen mogen 
niet helpen’
Ruim tweehonderd buitenlandse 
doktoren die in Nederland woon-
achtig zijn, hebben zich aange-
meld om aan het werk te gaan 
in de zorg. Voor zij ingezet kun-
nen worden, moeten ze een aan-
tal tests a� eggen. Het gaat om 
vier taal- en drie kennistoetsen. 
De buitenlandse artsen komen 
volgens de vereniging voor Bui-
tenlandse Gediplomeerde Artsen 
(VBGA) uit verschillende landen. 
Volgens het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport kun-
nen buitenlandse artsen die de 
tests nog niet hebben volbracht 
werken onder de verantwoorde-
lijkheid van iemand die wel be-
voegd is. 
*Vanwege de snelle ontwikkelin-
gen is de nieuwsstroom over het 
coronavirus amper bij te houden. 
Het kan voorkomen dat de infor-
matie in dit artikel niet altijd de 
meest actuele is. 
Mardou van Kuilenburg

Ritme, bewegen, ontspannen, hobby
Tips om (mentaal) gezond 
te blijven in corona-tijd
Regio - Er circuleren in de media 
tips om (mentaal) gezond te blij-
ven nu we veel meer thuis zijn 
dan anders. In de zorg voor je-
zelf en voor elkaar is het belang-
rijk om besmetting en versprei-
ding van het coronavirus te voor-
komen. Maar gezondheid is meer 
dan dat. De redactie heeft een 

aantal tips voor u verzameld om 
uw voordeel mee te doen tegen 
down voelen, verlies van weer-
baarheid en omgaan met stress 
in deze barre tijden:

Tip 1: Hou zoveel mogelijk uw 
vaste ritme aan, dat geeft struc-
tuur en rust in uw hoofd

Tip 2: Hou sociaal contact door 
te bellen, te appen, te mailen of 
te beeldbellen met uw familie en 
vrienden. Een vast voorleesmo-
ment door opa of oma via Sky-
pe met de kleinkinderen, kan een 
wederzijds genoegen geven. Of 
schrijf weer eens een ‘ouderwet-
se’ brief of kaart. Zwaai naar ie-
dereen die achter een raam staat. 
Skype met vrienden en hou een 
digitale borrel.
Tip 3: Blijf in beweging. Een fris-
se neus buiten halen hoort daar-
bij, maar vermijd drukke plek-
ken en hou minimaal anderhal-
ve meter afstand. Er zijn online 

gratis sportlessen te volgen. Ook 
is elke dag op NPO 1 ‘Nederland 
in beweging’ te volgen. Er zijn ex-
tra herhalingen elke dag en mee-
doen is ook mogelijk als u minder 
mobiel bent. Dan heeft u alvast 
een kwartier beweging te pak-
ken van het geadviseerde halve 
uur per dag.
Tip 4: Ontspanningsoefeningen 
kunnen helpen om goed te sla-
pen en stress te lijf te gaan. Er zijn 
gratis online yogalessen te vol-
gen. Door mindfulness te beoe-
fenen traint u om in met bewuste 
en open aandacht uw gevoelens 
van het moment zonder oordeel 

te ervaren. Er zijn bijvoorbeeld 
gratis oefeningen via www.VGZ.
nl te volgen, zowel kort als lan-
ger, de meest bekende oefening 
in mindfulness is de zogenaamde 
bodyscan
Tip 5: Eet gezond en kies ver-
se producten. Groenten en fruit 
zijn volop verkrijgbaar. Eventueel 
levert uw supermarkt het thuis 
af. Ook kunt u een buur of kind 
of vrijwilliger vragen, het op uw 
stoep af te leveren. Maak (weer) 
eens een pan met verse soep-
groenten. Neem tomaat en kom-
kommer extra bij uw broodmaal-
tijden.
Tip 6: Kleed u zelf aan met uw 
mooiste kleding en maak u op, 
alsof u een theater of andere uit-
gaansgelegenheid gaat bezoe-

ken. Dek de tafel extra mooi en 
haal uw meest bijzondere servies 
te voorschijn. Als er huisgenoten 
zijn, nodig hen uit voor een uit-
etentje bij u thuis.
Tip 7: Bak een appeltaart en zet 
verse bloemen op tafel, het helpt 
om je extra thuis te voelen in je 
eigen huis.
Tip 8: Voor een luisterend oor, 
advies of extra hulp kunt u bel-
len met de hulplijn van het Rode 
Kruis: 070-4455888
Tip 9: Er zijn online lessen te vol-
gen in tekenen, gitaarspelen 
of allerlei andere liefhebberij-
en. Kies de hobby, die je altijd al 
graag wilde oppakken en leer het 
uzelf aan.
Heeft u een tip 10? Mail hem naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl.








