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Natuurbad Oosterbad:
Uniek in Nederland!
Natuurbad Het Oosterbad aan de Mr. Jac.
Takkade is uniek in Nederland. Al meer
dan honderd jaar bestaat dit openlucht
zwembad dat ligt in de Oosteinderpoel.
Menig inwoner heeft hier leren zwemmen in (donker) water. In de zomermaanden is het Oosterbad een trefpunt voor
vele jongeren, maar ook ouders met kinderen komen hier graag. Voor de jongste
bezoekers is er een spetterbad, de wat
grotere jongens en meisjes kunnen zich
vermaken in de twee ondiepe baden
met glijbaan en in het diepe bad vormen
de twee duikplanken een bron van stoer
vermaak voor de wat oudere jeugd. Eens

per jaar worden in het Oosterbad waterpolowedstrijden gehouden en ieder zomerseizoen staan diverse activiteiten op
het programma. Het natuurbad beschikt
over diverse speelmaterialen. De vlotten, drijfslangen en meer vormen altijd
een kleurig geheel. Nagenoeg ieder jaar
wordt, na een schoonmaakbeurt begin
mei, het Oosterbad rond half geopend.
Vanwege het coronavirus is nu nog geen
uitsluitsel te geven wanneer dit jaar de
deur open mag gaan, maar reken, zodra
het kan, op veel zwemplezier in het natuurbad in Oosteinde! Kijk voor meer informatie op www.hetoosterbad.nl.
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Meer dan 60 jachthavens
Aalsmeer heeft op het gebied van waterrecreatie veel te bieden. Er zijn meer
dan zestig jachthavens, waarvan het merendeel de mogelijkheid geeft om aan te
meren, gebruik te maken van voorzieningen als toiletten en douches, en te overnachten. Verder is het mogelijk een rondvaart te maken met Westeinder Rondvaart en bij een groot aantal jachthavens
kunnen ook motor- en roeiboten en sloepen gehuurd worden om zelf op ontdekking te gaan.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

DE

sie Aalsmeer 2020, maar uiteraard worden (water)toeristen met open armen
ontvangen. Er wordt gestreefd naar een
goed evenwicht tussen het toeristischrecreatief product, het dorpse karakter
en natuur en landschap.
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Werkzaamheden in de
Spoorlaan van start

Watertoren:
Dé trots van menig
Aalsmeerder

Het landschap van Aalsmeer wordt gekenmerkt door drie elementen: De ho- Wie geen eigen eiland heeft, kan maxiger gelegen Bovenlanden, de laag gelegen droogmakerijen en de Westeinder- maal 24 uur achtereen de boot aanmeplassen.
ren bij de verschillende eilandstroken
van de gemeente.
De Poel, zoals veel inwoners liefkozend vaart is de Westeinder met andere waterhun plassengebied noemt, is door verve- gebieden verbonden. Kenmerkend voor Goed evenwicht
ning ontstaan en is als enige van de to- het landschap zijn de vele eilandjes die De Westeinderplassen wordt regeltaal vier polders in Aalsmeer niet inge- vroeger voor het merendeel werden ge- matig het best bewaarde geheim van
polderd. De Westeinder met de grote en bruikt voor de tuinbouw, met name se- Aalsmeer genoemd. Van massatoerisde kleine Poel heeft een oppervlakte van ringenteelt, maar tegenwoordig voor- me, zoals op bijvoorbeeld de Vinkeveenliefst tien vierkante kilometer en wordt al een dagrecreatie functie hebben. De se plassen, zijn inwoners overigens ook
vooral recreatief gebruikt. Via de Ring- meeste eilanden zijn in particulier bezit. niet gediend, zij blijkt uit de gebiedsvi-
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Nieuwe riolering en klinkerbestrating

WATERSPORT EN RECREATIE
AALSMEER HEEFT WATERRECREATIE VEEL TE BIEDEN!
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Aalsmeer - De 50 meter hoge, vierkante Watertoren is misschien wel
het meest gefotografeerde gebouw
in de gemeente Aalsmeer. Het is dé
trots van menig inwoner. Wie na een
(verre) reis terug komt in Aalsmeer
voelt zich weer helemaal thuis na
het zien van de toren van Sangster.
De Watertoren bestaat uit een constructie van vier zware, in het zicht
gelaten, gewapend betonnen kolommen op de hoeken en vier lichtere kolommen halverwege de gevelvlakken, welke op regelmatige niveaus met elkaar verbonden
zijn door koppelbalken. Aan twee
kanten van de hoekkolommen zijn
smalle lichtopeningen aanwezig.
De voet van de toren is geheel ommanteld met beton, maar naar boven toe wordt de constructie steeds
lichter en zijn de ruimten tussen de
constructie opgevuld met paars-rode baksteen. De betonconstructie
heeft ook een tweede functie, aangezien deze is opgenomen binnen
de architectonische vormgeving
van de toren, volgens de opvattingen van Art Deco. Naar boven toe
liggen de gevels in reliëf door drie
op elkaar geplaatste, naar boven
toe twee keer, verbredende betonnen vlakken. Bijna tien jaar geleden is het alweer dat de Watertoren ingrijpend gerenoveerd is. Het
betonwerk is hersteld, er zijn schilderswerkzaamheden
uitgevoerd
en op de begane grond is een pantry en een toiletgroep geplaatst. Er
is rondom een hek gemaakt en het
voorterrein is opnieuw ingericht.
De gerenoveerde Watertoren werd
op 10 februari 2011 officieel door
toen burgemeester Pieter Litjens
heropend. In 2014 is de toren van
Sangster verzien van nieuwe buitenverlichting. Uiteraard is in deze
gekomen voor energiezuinige LEDlampjes.

Aalsmeer - Op woensdag 6 mei
starten de werkzaamheden aan
de Spoorlaan. Zo komt er een
nieuwe riolering en wordt het asfalt vervangen door een klinkerbestrating. Ook komen er parkeervakken.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd door aannemingsbedrijf Boogaard Infra uit
Nieuw-Vennep en zijn, volgens

Vuur en Licht
Al heel wat jaartjes alweer is de Watertoren het middelpunt voor het
geweldige evenement Vuur en Licht
op het Water op de eerste zaterdag
in september. Maar of er dit jaar een
groots vuurwerk op 5 september
te zien zal zijn, is nog even afwachten. Het zal in ieder geval niet meevallen om onder de vele toeschouwers de 1,5 meter corona-afstand in
te stellen.
Foto: www.kicksfotos.nl

planning, eind september klaar.
De wegomleidingen en wegafzettingen worden door de aannemer met hekken en verkeersborden aangegeven. Ook zijn
de hulpdiensten van deze werkzaamheden op de hoogte. Kijk
voor de laatste informatie over deze en andere werkzaamheden op:
www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering.

Burgemeester Oude Kotte feliciteert telefonisch de elf inwoners die bedankt zijn voor hun vrijwilligerswerk met
een Koninklijke onderscheiding.

Tas gestolen,
iPhone weg

Aalsmeer - Op vrijdag 24 april
rond vijf uur in de middag is
in een tuincentrum aan de
Aalsmeerderweg de tas van
een inwoonster gestolen. De
tas is weggenomen uit de winkelkar op het moment dat de
inwoonster even niet oplette. Op zaterdag is de tas teruggevonden door medewerkers
van het tuincentrum. Gestolen is de iPhone met een aantal passen van de vrouw. Waarschuwing: Laat bij een bezoek
aan een winkel of een supermarkt uw/jouw tas niet onbeheerd in een kar. Zakkenrollers
hebben niet veel tijd nodig om
spullen te stelen!

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6

ADVERTEREN?

Onderscheiding voor elf
inwoners van Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 24 april hebben elf inwoners het bericht ontvangen dat zij een Koninklijke onderscheiding krijgen. Vanwege de corona-maatregelen vindt de lintjesregen dit jaar niet in
het Raadhuis plaats. Burgemeester Gido Oude Kotte informeerde telefonisch alle gedecoreerden persoonlijk met het heugelijke nieuws.

gen de Ridder-versierselen later
in het jaar opgespeld.

Twee ridders
Negen inwoners zijn benoemd
tot Lid in de Orde van OranjeNassau en twee Aalsmeerders
zijn gekroond tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Connie Hoek-Klijn en Albert Vuil krij-

Van kerk tot Tafeltje Dekje
De onderscheiding voor Lid in de
Orde van Oranje Nassau is toegekend aan Paula Westra-van
Veen, Kees Alewijnse, Clara Zekveld-Wierenga, Aart Kolle, Ria
Eling-van Dam, Tini Beunder-van
Wijk, Aaltje Buis-Schoonvelde en
het echtpaar Ton en Ankie Harte-Fokker. Het gemeentebestuur
en uiteraard alle inwoners van
Aalsmeer feliciteren alle gedecoreerden.
Elders in deze krant de redenen
waarom deze elf inwoners beloond zijn met een onderscheiding, hun inzet is indrukwekkend! Terecht is dit Koninklijke
bedankje voor jullie vrijwillige inzet voor de samenleving!

des 350 D. Er is bij inwoners aangebeld en met een kaartje in de
hand werd verteld dat men een
prijs gewonnen had. Als extratje mocht daarom een uitgebreide pannenset aangeschaft worden voor maar 200 euro. De politie raadt aan vooral niet in te
Aalsmeer - In het gebied van de gaan op verkoop aan de deur of
Haarlemmermeer zijn in de week vanuit de kofferbak van een auvan 21 april pannensets aange- to. Veelal betreft het slechte kwaboden aan inwoners door inzit- liteit en soms zijn goederen zelfs
tenden van een zwarte Merce- afkomstig van diefstal. In dit ge-

val zijn de namen en adressen
van de pannenverkopers bij de
politie bekend. “Het zijn oplichters”, aldus een woordvoerder.
Er loopt een onderzoek. Omdat
vermoed wordt dat deze oplichters ook over de grens hun geluk gaan beproeven, wil de politie inwoners van de gemeente
Aalsmeer waarschuwen voor verkopers aan huis of vanuit de kofferbak. Niet doen! Goedkoop is in
dit geval zeker duurkoop.

Meer dames
Er zijn onder de gedecoreerden
zeven dames. Hiermee is goed
gehoor gegeven aan de oproep
van de burgemeester om meer
dames voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen. Later dit jaar vindt een feestelijke
uitreiking van de Koninklijke versierselen plaats in het Raadhuis.
Burgemeester Gido Oude Kotte: “Vooral in deze tijd is het heel
zichtbaar hoeveel inwoners in
Aalsmeer elkaar helpen en zich
belangeloos inzetten voor de samenleving. Hoewel dat voor veel

Politie: Koop
geen pannenset
bij oplichters

Aalsmeerders heel gewoon is,
vind ik dat heel bijzonder. Ik ben
trots op alle Aalsmeerse vrijwilligers. Vandaag onderscheiden
we elf bijzondere Aalsmeerders
als erkenning voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.”

IN DE

Aalsmeer - Het aantal besmettingen, opnames in ziekenhuizen
en sterfgevallen door het coronavirus neemt gelukkig af en deze
trend is ook te zien in Aalsmeer.
Stond woensdag 22 april de teller op 36 besmettingen, 8 ziekenhuisopnames en 2 overleden inwoners; de volgende dag kwam
er slechts 1 besmetting bij. Het
aantal van 37 besmettingen is
vanaf donderdag 23 april tot en
met dinsdag 28 april gelijk gebleven. Er zijn sinds vorige week
woensdag geen ziekenhuisopnames bijgekomen (nog steeds 8)
en het dodental is gelukkig blijven staan op 2. Volgens de landelijke statistieken heeft Aalsmeer
een lage besmettingsnorm: 25,1
procent per 100.000 inwoners.
In Uithoorn en Amstelveen ligt
deze norm behoorlijk hoger. In
Uithoorn met overigens ook stabiele cijfers (al bijna een week 46

besmettingen, 18 ziekenhuisopnames en 2 inwoners overleden)
is dit 54,3 procent.
Amstelveen wordt behoorlijk getroffen door het coronavirus. Van
272 besmettingen op donderdag
23 april naar 285 op dinsdag 28
april, van 52 ziekenhuisopnames
naar 55 en van 31 naar 33 overleden Amstelveners. De norm hier
is 60 procent. Ook over de infectie in Amstelveen valt positief
nieuws te melden. Het aantal besmettingen is al sinds zondag 26
april gelijk en dit betekent dus
dat ook Amstelveen op de weg
terug is.
Het blijft natuurlijk belangrijk om
de maatregelen in acht te blijven
nemen: Houd 1,5 meter afstand,
was regelmatig de handen en
blijf zoveel mogelijk thuis. Op deze manier wordt gezamenlijk ‘gewerkt’ aan het terugdringen van
dit heftige virus.

www.h2makelaars.nl

MANDEVILLA
14.99
Mandevilla.
Piramide, diverse
kleuren, hoogte 60 cm
potmaat 17 cm.

9.

99

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000 ∙ www.intratuin.nl/teraar
Gratis* bezorging in april vanaf € 75,- en tot 25 km van Ter Aar. Houd je aan de voorschriften van het RIVM.

Tel. 0297-59 11 22
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GEEN KRANT?
0251-674433

Coronavirus: In Aalsmeer
laag aantal besmettingen

!
aangenaam persoonlijk

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Houd afstand, was handen, blijf thuis

KRANT D
I

KORT NIEUWS:

Koninklijke lintjesregen anders dan anders

DE

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
AALSMEER: OOSTEINDERWEG

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

INFO@VERSPREIDNET.NL
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Liveverslag op Radio Aalsmeer

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

Oud Katholieke kerk
Via www.okkn.nl kunnen bezoekers aan de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg online
diensten bekijken en meebeleven. De dienst op zondag 3 mei
begint om 10.00 uur. De dienst
kan ook later bekeken worden.
Levend Evangelie Gemeente: Zondag 3 mei om 10.30 uur
dienst via livestream, te bekijken
via www.leg.nl.
Doopgezinde Gemeente: Zondag 3 mei 10.00 uur viering met
ouderenpastor Ellen van Houten
via https://www.dgaalsmeer.nl

Ransuil ‘poseert’ in tuin
Aalsmeer - Op Koningsdag,
maandag 27 april, kreeg Anton
Temme in zijn tuin in de Hornmeer plotseling bezoek van een
Ransuil, een vogel die hij daarvoor nog nimmer gezien had.
”Het was wel heel bijzonder en
het mooie was dat hij/zij heel geduldig de tijd nam om voor mij te
‘poseren’. Ik schat het formaat op
30 à 35 centimeter”, aldus Temme.
Hij stuurde enkele foto’s om ook
de lezers van de Meerbode te la- ‘Konings’-bezoek.
ten genieten van dit bijzondere Foto’s: Anton Temme

www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Zondag 3 mei

Hervormde Wijkgemeenten
Diensten van de Hervormde Wijkgemeenten worden aangeboden via www.hervormdaalsmeer.
nl. De internetdienst in de Dorpskerk op zondag 3 mei begint om
10.00 uur en voorganger is de
heer Theo Maarsen uit Aalsmeer.
De dienst in de Oosterkerk begint
eveneens om 10.00 uur en voorganger is dominee E. Westerman
uit Aalsmeer. Organist is Theo
Griekspoor. De viering is ook te
volgen via het tv-kanaal van Radio Aalsmeer (Caiway kanaal 12;
KPN kanaal 1389).

Bijzonder bezoek op Koningsdag

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

Kerkdiensten online
Aalsmeer - In de strijd tegen het
coronavirus en de hiervoor genomen maatregelen door de regering blijven de deuren van de kerken in Aalsmeer en Kudelstaart
de komende maand gesloten.
Het merendeel van de kerken
biedt de mogelijkheid om online de dienst op zondag te volgen.

Dodenherdenking zonder
publiek in Aalsmeer

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

Lijnbaankerk en Lichtbaken
Lijnbaankerk Aalsmeer en Lichtbaken Rijsenhout hebben de
handen ineen geslagen met kerken uit Hoofddorp en Alphen aan
de Rijn. Elke zondag in de komende weken worden er live diensten uitgezonden om 10.00 uur.
De dienst en de materialen (liturgie en kinderwerkbladen) zijn te
vinden via www.kerkdienstenonline.nl. Daar is ook de link naar de
livestream te vinden. Voorganger
zondag 3 mei is dominee J.A.C.
Weij.
Open Hof Kerk
Zondag 3 mei om 10.00 uur
dienst, voorganger: de heer W.F.A.
van Bloemen. Te beluisteren via:
http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/
CAMA Gemeente
De kerkdiensten van de Aalsmeerse CAMA Gemeente worden elke zondag vanaf 9.30 online uitgezonden. Meekijken en luisteren kan via de website www.cama-aalsmeer.nl waar op de startpagina de mogelijkheid gegeven
wordt op te geven voor een wekelijks bericht en de link om de
dienst te volgen.

Verse tompouche en liveoptreden

Verrassing op Koningsdag
voor 55+ers in Spilstraat
Kudelstaart - Enige dagen voor
Koningsdag/woningsdag kregen
de bewoners van de 55 plus appartementen van de Spilstraat
een leuke mededeling in de brievenbus. Op Koningsdag/Woningsdag worden ze verrast met
een optreden van zanger Ruud
Versteeg. Als bijkomstigheid
wordt erbij vermeld dat de bewoners een oranje tompouce bij de
koffie krijgen.
Een vriendelijk verzoek in het
schrijven is om het balkon te versieren, wat door velen is gedaan.
Rond elf uur worden er heerlijke
tompoucen aan de deur afgele-

verd. Vol spanning wachten de
bewoners op het optreden. Rond
drie uur in de middag is het dan
zo ver en begint Ruud met zijn
uitgebreid repertoire op Midscheepsstraat voor de seniorenflat. Dat is na ongeveer drie kwartier ten einde, maar als verrassing
gaat Ruud (op privéterrein) door
en genieten de senioren en veel
omwonenden nog langer van zijn
muziek. Het geheel werd georganiseerd door de bewoners van
de Midscheeps-, Bakboord- en
Stuurboordstraat. Dank namens
de bewoners van de 55 plus appartementen van de Spilstraat.

Spiegel kapot,
auto rijdt weg

to. Deze zag de bestuurder van de
naast geparkeerde auto zijn deur
openen. Hierbij raakte de deur de
spiegel van de auto. De spiegel
ging kapot, echter de bestuurder
is weggereden zonder even contact op te nemen. Mogelijk is hem
de veroorzaakte schade ontgaan.
De politie doet verder onderzoek.

Aalsmeer - Op zaterdag 25 april
rond kwart voor twaalf in de ochtend is schade gemaakt aan een in
de Ophelialaan geparkeerde auto. De eigenaar van de auto ging
even snel een boodschap doen,
zijn kind bleef wachten in de auWel vieringen thuis via http://
emmaus-uithoorn.nl met boodschap van pastoor Marco Cavagnaro en via RTV Amstelveen. Viering opgenomen in één van de
RK kerken in regio Amstelland via
Ziggo 42, KPN en SX4All 1380 (1
kanaal onder NPO1).

Samen-op-weg Kudelstaart
De Samen-op-Weggemeente KuProtestantse Gemeente
delstaart zendt al enkele zondaOok de kerkdiensten van de Pkn- gen rechtstreeks om 10.00 uur
gemeente Rijsenhout zijn online de kerkdiensten uit vanuit De
via You Tube te volgen. Zondag Spil. Via de websites https://sow3 mei begint de dienst om 10.00 kudelstaart.nl/ en https://kerkuur en voorganger is mevrouw dienstgemist.nl/. Zondag 3 mei
Mady Vreeken-Horsman.
om 10.00 uur zal dominee G.H.
de Ruiter uit Aalsmeer voorgaan.
RK Karmelparochie
De dienst is ook altijd op een later
Geen diensten in Karmelkerk. tijdstip terug te kijken.

Aalsmeer - De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam
vindt dit jaar op maandag 4 mei
plaats zonder publiek, maar wordt
zoals ieder jaar live uitgezonden
door de NOS. Alleen koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, in aanwezigheid van alleen minister-president
Rutte, burgemeester Halsema en
voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook in de
gemeente Aalsmeer vindt op het
raadhuis een herdenkingsplechtigheid zonder publiek plaats.
Daarbij worden kransen gelegd
bij het oorlogsmonument bij het
raadhuis. Radio Aalsmeer zal verslag doen van de herdenking en
zendt deze live uit via hun website
en de kabel. Om 19.58 uur zal het
Taptoe signaal klinken. Om 20.00
uur is iedereen twee minuten stil.
Daarna worden inwoners uitgenodigd om thuis het eerste en het
zesde couplet van het Wilhelmus
mee te zingen.
Herdenking Kudelstaart
In navolging van De Nationale
Herdenking op de Dam in Amsterdam en van de herdenking bij
het gemeentehuis op het Raadhuisplein vindt ook de herdenkingsplechtigheid bij het monument De Propeller in Kudelstaart
plaats zonder publiek. Enkele leden van de Dorpsraad zullen op
4 mei een krans leggen bij de Propeller. De vlag bij het monument
zal op 4 mei de hele dag halfstok
hangen. Op 5 mei wordt de vlag
’s morgens vroeg in top gehesen
om de vrijheid te herdenken. De
Dorpsraad roept inwoners van
Kudelstaart op om, op momenten dat zij hun dagelijkse ommetje wandelen, zelf bij de Propeller stil te staan bij de slachtoffers
in de oorlog en zo mogelijk bloemen bij het monument te leggen.
Dat kan op beide dagen en op
elk willekeurig tijdstip. Ziet u andere mensen bij het monument
staan? Denk dan even aan de 1,5
meter afstand.

Bevrijdingsdag, 5 mei
Het is op 5 mei 75 jaar geleden
dat Nederland werd bevrijd. Dit
bijzondere jaar was een reden
om deze dag uitbundiger dan anders te vieren. Dat kan helaas niet:
ook Bevrijdingsdag moeten inwoners dit jaar thuis vieren. Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van
de vrijheid, Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam online of via social media
te volgen. En door digitaal met elkaar te delen welke gedachten
en emoties we hebben bij 75 jaar
vrijheid.
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Geen herdenking in Oost
Dit jaar zal er geen gezamenlijke herdenking zijn op 4 mei in
Aalsmeer Oost. Anders dan u
gewend bent, zal de Wijkraad
Aalsmeer Oost in verband met de
coronacrisis dit jaar de herdenking niet organiseren. Iedereen
wordt gevraagd de herdenking in

Oud papier in
Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdagavond 1 mei
haalt korfbalvereniging VZOD het
oude papier op. Gaarne de papiercontainers of dozen papier
op plaatsen neerzetten waar ook
de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst
van het oude papier steunt de
Stichting Supporting Kudelstaart
financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus
verzamel het papier (geen melk
en frisdrank pakken, die mogen
bij het plastic afval) voor de eerste vrijdagavond van de maand.
Kijk voor alle datums, nieuws of
een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

huiselijke kring te houden. Denkt
u eraan om tot zonsondergang de
vlag half stok te hangen?!

Geen koffie
in de Spil
Kudelstaart - De koffie-ochtend in de Spil op woensdag 6
mei gaat niet door. In verband
met de corona-maatregelen mogen geen samenkomsten gehouden worden. Het komt in dit geval niet slecht uit, de keuken van
de Spil wordt namelijk momenteel verbouwd.
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Groep B.V.
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Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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Geen drukte in derde week september

Na de vakantie veilig naar school lopen

Aalsmeer – Helaas, ook geen
Kunstroute in 2020. Tot grote spijt
moet de organisatie mededelen dat deze populaire en laagdrempelige activiteit op verschillende kunstlocaties in de derde
week van september geen doorgang kan vinden. In nauw overleg met de gemeente is het bestuur van de Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer tot dit trieste
besluit gekomen.

Aalsmeer - Vrijdag 24 april heeft
Vera samen met wethouder Robert van Rijn officieel het zebrapad aan de Ophelialaan in gebruik genomen. Dit deed zij door
een lint door te knippen.
Vera wilde graag zelf naar school
kunnen lopen. Omdat ze hiervoor
de Ophelialaan over moest steken vonden haar ouders het niet
veilig genoeg voor haar.
Daarom schreef zij een brief aan
de gemeente met de vraag of hier
een zebrapad kon komen, zodat haar ouders het wel veilig genoeg vonden voor haar om hier

Zebrapad gesigneerd en
gedoopt tot ‘Verapad’

Kunstroute Aalsmeer
gaat niet door!

de professionele uitstraling ziet
het bestuur geen mogelijkheden
om te kunnen garanderen dat bezoekers en deelnemers in alle situaties op veilige afstand van elkaar kunnen blijven en dat publieksstromen gereguleerd kunnen worden.

Veiligheid en gezondheid
“Wij hadden er ons op verheugd
om het kunstminnende publiek
in het derde weekend van sepFeestmaand
tember, na maanden van social
Om een nieuwe besmettingsgolf distancing, weer met elkaar van
te voorkomen zullen de hygiëne- prachtige kunst, poëzie en mumaatregelen naar verwachting ziek te kunnen laten genieten.
nog maanden van kracht blijven. Maar de veiligheid en gezondLandelijk zijn alle evenementen heid van de deelnemers en de vetot 1 september verboden. In le bezoekers wegen zwaarder. LaAalsmeer is september juist dé ten we ons richten op volgend
feestmaand bij uitstek en vinden jaar en dan met vereende kracher tal van activiteiten plaats. De ten van de Kunstroute Aalsmeer
gemeente heeft daar nu een ne- weer een feest van de kunsten
gatief advies voor gegeven.
maken”, aldus het KCA-bestuur
en de Kunstroute-commissie. “De
Ontmoeting
werkgroep staakt nu de voorbeDe Kunstroute Aalsmeer is bij uit- reidingen en gebruikt de ervastek een evenement van ontmoe- ringen van dit jaar om het proces
ting en sociale contacten. Zonder volgend jaar nog soepeler te laafbreuk te doen aan de sfeer en ten verlopen.”

Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer

Zorgmedewerkers bedankt
met crème en chocolade
Aalsmeer - Het corona virus
houdt iedereen bezig en zorgt
voor veel onzekerheid. Dat geldt
vooral voor de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Zij hebben
te maken met de onzekerheid of
er een besmetting is bij hun cliënten of in de eigen omgeving. Ze
willen natuurlijk goede zorg blijven verlenen of goede ondersteuning bieden en vooral geen anderen besmetten. Die onzekerheid maakt deze tijd heel vreemd
en kost – soms ongemerkt - veel
energie. Gelukkig heeft Zorgcentrum Aelsmeer tot nu toe vrijwel geen besmettingen gehad
maar voorzichtigheid blijft geboden evenals alle hygiënemaatregelen, de 1,5 meter afstand, veel
handen wassen, contactpunten
ontsmetten enzovoort. Dit vraagt
om strenge maatregelen die het
werken anders maken en minder vanzelfsprekend. Het is bijzonder om te zien hoe iedereen
probeert er het beste van te maken, ‘gewoon’ het werk blijft doen
en aandacht blijft geven aan de

mensen voor wie gezorgd wordt.
Als dank voor deze betrokkenheid
bieden de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer de 300 medewerkers een tube verzorgende handcrème aan, omdat iedereen last
krijgt van droge handen door al
het wassen. En daarnaast een lekker stuk ‘bedank’ chocolade. “Met
elkaar komen we hier doorheen
en de steun in de rug voor medewerkers draagt vast bij aan een
goed vervolg”, aldus de Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer.

Scooterrijder ernstig
gewond na ongeval

Aalsmeerderbrug - Het Red Ball
Express Camp Liberty Nieuwkoop
2020 staat gepland op 18,19 en
20 september aanstaande. Dit
als onderdeel en viering van het
Bevrijdingsjaar zou dit georganiseerd worden door het Crash
Luchtoorlog en Verzetsmuseum 40-45 in samenwerking met
het Historisch Genootschap in
Nieuwkoop.
Het kabinet heeft vanwege de corona-crisis het verbod op evenementen verlengd tot 1 september. Of en in welke omvang het
daarna weer mogelijk is om activiteiten te houden, is nu nog onzeker. Het bestuur van de organisatie acht het zeer onwaarschijnlijk dat het Red Ball Express Camp
Liberty Nieuwkoop 2020 kan
plaatsvinden onder de voorwaarden die uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Er is dan ook helaas besloten om de voorbereidingen
stop te zetten en het evenement
af te gelasten.
Het ligt in de bedoeling om het
Bevrijdingskampement 75 + 1
te verschuiven naar 2021. Over

de exacte datum volgt nader bericht.
Fokker D-XXI
Ten aanzien van het vliegprogramma, dat gepland staat voor
RBE Camp Liberty Nieuwkoop
2020 zijn er nog opties. Er wordt
uitgekeken naar de vlucht van de
nieuwe Fokker D-XXI ‘229’ die in
september van dit jaar zijn eerste vlucht hoopt te maken en ook
als ‘vliegend hoogtepunt’ van de
RBE Camp Liberty Nieuwkoop
2020 boven Nieuwkoop zou verschijnen. De organisatie zal de
ontwikkelingen en in de komende tijd de richtlijnen rond de Corona-crisis blijven monitoren.
Alternatieve Red Ball
Het Crash museum houdt de mogelijkheid open, mits het haalbaar is, om in september wellicht
nog een ‘alternatieve Red Ball Express’ herdenkings-/bevrijdingsrit te organiseren, afhankelijk van
alle regels en richtlijnen die te zijner tijd zullen gelden. Wordt vervolgd.
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Geen Bindingkampen en
Kindervakantieweek
Aalsmeer - Op basis van de persconferentie van premier Rutte op
21 april heeft het bestuur van de
Binding, samen met de kampcommissie, moeten besluiten de Bindingkampen en de Kindervakantieweek van 2020 niet door te laten gaan. De gezondheid en veiligheid van de kinderen en vrijwilligers staat voor op in deze beslissing. De kampcommissie zal zich
de komende dagen gaan buigen
over de mogelijkheid van restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld en zal hiertoe met alle betrokken partijen gaan overleggen. Uiterlijk 1 juni zal iedereen
die zich ingeschreven heeft duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden hierin. De vrijwilligers ver-

antwoordelijk voor het organiseren van de kampen en de Kindervakantieweek waren hier al (het zij
in iets minder volle vaart) mee bezig en zijn erg teleurgesteld dat ze
deze zomer niet op kamp kunnen
en geen hutten kunnen bouwen.
Er wordt nog gekeken naar een
eventueel gezellig alternatief om
elkaar toch nog even te kunnen
zien of begroeten en dat kampgevoel toch een beetje vast te kunnen houden met elkaar. De Binding wenst iedereen een gezonde en (helaas) rustige zomer toe
en hoopt iedereen tijdens het volgende kampseizoen, maar hopelijk dit najaar alweer bij bijvoorbeeld het kerstspel, te kunnen begroeten in de Binding!

Aalsmeer - Rond half zeven in
de ochtend van zaterdag 25 april
heeft een ongeval plaatsgevonden op de Zwarteweg. Een scooterrijder is bij de rotonde met de
Hortensialaan hard onderuit gegaan. De 20-jarige bestuurder uit
Kudelstaart is door de val ernstig
gewond geraakt. Hij heeft hoofdletsel opgelopen. De politie en de
ambulancedienst zijn ter plaatse
gegaan. Ook de traumaheli is ingezet. Door het medische team is

Jaarverslag: Terugblik op resultaten en vooruitblik naar toekomst

Omzet Royal FloraHolland steeg
in 2019 naar 4,8 miljard

Aalsmeer - Op 23 april is het jaarverslag 2019 van Royal FloraHolland gepubliceerd. Er wordt teruggeblikt op de resultaten van 2019
en er wordt vooruit gekeken naar
een toekomst na de coronacrisis.

Vera heeft het zebrapad gesigneerd en gedoopt tot ‘Verapad’.
Ook haar ouders waren blij met
de aanleg van het zebrapad en
Vera mag nu na de vakantie zelf
naar school lopen.

Politie zoekt getuigen!

Helaas een rustige zomer...

Crash Red Ball Express
Camp Liberty uitgesteld

over te steken.
Wethouder Robert van Rijn: “Verkeersveiligheid is belangrijk. Zeker voor schoolgaande kinderen. Vera had zo’n mooie brief gestuurd. We zijn eerst samen gaan
kijken bij de plek waar ze oversteekt en daarna kon het zebrapad snel worden aangelegd.”

tor door het coronavirus ongekend hard getroffen. Ik heb vertrouwen dat dankzij het Noodpakket van het kabinet en het Noodfonds van 600 miljoen de sector zich door deze zware periode
heen kan slaan. Toen de crisis zich
Cijfers en Feiten
aandiende, stonden we er goed
Op de marktplaats van Royal Flora- voor. Ik reken op de veerkracht
Holland zijn vorig jaar 12,3 miljard van onze sector. Zodra de internabloemen en planten verhandeld, tionale vraag weer aantrekt, moeeen stijging van 1,5%. De produc- ten we daar direct op kunnen intomzet bedroeg €4,8 miljard, een spelen. We zien wat lichtpuntstijging van 3,1% ten opzichte van jes, maar er is nog een lange weg
2018. Er was zowel sprake van ho- te gaan. We versnellen op de imger volumes als van hogere prij- plementatie van onze strategie.
zen. De bloemen en planten wer- We zetten vol in op digitalisering,
den geleverd door 5.406 aanvoer- waarbij aan het eind van het jaar
ders en gekocht door 2.458 klan- alle transacties op de marktplaats
ten. Het bedrijfsresultaat bedroeg digitaal plaatsvinden en we gaan
dankzij lagere bedrijfslasten € 5,6 in nog hoger tempo door met het
miljoen.
voorbereiden van de uitrol van
landelijk veilen in 2021. Die proOngekend grote impact
jecten zijn randvoorwaarden om
CEO Steven van Schilfgaarde: “In onze kosten structureel naar een
de afgelopen vijf weken is de sec- lager niveau te brengen.”

Royal FloraHolland heeft als antwoord op het acuut weggevallen
van de internationale vraag, tijdelijk aanbodregulering op de klok
ingevoerd en afspraken gemaakt
met banken over de verstrekking van noodkredieten aan leden. Daarnaast is direct actie genomen om de eigen bedrijfsvoering veilig te stellen, in het belang
van kwekers en kopers.
Financiële uitgangspositie
De solide uitgangspositie van
Royal FloraHolland zorgt ervoor
dat ondanks een verwacht groot
verlies over 2020 er geen acute financiële problemen ontstaan. Er
zal naar verwachting deels gebruik gemaakt worden van de bestaande financieringsruimte CFO
David van Mechelen: “Wij zijn degelijk gefinancierd en onderhouden nauw contact met onze banken. Ook wij doen een beroep
op de steunmaatregelen van de

eerste hulp verleend, waarna het
slachtoffer met spoed vervoerd
is naar het ziekenhuis. Naar de
exacte oorzaak van het ongeval
wordt onderzoek gedaan door de
ongevallendienst. Volgens getuigen is de scooterrijder aangereden en is de veroorzaker doorgereden. Mogelijk zijn er getuigen,
zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie per mail of
telefonisch via 0900-8844.
Foto: Marco Carels

overheid. Continuïteit van de cooperatie en baanbehoud staan
bij ons voorop. Het spreekt voor
zich dat het geld dat we lenen
onder onze kredietfaciliteit weer
moet worden terugverdiend in
de toekomst. We zullen onze kosten moeten verlagen en onze bedrijfsactiviteiten aanpassen aan
de veranderingen en nieuwe niveaus. Vorig jaar hebben we onze kosten weten te verlagen. Daar
gaan we dit jaar, met nog grotere noodzaak, mee door. De investeringen in strategische programma’s zorgen ervoor dat onze efficiency zal toenemen en dat we
versneld nieuwe verdienmodellen ontwikkelen en onze marktpositie versterken.”
Ratio’s op niveau
Uit het jaarverslag blijkt dat de
financiële ratio’s op niveau zijn,
met 28,8% voor solvabiliteit en
60,3% voor risicodragend vermogen. Het operationeel resultaat (EBITDA) in 2019 bedroeg 90
miljoen. Het aandeel van de klok
nam in 2019 licht af tot 40,7% van
de omzet. Die afname bevestigt
de strategische koerswijziging
die Royal FloraHolland een aantal
jaar geleden heeft ingezet.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

GEEN WEEKMARKT OP BEVRIJDINGSDAG

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners van
een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
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
Woźniak

Voorletters
L.M.

Geboortedatum
16-09-2013

Datum
voornemen
21-04-2020

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 burgerzaken van de
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij
binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
• Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
• Leg geen zakken naast een overvolle container;
• Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI
5 mei
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
is het raadhuis gesloten.
21 en 22 mei
Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei
is het raadhuis gesloten.

Dit jaar valt Bevrijdingsdag op een dinsdag. Om deze reden is
er dinsdag 5 mei geen weekmarkt op het Praamplein in Aalsmeer.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Azaleastraat 2-10 en Clematisstraat 1-5, (Z20-028064), het
plaatsen van een steiger voor de woningen en een dixi op
het trottoir-grasveld t.b.v. schilderwerkzaamheden tot 3 juli
2020
- Mendelstraat 109, 1431 KP, (Z20-027429), het plaatsen van
een afvalcontainer voor het verwijderen van isolatiemateriaal uit de woning
- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z20-027321), het wijzigen en intern verkleinen van de verdiepingsvloer ten opzichte van
de reeds verleende vergunning Z19-065309
- Zwarteweg 99, 1431 VK, (Z20-026996), het vervangen van
deuren en kozijnen (gemeentelijk monument)
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2
van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 537, 1432 BK, (Z20-008357), het plaatsen
van 2 dakkapellen op een schuur (legalisatie). Verzonden:
20 april 2020
- Sierteeltstraat 1, 1431 GM, (Z20-006884), het intern wijzigen van een aantal verdiepingen d.m.v. het dichtzetten van
een vide. Verzonden: 21 april 2020
- Bielzenpad t/m Boeing Avenue, sectie G nr. 6362, (Z20016302), het aanleggen van een drinkwatertransportleiding DN500. Verzonden: 21 april 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Aalsmeerderweg 371, 1432 EB, (Z19-075804), het slopen
van de bestaande aanbouw en het realiseren van een uitbreiding op de begane grond en 1e verdieping aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 24 april 2020
- 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. Verzonden:
23 april 2020
- Beethovenlaan, t.o. nr. 116, Sectie C, nr. 7055, (Z20-010722),
het plaatsen van een zendmast t.b.v. mobiele datacommunicatie. Verzonden: 23 april 2020
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
• van Cleeffkade 15 (Z20-028149) Restaurant Eetze B.V., ontvangen 24 april 2020
DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:

•

van Cleeffkade 15 (Z20-028112) Restaurant Eetze B.V., ontvangen 24 april 2020
WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het
Verbouwing Albert Heijn van 28 mei t/m 6 juni 2020, op het
perceel Einsteinstraat 103 te Kudelstaart. 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 Vergunningen. 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 maken 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 betreffende bestuursorgaan. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
TER INZAGE
t/m 05-06-20

Aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit ten behoeve van de beoordeling van
eventuele m.e.r.-plicht om Stal Wennekers tot
het veranderen van haar aan de Mr. Jac. Takkade 21 te Aalsmeer gelegen inrichting

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.
Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Te koop:
Nijdam skeelers mt. 44 met hand- en
kniebeschermers, weinig gebruikt
€50,- . Tel. 06-22839062
Te koop:
Elektr. gitaar type stratocaster kleur
rood/wit z.g.a.n.+gitaartas en gitaarstandaard €100,-. Tel. 0297-201598
Gratis afhalen:
Div. losse Meccano-onderdelen. Tel.
06-22678774
Gevraagd:
Accordeon oud of defect haal ik
gratis bij u op voor onze hobby. Tel.
023-5639828

Te koop:
Kinderzitje merk Bobike v. voorop de
fiets met alle toebeh. en windscherm.
€15,-.
Tel. 06-31554950
Gezocht:
Zoek een paar houten ( krul)
schaatsen van j.J.C. van Thiel uit den
Dungen. Kosten in goed overleg. Tel.
0346-241819
Gratis afhalen:
Ong. 130 cd’s met div. groepen en
artiesten. Jaren 80 ong. 37 dvd’s
films met div. onderwerpen. Tel.
06-42034800

Gratis afhalen:
Leren bank 3 pers. Tel. 0297-263582
Gevraagd:
(Gebruikte) rietmatten voor
maken vogel observatie hitten. Tel.
06-40559527
Te koop:
75 Lp’s rock pop beat uit de jaren '60
en 70 bij elkaar voor €50,-. Tel. 0297346342
Te koop:
Basalt split 8/16mm antraciet 1000
kg wegens herinrichting tuin mag
dit voor €45,- opgehaald. Tel. 0297533198

Te koop:
Fietsenrek Twinny load compl. (voor 2
fietsen) voor op de trekhaak €20,-. Tel.
06-51791501
Gratis afhalen:
Gasbarbecue met gasfles. Tel.
06-34930080
Gratis afhalen:
Vouwimperiaal en luxe kinderstoel.
Tel. 06-50640134
Gezocht:
Hobbyist zoekt oude of defecte
stereo apparatuur led lcd tv
versterker platenspeler enz gooi het
niet weg. Tel. 06-48344508

Gevraagd:
Verhuist of zolder opgeruimd lp,s
singeltjes pop beat jaren 50-60
gevonden verzamelaar koopt ze
graag van u.
Tel. 06-12946730
Gezocht:
Oud omega of ander oud merkhorloge te koop gevraagd. Tel.
06-53346064
Gevraagd:
Artis zegels / kaarten van de dekamarkt voor een groep mensen
met een rugzakje. (Catch-it). Tel.
06-37010414

Gevraagd:
Verzamel medailles vaantjes stempelkaarten ijskaarten routekaarten
etc. Van toertochten op de schaats.
Tel. 0346-241819
Te koop:
Heerlijke jam,sap, geen kleur, smaakstof. Braam, pruim mango, ananas,
druif, bessen, staat buiten, v.a.€1,p,pot . Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten vraagt tegen betaling pop
singles / lp's uit de jaren 50/60. Tel.
023-5381320
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Lastenverlichting gemeente voor ondernemers en verenigingen

Geen OZB voor gebruikers
van bedrijfspanden
Aalsmeer - Vanwege de coronacrisis heeft het gemeentebestuur van Aalsmeer besloten om
in 2020 geen onroerendzaakbelasting (OZB) te heffen bij gebruikers van bedrijfspanden. De gemeente ondersteunt hiermee de
lokale economie in deze ingewikkelde tijd.
Aanvulling op rijk
De gemeente wil vanwege de co-

ronacrisis de Aalsmeerse ondernemers ondersteunen door een
bijdrage leveren aan een financiele lastenverlichting in aanvulling
op de rijksmaatregelen. Het niet
heffen van OZB bij gebruikers
van bedrijfspanden is één van
deze steunmaatregelen. Daarnaast heeft het gemeentebestuur
steunmaatregelen afgekondigd
voor maatschappelijke-, culturele- en sportinstellingen en ver-

enigingen en is er een noodfonds
van 2 miljoen euro ingesteld.

Snel lokale steun
Er is voor niet heffen van OZB bij
gebruikers gekozen omdat daarmee de getroffen doelgroep, ondernemers, die veelal huurders
(gebruikers) van bedrijfslocaties
zijn, enige lastenverlichting krijgen. Ook sportinstellingen, musea, etc. zijn bij deze maatregel

gebaat. Zij hoeven immers geen
OZB af te dragen voor gebruik
van gymzalen, sporthallen en expositieruimtes. In beginsel is deze
OZB verlaging eenmalig. Hiermee
kan snel en zonder uitgebreide
regelgeving steun worden gegeven aan ondernemers.
De gemeente vertrouwt erop dat
ondernemers die deze steun niet
echt nodig hebben, deze middelen op één of andere manier terug
laten vloeien naar de Aalsmeerse
gemeenschap. Ondernemers die
nog vragen hebben over betalingen of verzoeken om uitstel van
betaling willen indienen, kunnen
contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelveen via invordering@amstelveen.nl of bel
020-5404886.

Solidair, solide, doel en doen

Aalsmeer - Zaterdag 25 april omstreeks half acht in de avond is
aan de Uiterweg de brandweer
ter plaatse gekomen voor een
zinkende boot. Door nog onbekende oorzaak was de boot lek
geraakt. De Aalsmeerse brand-

Kinderopvang Solidoe
open tijdens coronacrisis
Aalsmeer - Met Monic van Diemen vindt telefonisch een gesprek plaats over hoe stichting
kinderopvang Solidoe te werk
is gegaan tijdens de Coronacrisis. “We kregen, net als iedereen,
te horen dat de locaties vanaf 16
maart in een intelligente Lockdown alleen open zouden blijven voor kinderen met ouders in
vitale beroepen. Toen is het puzzelen begonnen.” Begint de directeur van de stichting met meer
dan negentien vestigingen en
bijna driehonderd personeelsleden. “Veel ouders vonden het in
het begin spannend en losten de
noodopvang op via partner, familie of andere manier, maar er
kwamen in de loop van de weken meer kinderen weer onze
kant op. Zowel op de dagopvang,
als de buitenschoolse opvang.
We hebben onze mouwen opgestroopt en zijn gaan dóen!” En dat
is nou precies waar Solidoe voor
staat. De naam is niet voor niets
ontstaan uit de combinatie van
solidair, solide, doel en doen. Monic van Diemen benadrukt dat
het gelukt is door samenwerking
tussen medewerkers, scholen en
ouders. “Er was sprake van wederzijds respect en er zijn door de crisis mooie samenwerkingen ontstaan. Eigenlijk zelfs verbeterd.”
Nog een positief punt dat uit de
crisis naar voren kwam is onderhoud en klussen waar ze tijdens
drukte nooit aan toekwamen.
“We zijn soms voor lastige keuzes
komen te staan. Het is niet gek
bijvoorbeeld dat jonge kinderen
verkouden zijn en normaal zijn ze
dan meer dan welkom. Nu moesten we tegen de ouders zeggen,
sorry maar je kind mag niet naar
de opvang. Dat is wat wij niet fijn
vonden om te moeten doen, we
willen juist ouders ontzorgen en
dat kunnen we nu niet altijd.”

Richtlijnen RIVM
Tijdens de persconferentie van
vorige week is er besloten dat de
scholen vanaf 11 mei weer open
gaan, althans voor de helft. “Kinderen gaan naar school op sommige dagen en komen dan naar
de BSO. Opnieuw is het een grote puzzel, want hoe gaan we dit
op een goede manier doen. Kinderen van 0 tot 4 kunnen weer
‘gewoon’ naar de dagopvang. We
zijn blij dat dit weer kan, hebben
veel respect voor alle ouders die
werken, thuisonderwijs, huishouden, enzovoort combineren.”
Er is al deze tijd goed contact geweest met alle medewerkers. Directeur van Diemen: “We hebben
regelmatig via Zoom (beeldverbinding) overleg met elkaar, stellen de roosters zo goed mogelijk
op en houden ons uiteraard volledig aan alle richtlijnen van het
RIVM. Sinds de scholen dicht zijn
worden ouders gecompenseerd
voor de ouderbijdrage. Dat blijft
zo totdat de scholen weer volledig open gaan. Dat is volkomen
terecht.” Monic tot slot: “Het is een
heftige periode, maar we zoeken
met het complete team, ouders,
kinderen en scholen naar de beste oplossing en het is zo mooi om
te zien dat ons dat iedere keer
weer lukt.” Meer informatie op
www.solidoe.nl
Door Miranda Gommans

Echt Esther: Coronakansen
en uitdagingen

De tel kwijt...

Weer vrachtwagen klem
onder viaduct Hornweg
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 23 april even voor vier uur
in de middag heeft opnieuw een
chauffeur van een kleine vrachtwagen de hoogte van het viaduct bij de Hornweg verkeerd
ingeschat. Ondanks waarschuwingsborden over de hoogte (of
laagte) van het viaduct dacht de
chauffeur hier wel onderdoor te
kunnen.
Reeds velen (tel kwijt) gingen
hem voor, maar het blijft apart
dat een chauffeur ten eerste niet
de hoogte van de vrachtwagen
weet en ten tweede bij het zien
van de doorgang niet eerst een
inschatting maakt of het mogelijk te laag is. “Terug naar de kleuterschool”, aldus een opmerking
van een inwoonster. En: “Ze snap-

pen het nog steeds niet.” Een ander maakt er een lolletje van: “De
bestuurder wilde zeker een cabriolet.” Uiteraard zijn er ook inwoners die vinden dat de gemeente toch eens maatregelen zou
moeten treffen door het wegdek
te laten zakken. Hier is overigens
al eens onderzoek naar gedaan,
maar dit brengt hoge kosten
met zich mee. Het is waarschijnlijk wachten op de volgende...
De chauffeur moest de ‘botsing’
bekopen met lichte verwondingen. De ambulancedienst is opgeroepen, behandeling ter plaatse bleek voldoende. De vrachtwagen is door een takelbedrijf
los getrokken. De schade aan de
laadbak is fors.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Ben jij al corona moe?
Toch moet er nog even gedeald
worden met deze nieuwe surrealistische werkelijkheid. Ook deze donderdagavond praat Esther Sparnaaij in haar programma ‘Echt Esther’ met verschillende mensen over de kansen en uitdagingen die de coronacrisis met
zich meebrengt. Met MercedesBenz dealer Cor Millenaar praat
ze over hoe hij nu iets kan betekenen voor zijn klanten. Met Lydia Vlasman, eigenaresse van Hotel Lakeside, over de 1,5 meter
maatschappij in de horeca, kan
dat? En met Clara Overes (passietest coach) over werken vanuit je passie. Zijn daarvoor ook
mogelijkheden ondanks dat iedereen nu zo veel mogelijk moet
thuiswerken? Esther sluit het uur
af met de tweewekelijkse column van Truus Oudendijk, waarbij zij weer een persoonlijk inkijkje in haar leven geeft. Meeluisteren of kijken kan vanaf 19.00 uur
via www.radioaalsmeer.nl . Heb jij
een vraag voor een van de gasten? Mail deze dan naar esther@
radioaalsmeer.nl.

Zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
een voorbereiding op een gedenkwaardige week, vrijheid op
anderhalve meter.
Verschillende muziekstijlen
Woensdag 6 mei om 18.00 uur
een keer niet één uur, maar gezellig twee uur ‘All About Music’
op Radio Aalsmeer. Muziekkenner Stevan van der Voet laat luisteraars onder andere kennis maken met de nieuwste pareltjes
uit muziekbranche die je wellicht
nog niet eens kent. Je kan van ‘All
About Music’ een lekkere mix van
muziek verwachten; van pop tot
dance en van Nederlandstalig tot
soul. Elk nummer heeft een verhaal en daar gaat juist dit programma over. De interactie wordt
ook opgezocht met de luisteraar
via Instagram, maar Stevan heeft
ook interessante interviews met
diverse artiesten. Na zijn show is
jouw spotify playlist weer helemaal up to date.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway), via de webSem over vrijheid
site www.radioaalsmeer.nl en
Zaterdagochtend is Sem van Hest op televisie. Te bekijken via kaer weer met twee uurtjes ‘Sem op naal 12 van Caiway, kanaal 1389
Zaterdag’. Twee dagen voor do- van KPN/XS4ALL/Telfort of radiodenherdenking en een dag voor aalsmeer.nl/tv. Elke dag brengt
de viering van 75 jaar vrijheid, Radio Aalsmeer informatieve en
staat het programma in het teken interessante programma’s. In de
men op verschillende oplossin- van bezetting en vrijheid. Muziek nacht en doordeweeks overdag
gen. Met behulp van een video- uit de bezettingsjaren, de bevrij- kan genoten worden van fijne
conference kunnen presentaties ding en op vrijheid gebaseerd. non-stop muziek.
en beeldmateriaal gedeeld worden, als alternatief voor bijvoorbeeld een inloopavond. Projectleiders kunnen op deze manier
ook online vragen beantwoorden. Een andere keer is telefonisch contact misschien beter. Dat
zal maatwerk zijn. De gemeente houdt inwoners op de hoogte
over hoe zij kunnen participeren
Aalsmeer - Ook deze meivakan- derij en de bibliotheek komen
bij verschillende projecten.
tie zijn Kim, Lennart en Niels da- weer voorbij. Heb jij een leuk
gelijks van maandag tot en met liedje dat je wilt horen of heb je
vrijdag om 17.00 uur te horen en een foto of een filmpje van wat
te zien op de radio en op televi- je aan het doen bent deze vakansie met het gezellige kinderpro- tie? Stuur het dan naar letsgo@ragramma ‘Let’s Go’.
dioaalsmeer.nl of via de app naar
Iedere dag zijn er leuke inter- nummer 06-22279238. ‘Let’s Go’
views en is er vrolijke muziek. is ook te volgen via facebook htAalsmeer - Op vrijdag 24 april tus- En ook de vaste items met mu- tps://www.facebook.com/letsgosen twaalf en één uur in de mid- ziekjuf Maartje, de kinderboer- radioaalsmeer/.
dag is een inwoner in de Händelstraat opgelicht voor een fors bedrag. Twee mannen belden aan en euro veel te weinig. De bewoner ongeveer waard zijn. Dit blijkt
zeiden gereedschap te verkopen had zeker voor 1.000 euro aan ge- tientjes werk te zijn. De twee veruit een faillissementspartij voor reedschappen uitgezocht. Dit be- kopers zijn ongeveer 1.75 mezachte prijsjes. De man bedankte drag had de inwoner natuurlijk iet ter lang en spraken goed Nedereerst, maar het tweetal bleef aan- in huis. Geen probleem, de man- lands. Eén van hen heeft zwart
dringen. De 78-jarige mocht in de nen hadden een pinapparaat bij krullend haar. De politie raadt aan
bestelbus kijken wat er zoal aan- zich. De bewoner heeft betaald, om vooral niet in te gaan op vergeboden werd. Hij zocht enke- maar uiteindelijk veel meer dan kopen aan huis of vanuit een kofle stukken gereedschap uit, waar- afgesproken. Er is liefst 2.500 eu- ferbak. Veelal betreft het oplichbij de spullen direct in zijn schuur ro van zijn rekening afgeschre- ting en worden goedkope spullen
werden gezet. Bij betaling von- ven. Op internet is gekeken wat uiteindelijk voor een (te) hoog beden de twee de aangeboden 50 de aangekochte gereedschappen drag aangekocht.

Participatie in Aalsmeer
door corona gewijzigd

Wereldwinkel Aalsmeer
weer deels open

Verbonden met elkaar
Het zijn onzekere tijden, voor iedereen. Toch laten deze tijden
zien dat iedereen met elkaar is
verbonden. Niet alleen hier, maar
over de hele wereld. Ook boeren
en arbeiders wereldwijd maken
zich grote zorgen over hun gezondheid en over hun inkomen.
Extra zorgelijk is dat in die landen
het sociale vangnet en de medische zorg veel minder goed ge-

weer is met de brandweerboot
ter plaatse gekomen en heeft de
boot leeg gepompt. Vervolgens
is de boot naar jachthaven Stenhuis gesleept en op het droge getakeld.
Foto: VTF / Laurens Niezen

Programma’s op Radio Aalsmeer

Online, enquêtes en videoconference

Vanaf 1 mei elke vrijdag en zaterdag

Aalsmeer - In verband met het
coronavirus is de Wereldwinkel
in de Zijdstraat een aantal weken
gesloten geweest. Inmiddels zijn
er in de winkel een aantal maatregelen getroffen en kan de winkel
weer open. Omdat nog niet alle
medewerkers inzetbaar zijn, worden de komende tijd aangepaste
openingstijden gehanteerd. Vanaf vrijdag 1 mei is de Wereldwinkel iedere vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur geopend.

Brandweer in actie voor
zinkende boot

regeld zijn of soms zelfs afwezig zijn. Fairtrade kan helpen.
Niet alleen door voorlichting,
voorzorgsmaatregelen, financiele steun maar ook door de directe band die er bestaat tussen
de boeren daar. Dagelijks wordt
genoten van de producten die
zij verbouwen. De medewerkers
van de Wereldwinkel hopen dat
zij met de verkopen in de winkel
weer een bijdrage mogen leveren aan hun bestaansmogelijkheden. Doet u ook mee? Juist nu is
het extra belangrijk om fairtrade
producten te kopen.
Ook online verkrijgbaar
Ondanks dat de Wereldwinkel
een aantal weken was gesloten
hebben de vrijwilligers niet stil
gezeten. De Wereldwinkel heeft
een vernieuwd logo, de winkelvoorraad is helemaal op orde, er
zijn leuke nieuwe artikelen binnen en er is inmiddels ook een

Aalsmeer - Participatie is voor de
gemeente Aalsmeer heel belangrijk. Ook nu inloopavonden en andere bijeenkomsten niet mogelijk
zijn, wil het college de participatie
in Aalsmeer door laten gaan. Met
behulp van digitale, schriftelijke
en telefonische methodes kunnen op een veilige manier toch
de ideeën en meningen van de
inwoners opgehaald worden. De
komende tijd wordt per project
gekeken wat nodig is voor goede
participatie. De gemeente zet onder andere het bestaande online
platform participatie.aalsmeer.nl
in. Daar kunnen inwoners bijvoorbeeld enquêtes invullen of stemonline verkoopkanaal. De voorraad levensmiddelen en een klein
deel van het cadeau-assortiment
zijn nu ook online verkrijgbaar
via www.fairtradewebshop.nl. De
webshop wordt in de komende
tijd aangevuld met nog veel meer
leuke producten.

Kinderprogramma Radio Aalsmeer

Ook in de meivakantie
iedere dag ‘Let’s Go’

Let op: Oplichting

Dure aankoop
gereedschap
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De komende weken maken we in onze kranten plaats voor
lieve berichtjes. Mis jij of missen jullie je oma of opa? Of je lieve vriendje of vriendinnetje 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: redactieaalsmeer@meerbode.nl.
De origineelste inzendingen worden de komende week in de
krant geplaatst. Deelname is helemaal gratis, want een lief
berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze nare tijd.
PS: Volgende week Moederdag (ook een lief berichtje waard).

Oma Joore-Weij
In januari werd u 100 jaar. Even niet naar buiten en niet op visite,
maar in gedachten elke dag bij elkaar!

Lieve opa Ton en oma Elly
We missen jullie! Oma omdat we niet kunnen komen
op uw verjaardag op 9 mei:
Alvast gefeliciteerd!

Cisca

Liefs, Zoey, Jorian en Mila

Lieve Ivonne, Klaas, Margriet en Ploon en Nico
We missen onze wekelijkse “bakkie “ koffie bij de bakker.

Lieve Pilates leden van
S.V Omnia 2000
Wil jullie laten weten dat ik
jullie mis, maar ook trots ben
op jullie. De lessen zijn tot
nu toe 910 keer bekeken op
Youtube. Hou vol!

Liefs Corina en Paola

Liefs Jullie Pilates juf
Maria Eickhoff

Lieve opa en oma Lanser
Wat een domper op de feestvreugde nu. Oma op 3 mei 80
jaar en 11 mei jullie 60ste huwelijksjubileum. Toch alvast
van harte gefeliciteerd en de
knuffel komt later!
Lieve oma
Gefeliciteerd met uw Koninklijke lintje. U heeft het echt verdiend,
want u staat altijd voor iedereen klaar. Wij zijn trots op u! (en op
opa).

Liefs Luc en Breth, en van onze
ouders natuurlijk!

Lieve opa en oma kippie, oma van Soest en opa Dick
Drie woonplaatsen, één krant! Hoe leuk is dat! Wat missen we jullie echte knuffels erg zeg! Hopelijk mag dat weer heel snel.
Dikke Hug van Tim Bas en Josje en een poot van Saartje

Dikke knuffel en heel veel kusjes van Else, Hannah, Jasmijn,
Siem, Samuel en Tess

Even opa dick en oma
Marian gedag zeggen.
Groetjes Milan en Levi

Oma Janny wordt deze
week 85 en opa Willem 81
jaar!

De meiden van de Waterhoenstraat versieren voor Koningsdag!
Met een knipoog dat dit jaar het anders is dan anders. We blijven
dit jaar, ook met Koningsdag, binnen.

Lieve opa en oma,
gefeliciteerd en een dikke
knuffel van jullie kinderen en
kleinkinderen.

Groetjes, Waterhoenstraat 1

‘Het heeft zijne Koninklijke Hoogheid behaagd’

Lintje voor 11 ‘doeners’ in
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 24
april zijn elf inwoners van de gemeente Aalsmeer telefonisch verrast door burgemeester Gido Oude Kotte. Hij mocht de legendarische woord ‘het heeft zijne Koninklijke Hoogheid behaagd’ uitspreken voor twee Ridders en negen Leden in de Orde van Oranje Nassau.

Aalsmeerse CAMA Gemeente. en vrijwilligster Zonnebloem afPleegouder en opvang voor hulp- deling Aalsmeer en Rijsenhout.
behoevenden.
Vrijwilligster bij verzorgingshuis ‘t
Kloosterhof.
Kees A. Alewijnse (72 jaar)
Hand- en spandiensten bij de Tini Beunder-van Wijk (72 jaar)
Protestantse
Gemeente
Sa- Vrijwilligster bij het Rode Kruis.
men Op Weg Kudelstaart. Diver- Vrijwilligster bij Stichting Kinderse bestuursfuncties Protestant- boerderij Boerenvreugd. Mantelse Gemeente Samen Op Weg Ku- zorger voor gezin van dochter.
delstaart. Secretaris en penning- Vrijwilligster bij woonvoorziening
meester Stichting Skeelerbaan & Amstel Meer.
Tot Ridder gekroond zijn:
Natuurijsbaan Kudelstaart.
Connie M. Hoek-Klijn (50 jaar)
Aaltje Buis-Schoonvelde (73 jaar)
Bestuurslid
en
vrijwilligster
Diëtist en zelfstandig ondernemer. Clara H. Zekveld-Wierenga
EHBO Aalsmeer. Vrijwilligster
Houden van lezingen/bijscholen (74 jaar)
van diëtisten en specialisten. Be- Vrijwilligster bij kerkdiensten ver- bij de Doopsgezinde Gemeente
geleiden van diabetes-patiënten. pleeghuis Rozenholm. Vrijwillig- Aalsmeer. Coördinator en voorOntwikkelen en uitrollen van het ster bij Dorcas Kringloopwinkel zitter Rode Kruis Aalsmeer, thans
programma ‘Grip op Diabetes 2.
Aalsmeer. Gastvrouw bij Hospice Stichting SAM. Bezorger maaltijThamerThuis De Kwakel. Mede- den Tafeltje Dekje
Albert P. Vuil (70 jaar)
werker bediening en algehele onVoorzitter Flowercup Aalsmeer. dersteuning Zalencentrum ’t Ba- Ton G.N. Harte (69 jaar)
Voorzitter Federatie van Aalsmeer- ken. Vrijwilligster bij stichting De Diverse functies bij de Wereldse IJsclubs. Oprichter en voorzitter Tweede Mijl.
winkel Aalsmeer. Diverse functies
Kika Row. Vrijwilliger bij Kika afbinnen F.C. Aalsmeer.
deling Aalsmeer. Coördinator en Aart Kolle (71 jaar)
voorzitter Ride for the Roses.
Scheidsrechter Nederlands Hand- Ankie M. Harte-Fokker (63 jaar)
balverbond. Trainer en coach bij Diverse bestuursfuncties binde jeugd RKDES Handbal. Vrijwil- nen de Protestantse Gemeente
Onderscheiding in de Orde
liger in diverse functies bij Zorg- Aalsmeer. Bestuurslid WMO-raad
van Oranje-Nassau
Aalsmeer. Vrijwilligster Scouting
centrum ’t Kloosterhof.
gaan later in het jaar
Wiol & Wilem Barendsz. Initiatiefuitgereikt worden aan:
nemer en coördinator Open Hof
Ria C. Eling-van Dam (64 jaar)
Paula Westra-van Veen (59 jaar) Vrijwilligster Parochie O.L. Vrouw Keuken. Bestuurslid en raadslid
Diverse bestuursfuncties bij van de Berg Karmel. Bestuurslid CDA Aalsmeer Kudelstaart.

Oranje pubquiz
Het Radio Aalsmeer Woningsdagprogramma ging om 20.00 uur
verder met de inmiddels befaamde ‘Mark en Eric’ pubquiz. Deze
Oranje-editie was wederom een
groot succes met meer dan 175
deelnemende teams. 100 teams
kwamen op televisie in beeld via
Zoom, het maximum aantal dat
de video chat aan kon. Ook de
telefoon stond roodgloeiend tijdens de uitzending. Met vragen
over Holland, het Koningshuis
en de Hollandse Hits-ronde konden de deelnemers strijden voor
1,5 meter eeuwige roem en een
heerlijke aardbeienslof.
De programmamakers beraden
zich over een volgende editie van
de pubquiz. Houd hiervoor de Facebook en de Instagram @markeneric in de gaten.
De hele dag was zowel op radio
als televisie live te volgen. De opnames worden de komende periode door Radio Aalsmeer online
20.00 uur hun draaikunsten zien beschikbaar gemaakt.
en horen, met een prachtig uitzicht over Aalsmeer. De lekkerste beats waren te horen op de
lokale radio, maar ook op tv was
het plezier van de DJ’s te bewonderen. Na een uurtje ‘opwarmen’
met gastheren Lennart, Niels en
Frederik mochten achtereenvol- Aalsmeer - Op dinsdag 28 april is
gens Timan Rebel, DJ Vossie, DJ rond half tien in de avond ingeBigBossMan, RIVA, Rich8art, DJ broken bij een bedrijf aan de UiMarty, Eric Spaargaren en Mexs terweg. De dieven hebben zich
zich uitleven op het dak. Vanuit je toegang tot het pand verschaft
eigen tuin of huis kon je op vei- door een rolluik te forceren. Er
lige afstand mee feesten. De he- zijn diverse gereedschappen gele dag stroomden er dan ook en- stolen. Mogelijk zijn er inwoners
thousiaste reacties binnen van- die meer informatie hebben. De
uit Aalsmeer, Kudelstaart en zelfs politie hoort het graag via de mail
of via 0900-8844.
(ver) daarbuiten.

Unieke stunt op bijzondere dag

Woningsdag: Groot thuisfeest bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De programmamakers van Radio Aalsmeer hebben
weer voor een unieke stunt gezorgd. Toen bekend werd dat Koningsdag noodgedwongen werd
omgedoopt tot Woningsdag, is
gelijk begonnen met de voorbereidingen voor een creatieve invulling van wat een heel bijzondere dag zou worden. Na het kinderprogramma ‘Let’s Go’, met deze keer Jonas en Robert in de eigen radiostudio, werd er live
overgeschakeld naar het normaalgesproken niet-toegankelijke dak van Studio’s Aalsmeer. Lokale DJ’s die zich na een oproep
afgelopen week hadden aangemeld, lieten tussen 12.00 en

Gereedschap
gestolen

WATERSPORT EN RECREATIE
Watertoren:
Dé trots van menig
Aalsmeerder

AALSMEER HEEFT WATERRECREATIE VEEL TE BIEDEN!

Westeinderplassen:
Vaarplezier voor jong en oud
Het landschap van Aalsmeer wordt gekenmerkt door drie elementen: De ho- Wie geen eigen eiland heeft, kan maxiger gelegen Bovenlanden, de laag gelegen droogmakerijen en de Westeinder- maal 24 uur achtereen de boot aanmeplassen.
ren bij de verschillende eilandstroken
van de gemeente.
De Poel, zoals veel inwoners liefkozend vaart is de Westeinder met andere waterhun plassengebied noemt, is door verve- gebieden verbonden. Kenmerkend voor Goed evenwicht
ning ontstaan en is als enige van de to- het landschap zijn de vele eilandjes die De Westeinderplassen wordt regeltaal vier polders in Aalsmeer niet inge- vroeger voor het merendeel werden ge- matig het best bewaarde geheim van
polderd. De Westeinder met de grote en bruikt voor de tuinbouw, met name se- Aalsmeer genoemd. Van massatoerisde kleine Poel heeft een oppervlakte van ringenteelt, maar tegenwoordig voor- me, zoals op bijvoorbeeld de Vinkeveenliefst tien vierkante kilometer en wordt al een dagrecreatie functie hebben. De se plassen, zijn inwoners overigens ook
vooral recreatief gebruikt. Via de Ring- meeste eilanden zijn in particulier bezit. niet gediend, zij blijkt uit de gebiedsvi-

sie Aalsmeer 2020, maar uiteraard worden (water)toeristen met open armen
ontvangen. Er wordt gestreefd naar een
goed evenwicht tussen het toeristischrecreatief product, het dorpse karakter
en natuur en landschap.
Meer dan 60 jachthavens
Aalsmeer heeft op het gebied van waterrecreatie veel te bieden. Er zijn meer
dan zestig jachthavens, waarvan het merendeel de mogelijkheid geeft om aan te
meren, gebruik te maken van voorzieningen als toiletten en douches, en te overnachten. Verder is het mogelijk een rondvaart te maken met Westeinder Rondvaart en bij een groot aantal jachthavens
kunnen ook motor- en roeiboten en sloepen gehuurd worden om zelf op ontdekking te gaan.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

GLIJBANEN EN DUIKPLANKEN

Natuurbad Oosterbad:
Uniek in Nederland!
Natuurbad Het Oosterbad aan de Mr. Jac.
Takkade is uniek in Nederland. Al meer
dan honderd jaar bestaat dit openlucht
zwembad dat ligt in de Oosteinderpoel.
Menig inwoner heeft hier leren zwemmen in (donker) water. In de zomermaanden is het Oosterbad een trefpunt voor
vele jongeren, maar ook ouders met kinderen komen hier graag. Voor de jongste
bezoekers is er een spetterbad, de wat
grotere jongens en meisjes kunnen zich
vermaken in de twee ondiepe baden
met glijbaan en in het diepe bad vormen
de twee duikplanken een bron van stoer
vermaak voor de wat oudere jeugd. Eens

per jaar worden in het Oosterbad waterpolowedstrijden gehouden en ieder zomerseizoen staan diverse activiteiten op
het programma. Het natuurbad beschikt
over diverse speelmaterialen. De vlotten, drijfslangen en meer vormen altijd
een kleurig geheel. Nagenoeg ieder jaar
wordt, na een schoonmaakbeurt begin
mei, het Oosterbad rond half geopend.
Vanwege het coronavirus is nu nog geen
uitsluitsel te geven wanneer dit jaar de
deur open mag gaan, maar reken, zodra
het kan, op veel zwemplezier in het natuurbad in Oosteinde! Kijk voor meer informatie op www.hetoosterbad.nl.

Aalsmeer - De 50 meter hoge, vierkante Watertoren is misschien wel
het meest gefotografeerde gebouw
in de gemeente Aalsmeer. Het is dé
trots van menig inwoner. Wie na een
(verre) reis terug komt in Aalsmeer
voelt zich weer helemaal thuis na
het zien van de toren van Sangster.
De Watertoren bestaat uit een constructie van vier zware, in het zicht
gelaten, gewapend betonnen kolommen op de hoeken en vier lichtere kolommen halverwege de gevelvlakken, welke op regelmatige niveaus met elkaar verbonden
zijn door koppelbalken. Aan twee
kanten van de hoekkolommen zijn
smalle lichtopeningen aanwezig.
De voet van de toren is geheel ommanteld met beton, maar naar boven toe wordt de constructie steeds
lichter en zijn de ruimten tussen de
constructie opgevuld met paars-rode baksteen. De betonconstructie
heeft ook een tweede functie, aangezien deze is opgenomen binnen
de architectonische vormgeving
van de toren, volgens de opvattingen van Art Deco. Naar boven toe
liggen de gevels in reliëf door drie
op elkaar geplaatste, naar boven
toe twee keer, verbredende betonnen vlakken. Bijna tien jaar geleden is het alweer dat de Watertoren ingrijpend gerenoveerd is. Het
betonwerk is hersteld, er zijn schilderswerkzaamheden
uitgevoerd
en op de begane grond is een pantry en een toiletgroep geplaatst. Er
is rondom een hek gemaakt en het
voorterrein is opnieuw ingericht.
De gerenoveerde Watertoren werd
op 10 februari 2011 officieel door
toen burgemeester Pieter Litjens
heropend. In 2014 is de toren van
Sangster verzien van nieuwe buitenverlichting. Uiteraard is in deze
gekomen voor energiezuinige LEDlampjes.
Vuur en Licht
Al heel wat jaartjes alweer is de Watertoren het middelpunt voor het
geweldige evenement Vuur en Licht
op het Water op de eerste zaterdag
in september. Maar of er dit jaar een
groots vuurwerk op 5 september
te zien zal zijn, is nog even afwachten. Het zal in ieder geval niet meevallen om onder de vele toeschouwers de 1,5 meter corona-afstand in
te stellen.
Foto: www.kicksfotos.nl

VARION JACHTVERHUUR

Vakantie in eigen land
Deze zomervakantie in eigen land? Of thuisblijven deze zomer en activiteiten
bedenken rondom eigen woonplaats? Goed idee! Genoeg te doen!

ZEILSCHOOL AALSMEER

Zeilschool Aalsmeer begint
stapsgewijs aan het zeil- en
surfseizoen
De beide zeilschoolhouders en alle medewerkers zijn opgelucht en dankbaar
dat het zeilen, surfen, kanoën en suppen sinds kort in beperkte mate is toegestaan, vanzelfsprekend binnen de RIVM voorwaarden.
Dit betekent dat de zeilschool zowel
voor kinderen, jeugd als volwassenen
van start kan gaan. Wel dus op kleine schaal om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Dit vergt
heel wat aanpassingen, zowel op het terrein als rondom de begeleiding. Groot
geluk is dat deze zeilschool al jaren lesgeeft volgens het internationale VDWS
systeem en daardoor bekend is met training op afstand. De trainer begeleidt
vanaf een motorboot, een vlot of een andere zeilboot of surfboard. Het is een veilige en verantwoorde manier, wat het
zelfvertrouwen van de cursist versterkt.
Dat de zeilschool in beperkte mate van
start gaat is een must. Met de vele bezoekers die men gewend was valt de anderhalve meter afstand niet te waarbor-

gen. Daarom kun je alleen op afspraak
komen. Ook mogen de ouders van sportende kinderen het zeilschoolterrein niet
op en de horeca is gesloten. Het is wel
duidelijk dat de zeilschool deze start niet
had kunnen maken zonder alle medewerkers. Zowel het vaste team als de vrijwilligers zetten samen de schouders eronder om in deze onwerkelijke, moeilijke tijd de zeilschool een toekomst te bieden en mensen fijne sport- en uitwaaiuurtjes te bezorgen. Meer als nooit te
voren zijn de begeleiders 100% gemotiveerd, om er juist in deze tijd iets moois
van te maken. Mocht je meer willen weten, bijvoorbeeld wat de mogelijkheden
voor jou zijn, bel of mail de zeilschool:
0297-320122 / info@zeilschoolaalsmeer.
nl / www.zeilschoolaalsmeer.nl

Niet ver weg maar er toch even helemaal tussenuit? Doe eens gek en boek
deze fantastische accommodatie. Zodra u op de vlonder van het Dobberhuisje stapt waant u zich in een andere wereld. Het uitzicht is hier fenomenaal. Al
komt u uit de buurt, het is hier echt genieten. Op een zwoele avond eten op de
vlonder, prachtig. Ook als u binnen zit is
het uitzicht geweldig. Wat voor weer het
ook is. Welk jaargetijde het ook is. Het
360 view is altijd fascinerend. Het Dobberhuisje ligt afgemeerd in de jachthaven Zoetwater, alwaar ook het voormalige hotel als B&B Zoetwater open is. Tegen de tijd dat het zomer is, is er hopelijk een nieuwe uitbater van het restaurant die het terras en het terrein nieuw
leven in blaast. Maar het is geen saaie
boel bij Zoetwater hoor! In tegendeel.
Er worden wel electrobootjes verhuurd,
u kunt SUP lessen boeken, SUP’s huren,
kano’s huren en fietsen huren. De Nieuwkoopse Plassen maken onderdeel uit van
de acht Hollandse Plassen in het midden
van ons land. Hoe leuk is het om eens
een boot te huren bij Varion Jachtver-

huur en deze plassen te gaan ontdekken.
Met een luxe jacht, voorzien van alle gemakken, keuken, douche, toilet, ruime
kuip en maar liefst 4 vaste slaapplaatsen,
het water op. Denk eens aan deze route: u vertrekt vanuit Ter Aar richting Amsterdam. U overnacht in een jachthaven
aan de noord kant van het Noordzeekanaal en gaat met de pont ’s avonds naar
de overkant en heerlijk de stad in. Het is
nog lang licht. U vervolgt uw reis richting de Oranjesluizen om vervolgens via
een klein stukje IJ bij Muiden naar binnen te gaan. U vaart richting Weesp en
vervolgens verder de vecht richting het
zuiden. U doet Loosdrecht aan en vervolgens vaart u richting Utrecht. Daarna
de Hollandse IJssel via Montfort en Gouda richting Alphen aan den Rijn. Daarvandaan kunt u uw reis verlengen naar
bijvoorbeeld het Braassemermeer, De
Kaag, Leiden, Katwijk, Westeinderplassen etc. Een echte aanrader. U heeft alles aan boord en bent daardoor zo vrij als
een vogel. Eigen keuken, eigen toilet en
eigen douche. www.varionjachtverhuur.
nl en www.dobberhuisje.eu

BOVENLANDEN

Dood... Stil...
We leven in een ongrijpbare tijd. De
mensen zijn angstig om ziek te worden,
bang voor de dood. Smetvrees beheerst
het leven op straat en bij het boodschappen doen. Bij iedere kuch kijken we om
en lopen zo snel mogelijk door. Mondkapjes, latex handschoenen in allerlei
kleuren, bijna bang om te ademen, moe
en triest van het uitzichtloze gevoel. Corona maakt onze geest labiel.

WOODENCLASSICS HARTING V.O.F

dra de trossen los zijn en het heldere water langs de romp van mijn sloepje streelt,
ben ik in een andere wereld. Natuurlijk
hoop ik dat de vliegtuigen zo snel mogelijk weer ons waterrijke gebied overschaduwen met hun lawaai, maar…wat een
verademing om de intense stilte te voeCreatief
Mooie kanten aan deze periode zijn er na- len zonder deze grote vogels. Zonder het
tuurlijk ook. Wat ben ik blij en trots op de vliegverkeer hoor je in het Bovenlandenmensen die er voor elkaar zijn! Trots op de gebied alleen de echte vogels. Urenlang
zorg! Wat een respect voor de mensen die kan ik naar de prachtige concerten luistezich dag en nacht inzetten met hun kunde ren die zij geven, vooral als de avond valt
en liefde om deze ramp in goede banen te en de bootjes van de poel bijna weg zijn.
leiden! We worden gedwongen positief te Er is geen fluitconcert hetzelfde!
denken en creatief te zijn, er wat van te maken! En voor ons welzijn zorgt de explosie- Flora en Fauna concert
ve lente voor een gigantische oppepper!
Op een zondagavond, naast een groot
berkenbos aan de Westeinderdijksloot,
heb ik zeker een uur lang in het zonneGrote vogels
Ik ben een bevoorrecht mens, kan te pas tje geluisterd naar een vogelconcert, been te onpas mijn bootje pakken en de geleid door het gekwaak van een paar
poel opgaan. Bijna iedere dag van het kikkers en het geruis van het riet. De
mooie voorjaar verken ik sloten, rietlan- kikkers vertegenwoordigden de tenorden en bossen in het bovenlandengebied en bas partij, het riet de brushes op het
opnieuw. Wat een verademing is dit! Zo- drumstel. Het publiek waren de eenden
en ganzen met hun kleine kuikentjes. Na
een tijdje zakte de zon iets lager en werd
de atmosfeer wat vochtiger. De intensiteit van de natuur wordt dan veel sterker. De geuren van bloesems, varens en
seringen vermengden zich met de voorstelling. Nog nooit had ik zo een mooi
flora en fauna concert bijgewoond. Wat
een juweel van een arrangement!
Einde lentedag
Inmiddels werd het schemer, de zon zakte
achter de bomen, het koude water van de
poel en de opkomende wind maakten aan

Restaureren van klassieke
houten boten
WoodenClassics Harting V.O.F. heeft een gedegen reputatie in het volledig restaureren van klassieke houten boten met een focus op mahonie motorboten
van o.a. Riva, Chris-Craft en Boesch.
Wereldwijd weten eigenaren van klassie houten motorboten WoodenClassics te vinden. Ook voor in- en exterieur
betimmering en houtwerk van uw boot
kunt u bij WoodenClassics terecht. Vanaf 1 juli 2020 verhuist het bedrijf naar het

pand van Eshuis Marine op de Uiterweg
in Aalsmeer. Hier wordt dan tevens verwarmde winterstalling aangeboden voor
boten tot 10 ton. Wilt u meer informatie
over de diensten of winterstalling? Kijk
dan op www.hartingwoodenclassics.com.

deze warme lentedag abrupt een einde.
Langzaam varend door een oase van fris
ontluikend groen begon ik aan de terugreis naar Kudelstaart. Mijn hoofd weer vol

inspiratie voor nieuwe Bovenlandencolumns, na een lange winter zonder sloep...
Ik word altijd blij van jullie leuke reacties.
bob@bovenlanden.nl

Doorgang
Pramenrace op
losse schroeven
Het bestuur van de Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) heeft, zoals
bekend, helaas moeten besluiten
om de Junior Pramenrace in juni
niet plaats te laten vinden. “Wij vonden het te onzeker om door te laten
gaan en sinds gisteren is het ook
niet meer toegestaan”, aldus voorzitter Erna van den Heuvel in een
brief aan alle sponsors. Voor de Pramenrace in september houdt het
bestuur uiteraard ook de nieuwsberichten nauwlettend in de gaten en
is er nauw contact met de gemeente. Omdat ook september qua evenementen onzeker is, heeft het bestuur besloten om op dit moment
nog geen sponsoren te benaderen.
De sponsoren die al toegezegd hebben om voor 2020 de pramenrace
te sponsoren, krijgen daarom nog
geen factuur. “Wij gaan dit pas doen
als wij voor 100 % zeker zijn dat de
Aalsmeerse Pramenrace doorgang
kan vinden”, laat Erna namens het
bestuur verder weten. De Pramenrace staat dus min of meer ook op
losse schroeven. Doorgang van dit
leuke evenement met jaarlijks heel
veel deelnemers en kijkers hangt af
van de coronamaatregelen ofwel
lukt het om het virus voldoende in
te dammen.
Alternatief programma
Een lichtpuntje dan: Mocht de race
niet door kunnen gaan, dat gaat het
SPIE-bestuur een alternatief programma bedenken en aanbieden
aan Aalsmeer. “Het kan zijn dat wij
hier voor enkele sponsoren gaan
benaderen met de vraag of wij van
hun diensten gebruik kunnen maken”, besluit de voorzitter het schrijven aan alle sponsors.

ERFGOED VAN DE MAAND

Stelling van Amsterdam en
Hollandse Waterlinie
De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie speelden een
bijzondere rol voor de Nederlandse vrijheid. 75 jaar na de bevrijding zijn onderdelen van deze linies nog volop te zien en te beleven in het landschap. De
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn militaire verdedigingsgordels uit de late 19e en vroeg 20e eeuw. Deze waterlinies beschermden belangrijke steden in Noord-Holland en Utrecht. Nederland kon het land
rondom deze waterlinies onder water zetten om de vijand tegen te houden. Dit
heet inundatie. Op de plekken waar het ondanks dit water alsnog gemakkelijk
was voor de vijand om door te breken werden forten gebouwd. Dit waren plekken zoals dijken, spoorlijnen en waterwegen.

WAAR LIGT DE GRENS VAN TOLERANTIE?

Luidruchtige recreanten op
Westeinderplassen
Het is algemeen bekend dat er geluidsoverlast is van muziek is vanaf de boten
op de Westeinderplassen. Waar ligt de grens van de tolerantie?
Muziek tot tien uur in de avond is toegestaan tot een zekere hoogte. Maar wie
bepaalt hoe luid dit mag zijn? Waarom
wordt hier niet op gehandhaafd? Het
wordt steeds meer een wildgroei van het
aantal mensen met een boot. Zeker deze zomer, nu veel mensen hun buitenland vakantie letterlijk in het water zien
vallen. Nog meer boten, nog meer mensen die het gezellig willen hebben op
hun boot. Jammer genoeg strekt die gezelligheid tot ver buiten hun eigen boot.
Iedereen moet en zal meegenieten van
hun muziek. Of je nu wilt of niet. De
drang om het volume knopje steeds harder te zetten stijgt naarmate de middag
vordert. Ongetwijfeld zal alcohol en het
samenscholen van boten hieraan mee
werken.
Waar is de tijd gebleven dat je als kind
een veeg uit de pan kreeg van je ouders
als je te hard gilde bij het spelen in het
water. Sssttt, het geluid draagt ver over
het water. Daar hebben andere mensen
last van. Die mentaliteit is hedendaags
ver te zoeken. Geluid draagt nog steeds

ver, zeker over het water maar dat lijkt
menig mens geen snars te interesseren.
Er varen boten langs met boxen zo groot
als een koelkast. Je wordt compleet weggeblazen. De tolerantie knapt. Agressieve woordenwisselingen worden als normaal beschouwd. Dit zijn toch geen waterrecreanten? Deze mensen willen een
feestje bouwen ten koste van de mensen
die willen genieten van al het moois dat
de Westeinderplassen te bieden heeft.
Een boot kan nog wegvaren als hij zich
aan de muziek ergert maar wat moeten
de eilandrecreanten? Ze kunnen moeilijk hun eiland inpakken en ergens anders gaan liggen. Handhaving doet en
kan hier niks mee. Alleen maar vragen of
het wat zachter kan. Er is een tekort aan
waterpolitie, er wordt te weinig handhaving ingezet. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Aalsmeer wilt water recreatie promoten, maar jaagt hiermee zijn
oorspronkelijke recreanten weg. Nieuwe
luidruchtige recreanten nemen de koers
van Aalsmeer over. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn?

Land onder water gezet
De Stelling van Amsterdam als totaal
is nooit onder water gezet. Maar toen
Duitsland op 10 mei 1940 binnenviel,
benutte het Nederlandse leger de Stelling direct. De krijgsmacht voerde inundaties uit rond de forten van de Stelling van Amsterdam in de polders boven
het Noordzeekanaal. In het vroege voorjaar van 1944 verdween de hele zuid- en
zuidoostkant van de Beemster opnieuw
onder water. Nu gebeurde dat op last van
de Duitse bezetter. Deze inundatie duurde ruim een jaar tot begin mei 1945.
Soldaten bij particulieren
In de zomer van 1914 stond Europa aan
de vooravond van het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland
neutraal bleef, werd in augustus 1914 de
algehele mobilisatie afgeroepen. Binnen
een paar dagen werden de 200.000 opgeroepen mannen van wapens voorzien.
De Stelling van Amsterdam kreeg een bezetting van zo’n 10.000 man waarvan er
7.500 ingekwartierd werden in de forten.
De andere 2.500 werden voor een groot
deel ondergebracht bij particulieren, onder andere in de Beemster.

eerst zelf beschermden, worden zij nu
beschermd door de provincie NoordHolland en UNESCO. De Stelling van
Amsterdam staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO sinds 1996. De
verwachting is dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de loop van dit jaar
aan dit werelderfgoed wordt toegevoegd. Samen noemen we ze dan De
Hollandse Waterlinies waar meer dan
100 forten, dijken, dammen en sluizen
toe gaan behoren. Dit erfgoed is uniek
vanwege de inventieve manier waarop water werd gebruikt voor de verdediging. De linies verdienen het om behouden te blijven voor volgende generaties. De UNESCO status helpt daarbij.
De Hollandse Waterlinies lopen door
maar liefst vijf provincies; Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland
en Brabant.

Provinciale monumenten
De forten, bijbehorende fortwachterswoningen, batterijen en liniewallen van de Stelling van Amsterdam zijn
door de provincie ook aangewezen als
provinciaal monument. De elementen
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zijn rijksmonument. Meer historische
informatie is te vinden op de website
De Stelling en Linie
Daar waar de Stelling en Linie het land van de Stelling.

Waarschuwingen en bekeuring
op Westeinder
Door de handhavers en de politie zijn op
maandag 27 april in de middag en avond
controles gehouden op de Westeinderplassen. Er waren bij de politie veel klachten gemeld over (geluids)overlast, sa-

3 Kuuks voor
Youngster en
Sidonia
Watertoren Aalsmeer
Bouwjaar: 1927
Rijksmonument sinds: 2002
Bouwstijl: Art Deco
Architect: ir. H. Sangster
Oorspronkelijke functie:
Watertoren
Huidige functie (nu):
Broedhuis voor het slechtvalkenpaar. Youngster en zijn ‘echtgenote’ Sidonia komen al een groot aantal jaren naar Aalsmeer om hun nest
hoog in de Watertoren in gebruik
te nemen. Net als vorig jaar werden er vier eieren gelegd, de eerste
op 16 maart, twee dagen later nummer twee, op 21 maart werd door
vrijwilligers van de Stichting Werkgroep Slechtvalk ei nummer drie gezien via de geïnstalleerde camera en
23 maart werd het vierde en laatste ei gelegd. Het stel heeft dit seizoen diverse malen bezoek gekregen van andere slechtvalken, zowel
mannelijke als vrouwelijke, maar allen werden door Youngster of Sidonia de deur gewezen. Bij één zo’n ‘ruzie’ is een ei gesneuveld, maar de andere drie heeft het paar goed warm
gehouden en op 22 april kwam het
eerste kuiken uit het ei. De tweede
kuuk werd op 23 april geboren en
weer een dag later, 24 april, kroop
de derde kuuk uit het ei. Ze eten
goed en worden met de dag groter. Nog de maand mei blijft het topje van de Watertoren het domein
voor de vijf slechtvalken. Van juni tot
september gaat de Watertoren weer
open voor beklimming, rondleidingen en tijdelijke exposities.

menscholing met boten en op eilanden
en te hard varen. Diverse groepen zijn
weggestuurd. Een persoon gaf hier geen
gehoor aan en heeft een bekeuring gekregen. Ook zijn vier snelvaarders beboet.

Welcome to a world of pleasure craft
Welcome to a world of pleasure craft

ONDERHOUD EN REPARATIE
OVAN
NDERHOUD
EN R EPARATIE
PLEZIERVAARTUIGEN
VAN P LEZIERVAARTUIGEN
Visser Aquamotive
Aalsmeerderdijk
582
Visser Aquamotive
1435
BT Rijsenhout
Aalsmeerderdijk
582
1435 BT Rijsenhout

+31 (0)6 53459910
info@visseraquamotive.nl
+31 (0)6 53459910
www.visseraquamotive.nl
info@visseraquamotive.nl
www.visseraquamotive.nl
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kenningen geven aan dat er bij Vedette
met passie en met oog voor techniek en
innovatie wordt gebouwd.

VEDETTE JACHTBOUW

Ontspanning op het water
Nederland is een echt waterland, waar elk jaar weer duizenden mensen hun
ontspanning zoeken. Het Nederlandse landschap biedt prachtige recreatie mogelijkheden. Fluisterstil varen door de mooiste gebieden, op de schepen van
Vedette Jachtbouw geniet u volop.
De stalen schepen die door Vedette
Jachtbouw worden gebouwd zijn stoer,
robuust en elegant. De specifieke Vedette kenmerken maken dat deze boten erg
geliefd zijn en steeds vaker op de Nederlandse en Europese wateren te zien zijn.
Door Vedette Jachtbouw worden meerdere modellen gebouwd, die allen in
huis zijn ontworpen. Met oog voor detail
en jarenlange ervaring resulteert dit in
schepen met buitengewoon goede vaareigenschappen, wat het verblijf op het
water zeer veraangenaamd. De Vedette
klant heeft heel veel inspraak in het gehele bouwtraject, wat zo’n 6 tot 9 maanden behelst. Een echt Hollands product
volledig op maat gemaakt!
Navigator 35, een echte winnaar
“Het is voor een werf van belang om mee

te gaan met de huidige trends, of beter
nog, de trends zelfs vóór te zijn. Dat geldt
niet alleen qua uiterlijk, maar bovenal qua techniek.” Door de vraag nauwlettend in de gaten te houden is de Vedette Navigator ontwikkeld, een krachtig schip met sterke lijnen, die zeer compleet wordt aangeboden. Maar de opties in de jacht zijn talrijk als het gaat om
techniek en inrichting. Dit zeewaardige
jacht biedt volop mogelijkheden voor de
avontuurlijke watersporter.
De Navigator 35 is op de Hiswa in Lelystad uitgeroepen tot Motorboot van het
jaar 2019 en op Boot Düsseldorf heeft de
prestigieuze, Europese prijs van ”European Powerboat of the Year 2020” mogen
ontvangen. Op beide prijzen is Vedette
Jachtbouw buitengewoon trots en de er-

Inspelen op de wensen van klanten
Deze constante innovatie en toepassing
van de recentste technieken maken dat
de Vedettes zeer betrouwbaar zijn en
van alle comfort voorzien. De Vedette
schepen zijn in diverse modellen en afmetingen te koop. Met oog voor de huidige trends en een luisterend oor voor
klantenwensen is de Vedette Traveller
ontwikkeld. Deze salon onderscheid zich
van de andere salons die Vedette bouwt
door het verlengde dak dat de kuip volledig afdekt en de opbouw die meer naar
voren is geplaatst en waardoor meer
ruimte in de salon ontstaat. Op dit schip
kunnen de eigenaren comfortabel genieten van hun verblijf op het water, ook
voor een langere periodes.
Voor een vaartocht of weekendjes weg
bouwt Vedette Jachtbouw de Vedette
Steilsteven, een sloep die uitermate ge-

Tekst

schikt is om een dagje erop uit te trek- Vedette Jachtbouw BV
ken of heerlijk rustig te varen tussen de Smidskade 18
2461 TR Ter Aar
rietlanden.
www.vedette.nu
Voor meer informatie kunt u altijd te- info@vedette.nu
tel. 0172 600495
recht bij Vedette Jachtbouw.

LOCATIES VOOR GROTE EN KLEINE BOTEN

Shoppen per boot in het
Centrum van Aalsmeer
Wie per boot boodschappen wil doen en wil gaan shoppen in het Centrum
heeft diverse locaties om aan te meren.
Boodschappensteigers noemt de gemeente ze zelfs en dit heeft te maken
dat maximaal twee uur aangelegd mag
worden. Het Stokkeland is een mogelijkheid voor kleine vaartuigen om de touwen vast te knopen en het Centrum in
te gaan. Het Stokkeland verder ontdekken is overigens een aanrader. Het StokBURGEMEESTER: “SAMEN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN”
keland is het grootste groene park in het
Centrum, opgesierd met beeld en zitbankjes en zelfs een picknicktafel voor
recreanten. Grotere boten kunnen via de
Ringvaart het Centrum bezoeken. Met
borden wordt gewezen op de doorvaart
van de Brandewijnsloot naar het PraamAfgelopen week zijn op diverse plekken langs de Aalsmeerse vaarroutes bor- plein achter de winkelstraat. Rond het
den geplaatst waarop de gedragsregels voor veilige recreatie op het water Praamplein zijn aanlegsteigers gemaakt
voor (grote) kajuitboten en sloepen en
staan vermeld.

Borden langs vaarroutes voor
veilig en ‘sociaal’ gedrag
Het initiatief voor deze borden is tot
stand gekomen vanuit de samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer, Politie, Brandweer, Stichting Westeinder
Aalsmeer Promotie en de Stichting Westeinder Zeil Wedstrijden. Gezamenlijk
hebben deze partners het doel om veilig en ‘sociaal’ gedrag op het water te bevorderen. Veilig gedrag op het water is al
een aantal jaren een punt van aandacht.
De aanhoudende overlast van te hard
varen, harde muziek, alcoholgebruik
en feesten op het water en de eilanden
was voor de gemeente aanleiding om dit
op te nemen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
De partners zijn een samenwerking, cq.
project gestart om veiligheid op het water te bevorderen. De projectgroep zet
in op het voorkomen van ongewenst en
onveilig gedrag op het water door duidelijke voorlichting te geven en regels
vast te stellen.

Naleving
Maar er wordt ook toegezien op naleving daarvan. Burgemeester Gido Oude Kotte: “In onze waterrijke gemeente hebben wij het voorrecht om dicht
bij huis te kunnen recreëren op het water. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel
dat dit veilig gebeurt en we willen overlast voorkomen voor omwonenden en
eigenaren van eilandjes in de Westeinderplassen. Te hard varen en alcoholgebruik door (jonge) schippers zien we helaas nog te vaak.
Rekening houden met elkaar
Geniet van onze unieke Westeinderplassen, maar doe dit verantwoord en
houd rekening met elkaar. En ouders,
houd een oogje het zeil als uw kinderen
het water op gaan. Door samen verantwoordelijkheid te nemen kunnen we ons
plassengebied veilig houden tijdens het
vaarseizoen.”

VAN LEVENSONDERHOUD TOT BEDREIGING

Altijd een hoofdrol voor water
in Aalsmeer
Wie de historieboeken induikt of struint op internet leert dat water sinds het
ontstaan van Aalsmeer immer een grote rol van betekenis heeft gespeeld. Nog
ver voordat bloemen en planten het verdienmodel werden zorgde het water voor een bestaan van de eerste Aalsmeerders. Niet altijd in dezelfde hoedanigheid overigens. Water dat er in oude tijden was, verdween en nieuw water kwam, doordat mensen daar de hand in hadden. Eigenhandig zorgden
Aalsmeerders voor een waterlandschap dat steeds van vorm veranderde. Meren werden ingepolderd en land veranderde in een plassengebied. Dit trouwens in tegenovergestelde volgorde.
Vervenen
Al in de elfde, twaalfde eeuw begonnen
ontginners met het ontwateren van de
veenvlakte tussen strandwallen langs de
kust aan de ene kant en de Utrechtse heuvelrug aan de andere zijde. Het maaiveld
daalde en bewoners startten met het vervenen van hun weilanden. De gedroogde veen, turf, was goede brandstof. In
Aalsmeer zorgde het vervenen voor een

bootjes. Langs de waterkant zijn plantenbakken en prullenbakken geplaatst
en het is mogelijk om stroom en vers water te krijgen.
Ook heel nabij het Centrum bevindt zich
de Kolenhaven. Een prachtige rustieke
plek om de boot, zowel grote als kleine exemplaren, (tijdelijk) aan te leggen.
Aan het einde, nabij het pontje naar watersportvereniging Nieuwe Meer, staan
bankjes waar vanaf alle watersport-activiteiten in deze drukke doorvaart bekeken kunnen worden. Bij de Kolenhaven
aan de Stationsweg is het ook mogelijk
om water te tappen en stroom af te nemen. Tegen betaling van liggeld kan hier,
evenals bij het Praamplein, overnacht
worden.

waterlandschap dat altijd in beweging
was. Tot een diepte van vijf meter werd
ongebreideld turf gestoken. De uitgeveende gronden vulden zich met water
en ontstane poeltjes bedreigden de onbeschermde oevers. Veel land ging verloren op deze manier. Zo ontstonden de
Westeinderplassen. Het nu bekende poldergebied in en rondom Aalsmeer bestond eeuwen geleden uit nog meer wa-

Tropisch weer tijdens Plaspop 2019

Helaas: Plaspop
2020 wordt jaar
uitgesteld
Helaas moeten steeds meer evenementen afgeschaft worden. Het corona-virus en de genomen maatregelen om de infectie in te dammen,
hakt er in bruisend Aalsmeer flink
in. Ook de organisatie, De Dippers,
van het gezelllige water-evenement
Plaspop heeft de knoop definitief
doorgehakt: Plaspop 2020 wordt
Plaspop 2021.
Er was lang de hoop dat dit treffen met livemuziek op de Westeinder toch door zou kunnen gaan
en eind april was al ultieme datum
genoemd om de uiteindelijke beslissing te nemen. De mededeling
komt een paar dagen eerder, maar
het is duidelijk: Zet (ook) maar een
streep door Plaspop in de agenda.
“Ondanks onze hang naar illegaliteit, hebben wij, mede in verband
met het bereiken van de 76 jarige
leeftijd van Cor Trommel (Cor on a
mission: Staying alive till 2021), met
pijn in ons hart moeten besluiten
om Plaspop 2020 uit te stellen tot
zaterdag 26 juni 2021”, laten De Dippers weten.
Buurtslootconcert
Eén lichtpuntje, want De Dippers laten zich niet zomaar in de anonimiteit duwen: Wellicht geven de heren
in september een eenmalig Buurtslootconcert. Toch iets om naar uit
te kijken...

ter: Hornmeer, Stommeer, Noorder- en
Zuiderlegmeer. In 1650 werd het Stommeer drooggelegd, later gevolgd door
het Hornmeer. In het midden van de negentiende eeuw zagen ook de Schinkelpolder en de Legmeerpolders het daglicht. Het droogleggen gebeurde door
molens. Overigens was niet alleen rond
Aalsmeer veel water te vinden maar ook
zuidelijk naar Lisse toe waren veel meren ontstaan. Droogleggingen voorkwamen dat buurtschappen die er toen waren, waaronder Rijsdrecht en Westeinde,
verzwolgen in het ruige water. Het inpolderen betekende wel het einde van het
turfsteken. Maar Aalsmeerders waren inventief.
Amsterdam
Amsterdam maakte in de Gouden Eeuw
een enorme groei door. Ook de omgeving profiteerde ervan. De stad was
goed te doen via het water en dus voeren Aalsmeerders met hun handel naar
de grachtenstad. In die tijd startten de
voormalig turfstekers met een andere tak
van sport: bomenteelt. Het bleek dat rijke Amsterdammers op hun buitenplaatsen graag sierlijk geknipte buxussen en
taxussen wilden hebben. De aardbeienteelt werd ook een schot in de roos. Het
water vormde echter als nooit tevoren
een bedreiging.

den. Het water kreeg vrij spel en het meer
zwelde aan tot op een kleine afstand van
het dorp Aalsmeer. Er waren al kernen
verdwenen in het meer en dat was geen
goed teken; in 1767 is besloten de kwetsbare oostoever te bedijken tussen Oude
Wetering en Rietwijkeroord. Honderd jaar
later was het genoeg met het meer dat de
bijnaam Waterwolf kreeg. Gemalen zorgden voor de drooglegging en zo werd ‘de
wolf’ getemd: in 1852 was de inpoldering
van nieuw land naast Aalsmeer een feit.
Recreatie
Toen het water eenmaal in bedwang kon
worden gehouden arriveerden rustiger
tijden. Schuiten en pramen bevoeren de
plas en werden nog altijd ingezet voor de
handel. Pas begin twintigste eeuw kwam
waterrecreatie in opkomst. Vrije tijd was
er nog niet in overvloed – en geld meest
ook niet – maar met kleine zeilbootjes en
andere vaartuigen kon het Westeinderplassengebied ontdekt worden. De seringenteelt werd populair en nog altijd
zijn er akkers in het plassengebied. Vandaag de dag is de Westeinder niet meer
weg te denken als recreatieplas met vele
jachthavens, voorzieningen voor waterrecreanten en met ook wel de nodige hinder hier en daar: bagger in sloten, vandalisme op recreatie-eilanden en de luchtvaart die voor geluidsoverlast zorgt. Toch
blijft de plas aantrekken, in alle seizoenen en niet in het minst voor fotografen.
Ook de ontwikkeling van het gebied staat
niet stil. Zo zijn er plannen om de Drecht
(Kaag en Braassem) door te steken naar
de Westeinderplassen. Op die manier
kun je waterrecreatie uitbreiden en andere waterrijke gebieden verkennen vanuit
Aalsmeer.

Haarlemmermeer
De polders waren dan wel nieuw land;
aan de andere kant zorgde het grote Haarlemmermeer voor afkalving van
land. Dat werd een groot probleem. Om
aan te geven wat het water al had opgeslokt: in de vijftiende eeuw konden mensen van Aalsmeer over land naar Hillegom
of Heemstede lopen. Eind zestiende eeuw
kon dat niet meer, diverse wateren wa- Joke van der Zee
ren een groot (Haarlemmer)meer gewor- (Bronnen: o.a. Noord-Hollands Archief)

STICHTING DE BOVENLANDEN AALSMEER

Op de bres voor het Aalsmeerse
Boven landengebied

Onze wens: een eigen boot voor beter beheer van onze percelen

Bovenlandengebied Aalsmeer:
betere kwaliteit van leven
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer verwerft al 25 jaar lang
akkers van vooral seringenkwekers die hun bedrijf beëindigen.
Deze akkers worden als bovenland aangeduid. Het grootste
deel wordt ingericht als natuur. Een klein deel wordt verhuurd
als teelland aan nog actieve trekheesterkwekers. Wanneer je
op de Westeinder Plassen of in de Oosteinderpoel vaart kan
het niet anders of je komt langs meerdere van onze ‘akkers’
en ‘eilandjes’.
De Bovenlanden is een vrijwilligersorganisatie. Ze krijgt
subsidie van de provincie Noord-Holland en voert voor
Hoogheemraadschap Rijnland talloze waterprojecten uit.
Door dit werk heeft ze invloed op de ontwikkeling van de
natuur en hoe het landschap eruit ziet. Ze kan er zo aan
bijdragen dat het typische Aalsmeerse landschap behouden
blijft: een afwisseling van teelakkers, natuur, fijnmazige
watergangen en doorvaarten. Om dit op lange termijn te
kunnen blijven doen, heeft De Bovenlanden steeds meer
contact met allerlei organisaties en instanties in de regio.
Regelmatig worden groepjes mensen uitgenodigd mee
te gaan varen en steevast zijn de reacties hetzelfde: “We
wisten niet dat dit gebied er was, zo dicht bij Amsterdam en
Schiphol.” Of “Wat een prachtige groene oase in zo’n drukke
omgeving.”
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer houdt zich dus vooral
bezig met de trekheestercultuur, ontwikkeling van natuur
en landschap. Maar dat wil niet zeggen dat ze het gebied wil
afsluiten voor recreatie. De tijd dat in Nederland gescheiden
beleid voor natuur, recreatie en landschap werd gemaakt is
voorbij. Natuur, recreatie en landschap gaan hand in hand.
Door een gezonde balans van natuur enerzijds en recreatie
anderzijds wordt het Aalsmeerse bovenlandengebied
alleen maar aantrekkelijker. Vooral in het verstedelijkte
gebied rondom de metropool Amsterdam. En we weten
dat uitstekende recreatiemogelijkheden ook nog eens een
aantrekkelijk vestigingsklimaat oplevert voor mensen en
bedrijven die er willen werken en wonen. Ons landschap kan
een belangrijke bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van
leven.

Het totale Aalsmeerse bovenlandengebied is duizend hectare groot. Dat is tien miljoen vierkante
meter. En zestig procent daarvan is water. Het grootste deel van dat water zijn de Westeinder Plassen,
maar ook ontelbare sloten en andere watergangen. In dat enorme watergebied heeft Stichting De
Bovenlanden Aalsmeer ruim 170 percelen in haar bezit. Ze doet haar best om alle Aalsmeerders en
bezoekers die in hun boot door het gebied varen, te laten genieten van de natuur en het prachtige
landschap. Om dat werk goed te kunnen doen is een elektrisch aangedreven boot onontbeerlijk.
In de zomer, maar ook in de winter. In alle seizoenen. De stichting heeft zo’n boot nodig om bezoekers
rond te varen, om akkers van kwekers te bekijken, om donateurs te laten zien wat we doen en zo
meer. Helaas heeft onze stichting daar het geld niet voor.
Verschillende activiteiten zijn inmiddels gestart om geld in te zamelen voor zo’n boot. Dat liep goed,
maar door de huidige situatie rond corona, maken we pas op de plaats. Er is echter al opdracht
gegeven voor de bouw en Daniël Alderden is inmiddels begonnen met het snijden van aluminium
platen waaruit het casco opgebouwd zal worden. We kunnen daarom niet helemaal achterover gaan
zitten. We doen dan ook een beroep op alle mensen die ons een goed hart toedragen. We willen niet
luchthartig praten over de komende maanden, want volop genieten van recreatiemogelijkheden zal
niet mogelijk zijn. Tegelijkertijd zullen de momenten dat we wel kunnen genieten nog meer belangrijk
zijn dan voorheen.

Wil je een financiele bijdrage leveren aan de bouw van de boot? Maak dan een
bedrag over op rekening NL34RABO0300150423 van Stichting de Bovenlanden
Aalsmeer, onder vermelding van ‘gift bovenlandenboot’.
Wij zijn blij met iedere gift.
Geschiedenis van water en boten
Aalsmeer heeft altijd veel met water te maken en te stellen gehad.
Het Haarlemmermeer behoorde niet tot het Aalsmeerse grondgebied, maar versterkte het waterbeeld.
Voor Aalsmeer was dit belangrijk vanwege de visserij. Na de droogmaking van het Haarlemmermeer in
1852 verdween de Aalsmeerse visserij echter. De bijbehorende schepen gingen ook verloren. Aalsmeer
ging over op de teelt van bomen, aardbeien en bloemen. Pramen kwamen volop in gebruik voor het
transport van planten en bloemen.
Met de opkomst van de pramen kwamen ook Aalsmeerse punters in zwang. Dat waren sierlijke
vaartuigen die geroeid en gezeild konden worden. Zij waren voor en achter scherp. Naast de punters
werden grundels populair, die van achteren een spiegel oftewel vlakke achterkant hadden, maar
overigens vrijwel identiek waren aan de punter.
Vanaf 1906 bouwde Han de Vries op zijn scheepswerf de Vries aan de Helling in Aalsmeer veel pramen,
punters en grundels. Later bouwde de Vries onder de naam De Vlijt vooral zeil- en motorjachten aan
de Oosteinderweg. Een oude tekening van een grundel uit de tijd van Han de Vries is de basis voor onze
boot en werd gedigitaliseerd door Jacht- en Scheepswerf Gouwerok.

Postbus 356 - 1430 AJ Aalsmeer
info@bovenlanden.nl - www.bovenlanden.nl
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Start landtrainingen voor
jeugdzwemmers Oceanus

Leesoffensief gaat door!

Bibliotheek start met
afhaalservice
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 1 mei is
het weer mogelijk om boeken lenen. De Bibliotheek Amstelland
start dan namelijk met de Afhaalbibliotheek. Eerder kwam de bibliotheek al met een speciaal #ikleesthuis-abonnement en gratis
apps met 100 e-books en luisterboeken.
“Ons leesoffensief gaat ook tijdens de coronacrisis door! We
zetten nu vooral in op digitaal lezen. We hebben een enorm aanbod met 28.000 e-books om te lenen. Een uitkomst voor veel mensen”, vertelt Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek Amstelland. “Sinds de sluiting hebben we 700 nieuwe e-bookleners
en is het aantal dagelijkse uitleningen van e-books drie keer zo
groot als voorheen. Toch is niet
iedereen geholpen met digitaal
lezen. Vandaar de Afhaalbibliotheek. We starten met afhaallocaties in de bibliotheken Aalsmeer,
Amstelveen Westwijk en Uithoorn.”

met de GGD. Aanmelden kan via
www.debibliotheekamstelland.
nl/afhaalbibliotheek
Digitaal lezen en luisteren
De Online Bibliotheek heeft
28.000 e-books en 4.200 luisterboeken. Met titels voor alle leeftijden, bestsellers en minder bekende boeken. Met het nieuwe
#ikleesthuis-abonnement leen
je 4 maanden lang voor 14 euro. Jeugdleden kunnen gratis lid
worden. Zonder lidmaatschap
kun je nu gratis 100 e-books (met
de ThuisBieb-app) en 100 luisterboeken (LuisterBieb-app) downloaden.

Leuke en leerzame tips
Op de website van de Bibliotheek kun je nog veel meer, zoals schoolvakken oefenen (Einstein Junior), voorleesfilmpjes kijken (de Voorleeshoek), oefenen
met lezen (Yoleo) en een digitale
voorleestas uitpakken. De Maakplaats geeft iedere dinsdag een
online workshop. Ook volwasVerrassingspakketten
senen kunnen zich blijven ontVanaf woensdag 29 april kan ook wikkelen, met 130 gratis cursusgebruik gemaakt worden van de sen van JobOn. Er staan nog veel
Afhaalbibliotheek. Op de website meer leuke tips op de website.
geef je aan wat je favoriete gen- Informatie over de Afhaalbibliores zijn. Een medewerker stelt een theek en de Online Bibliotheek is
pakket met vijf boeken voor je sa- te vinden op www.debibliotheemen. Je krijgt bericht wanneer kamstelland.nl. Telefonisch vraje het kunt (laten) ophalen bij gen stellen aan de Bibliotheek
de vestiging van jouw keuze. De van maandag tot en met vrijdag
werkwijze is veilig en afgestemd van 10.00 tot 16.00 uur.

Een cadeautje in deze rare tijd

Zaterdag liveshow Roy
en Justin via YouTube
Aalsmeer - Even geen shows op
locatie, geen bruiloften, geen
feesten, geen kinderpartijtjes en
dan missen Roy en Justin Huiskens hun publiek. Daarom heeft
het illusionisten-duo een verrassing! Aankomende zaterdag 2
mei om 16.00 uur geven Roy en
Justin een liveshow op YouTube
voor iedereen die thuis zit. Het
wordt een spectaculaire liveshow
met gave illusies van de twee magische broers. Ook gaan de twee
een echte goocheltruc uitleg-

Tweede ronde
jeugdschaken
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag traden weer 13 Azen aan in de tweede ronde van de AAS Internet
Jeugd Schaakcompetitie. Dertien, dus één AAS werd uitgeloot,
dat was helaas Maks. Aan de top
wist Luuk V de andere Rudolph
te verslaan. Na de remise tegen
Konrad werd nu Simon versla-

gen, zodat jullie thuis ook kunnen goochelen. Het publiek kan
kijken naar een aantal hoogtepunten van grote shows waaronder de eigen dinnershow en het
optreden van Roy en Justin bij
de Jozefschool. Iedereen kan zaterdag live meekijken via de telefoon, tablet, computer of laptop op het YouTube kanaal van
Roy en Justin Huiskens. De show
is helemaal gratis! “Gewoon een
cadeautje in deze rare tijd”, aldus
het Aalsmeerse duo.

gen. De oude kampioen is op de
weg terug! Maar Konrad volgt op
de voet. Hij wist Christiaan te verslaan. Miss Merel had weer haar
favoriete slachtoffer Bryan en
won netjes met zwart. Rune en
Kai speelden de enige remise van
de avond. Roan was met zwart
te sterk voor David en de tweede AAS-dame Daria won ook met
zwart van Rink. Kijk voor de volledige uitslagen en stand op: www.
Aalsmeer - Zaterdag 26 april
aas.leisb.nl.
hield AAS het tweede ArenaDoor Ben de Leur
toernooi, nu voor zowel jeugd
als volwassenen. Er deden acht
Azen mee in het een uur durende toernooi met een speeltempo van 5 minuten en 2 seconden
bonus per zet. Het Arenaformaat
houdt in dat een winst 2 punten
is, remise 1 punt en verliezen is
een nul. Maar als je twee partijen op een rij wint krijg je 3 pungen twaalf schakers met elkaar ten voor de overwinning en bij
de strijd aan. Naast deelnemers drie partijen of meer op een rij
uit Aalsmeer, Kudelstaart en Uit- krijg je zelfs 4 punten per partij.
hoorn was er zelfs een deelne- De top van het toernooi was sterk
mer uit Duitsland. Onder het spe- bezet met Fide Meester (FM), Jeflen kan er worden gechat en je frey van Vliet met een snelschaakkan ook naar andere partijen kij- rating van 2510 en Woman Interken. Na harde strijd ging Wim national Master (WIM) Anna RuEveleens er royaal met de eerste dolph. Jeffrey was niet helemaal
prijs vandoor, voor Mladen Cicek op tijd, een niet ongebruikelijk
en Peter Verschueren.
Het prijzengeld in de Magnus
Carlsen Invitational bedraagt $
250.000,-. Daar kan schaakclub
Westeinder natuurlijk niet aan
tippen, maar de top 3 heeft wel
eeuwige roem op internet.
Wil je ook meedoen? Donderdagavond start de Westeinder Arena Aalsmeer - De Nederlandse de
om 20.00 uur. Kijk op de site van maatregelen ter bestrijding van
schaakclubwesteinder.nl onder de verspreiding van het coronavirus wordt voor de sport voor een
‘nieuws’ om je aan te melden.
deel versoepeld. Vanaf woensdag
29 april mag de jeugd tot en met
18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht.
Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leefruns voor KiKa gelopen. Als extra tijd 13 tot en met 18 jaar geldt
uitdaging lopen zijn van Almelo dat zij tijdens het sporten 1,5 menaar Deventer. In totaal exact de ter afstand moeten houden van
afstand van een hele marathon. elkaar, voor de jeugd tot en met
“Zonder publiek of aanmoedigin- 12 jaar geldt dat niet. Alleen traigen wordt dit extra zwaar, maar ningen zijn toegestaan, wedstrijwe doen dit voor KiKa en om fit te den, competities en toernooien
blijven voor KiKa running events blijven verboden. Kleedkamers
die er nog aan komen”, vertelt Mi- blijven gesloten. Uiteraard is het
bestuur van Atletiekvereniging
randa Rosaro.
Aalsmeer blij dat, in aangepaste
vorm, weer sportactiviteiten aan
Respecteer de regels
De organisatie benadrukt dat de jeugd tot en met 18 jaar aandeelnemers zich aan de gelden- geboden mag worden. Duidede coronamaatregelen moeten lijk is natuurlijk wel dat het openhouden. Organisator Nikki Wes- stellen van de accommodatie aan
ter: “Nederland is massaal aan het de Sportlaan en het aanbieden
hardlopen geslagen tijdens de van trainingsvormen zorgvuldig
coronacrisis. Met deze run bieden moet gebeuren. AVA volgt daarwij een uitdaging die past binnen in de richtlijnen van de gemeende richtlijnen van het RIVM. Doe te Aalsmeer, NOC*NSF en Atletiehet veilig, houd je aan de regels, kunie. Er volgt nog nader overhoud afstand, dan rennen we sa- leg tussen de jeugdtrainers en
men zoveel mogelijk KiKa-kilo- het bestuur over hoe de jeugdmeters.” Deelname is gratis! Meer trainingen in de loop van volinformatie en aanmelden kan via gende week op een veilige manier georganiseerd kunnen worwww.runforkika.nl/at-home.

Online toernooi voor liefhebbers

Westeinder Arena iedere
donderdag bij Schaakclub
In de rij op het Poldermeesterplein. Foto: Yvonne van Doorn

Drukte bij bij winkels en drive-ins

Geduldig in de rij voor
Oranje gebakjes
Aalsmeer - Geen vrijmarkten,
geen attracties op het Raadhuisplein, geen oranjeborrel in een
café en geen live-optredens: Koningsdag 2020. Anders dan anders. Om het coronavirus de kop in
te drukken worden inwoners gevraagd om zoveel mogelijk thuis
te blijven, maar er wel een feestelijke dag van te maken. Vlag met
wimpel uit, meezingen met het
Wilhelmus en toosten via de televisie met de Koning. Bij Koningsdag hoort natuurlijk ook oranje gebak, extra gezellig en lekker.
De bakkers in Aalsmeer boden
hiervoor veilig de mogelijkheid.
Er was de dag en avond ervoor
volop gebak gemaakt, heerlijke
oranje tompoucen en moorkoppen en hiervoor wilden vele inwoners graag vroeg voor uit de veren én in de rij staan. In de Ophelialaan, op het Poldermeesterplein,
in winkelcentrum Kudelstaart en
in de Zijdstraat stonden inwoners
vanaf vroeg in de ochtend tot het
middaguur keurig, op veilige afstand van elkaar, op hun beurt te
wachten. Ook populair waren de
drive-ins van Vooges in de Visserstraat en Müller aan de Stations-

weg. Om de toestroom goed te
begeleiden had Müller een ‘Koninklijke’ verkeersregelaar (Mike
Multi) ingehuurd. Even na elf uur
moest deze al de teleurstellende
mededeling doen dat al het gebak uitverkocht was. Ook Vooges
moest voortijdig ‘nee’ verkopen.
Met een wachtrij van zo’n 45 minuten en bijna geen tompoucen
en moorkoppen meer, deed Vooges even voor twaalf uur de oproep om niet meer langs te komen. Degenen, die geluk hadden
en gebak hadden weten te ‘scoren’, reageerden lovend over het
gebak. “Het was de moeite waard
om in de rij te staan”, aldus reacties
op facebook. “Ze waren heerlijk.”

Aalsmeer - Terwijl alle grote evenementen stil liggen, gaat het
schaken gewoon door. Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft
zijn grootste concurrenten uitgenodigd voor een online schaaktoernooi (Magnus Carlsen Invitational), dat inmiddels is gestart,
loopt tot 5 mei en is te volgen op
Chess24.com. Het is een fascinerend gezicht. Acht spelers die via
internet snelschaak met elkaar
spelen vanuit Oslo, Moskou, New
York, Parijs, Amsterdam en Beijing, in een spel waarbij elke seconde telt. De Nederlander Anish
Giri doet hier ook aan mee.
Schaakclub Westeinder kan hierbij natuurlijk niet achter blijven en organiseert elke donderdagavond de Westeinder Arena. Afgelopen donderdag gin-

Hardlopen kan altijd en overal

Zondag: Run for KiKa@home
Amstelland - Hardlopen voor KiKa kan altijd en overal! Omdat
sportevenementen nu niet doorgaan is er op zondag 3 mei een
speciale editie van Run for KiKa:
Run for KiKa @ Home. Al meer
dan 1000 hardlopers rennen vanuit huis voor KiKa. Run for KiKa @
Home start om 10.30 uur met een
livestream op Youtube. Na een
welkomstwoord van Frits Hirschstein, oprichter van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en een
warming up, kunnen deelnemers
vanuit huis van start! Samen voor
een record aantal KiKa-kilometers. Alleen of met het gezin, 1 of
10 kilometer. Iedereen draagt bij
aan de KiKa-kilometerteller. Deelnemers bepalen zelf hun parcours en afstand. Na de live-cooling down op YouTube voeren
deelnemers hun kilometers in.
Deelnemers Wendy en Miranda
pakken het groots aan! KiKa-duo
en vriendinnen Wendy en Miranda hebben samen al flink wat

Aalsmeer - Zo ben je vol in training voor allerlei zwemwedstrijden en zo staat de wereld even
stil. Ongelooflijk wat dat met een
sporter doet, van elkaar 3 tot 4
keer per week zien tot een lange tijd niet. Zes weken geleden
kwam ook bij Oceanus het sportleven stil te staan en dat valt niet
mee. Ondanks alles hield iedereen de moed erin en is men volop gaan sporten op andere manieren dan lekker uitleven in het
zwembad. De Waterlelie werd
verruild voor wandelen, hardlopen, fietsen tot aan diverse oefeningen via apps. Dinsdag 21 april
maakte het kabinet bekend dat
de jeugd meer vrijheid ging krijgen met betrekking tot buitensporten en ook Oceanus is hierop in sneltreinvaart gaan schakelen en het bestuur en vrijwilligers van de zwemvereniging
kunnen dan ook met enige trots
zeggen dat dankzij de inzet van
velen op donderdag 30 april officieel gestart gaat worden met
‘landtrainingen’ voor de jeugd.
Twee keer per week gaan de
jeugdsporters van Oceanus onder leiding van Vincent Moolhuijsen en Davy Heysteeg en vele anderen aan hun opbouw beginnen
op het buitenterrein van zwembad de Waterlelie. In drie tijdsloten, om de veiligheid te waarbor-

gen van alle sporters en vrijwilligers die aanwezig zijn tijdens deze avonden, gaat de jeugd aan
de slag met inachtneming van
de anderhalve meter discipline.
Helaas moet het water nog even
gemist worden, maar opgeven is
geen optie.
Het bestuur en alle vrijwilligers
gaan zich honderd procent inzetten om er een geslaagd buitengebeuren van te maken. Nu nog hopen dat de weergoden goed gezind zijn, want dat maakt het buitensporten toch net even gezelliger.
Voetbal en handbal
Ook de andere sportverenigingen in Aalsmeer en Kudelstaart
zijn in voorbereiding om de
jeugd weer wekelijks (buiten) te
laten trainen. Binnenkort dus ook
weer lekker voetballen, handballen en meer.

AAS Arena toernooi voor
jeugd en volwassenen
verschijnsel, maar scoorde daarna 6 uit 6. Ben de Leur begon ook
sterk met onder andere Anna te
verslaan, maar moest een aantal
ronden later, terwijl Anna nog seconden op de klok had, herhaling
van zetten toelaten. Daardoor
ging Jeffrey Ben voorbij door de
Arenaformule en kwam op 21
punten, waar Ben er 19 had. Op
ruime afstand eindigde Anna als
derde op 9 punten. Leuk was dat
ook drie jeugdspelers durfden
mee te doen in dit snelschaakgeweld, namelijk Konrad en Simon
Rudolph en Chenwu Zhu. Ook al
is snelschaken meestal het terrein van de jongeren, nu moesten
de AAS kids de oudere jongeren
voor laten gaan. Voor de volledige uitslag: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Weer jeugdtrainingen bij
Atletiekvereniging
den. Deze week volgt meer informatie. Voor vragen aan Rene Spitteler , Ruud van den Helder, Leo
Eveleens of Richard Zethof kan
een mail gestuurd worden naar:
bestuur@avaalsmeer.nl.
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