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loop fiet r ggetje
‘Middenweg-Oost’

Powered by team Karin Eveleens

Aalsmeer - Aankomende week
wordt het fietsbruggetje in de
‘Middenweg-Oost’ gesloopt. Eind
vorig jaar is gestart met de eerste
werkzaamheden voor de aanleg
van dit deel van de Middenweg,
het wegvak vanaf de aansluiting
op de Braziliëlaan tot aan de N201.

eveleens.nl

Schade?
Welke schade?

j

Fietsers worden omgeleid via een
tijdelijk fietspad langs het tankstation en de Braziliëlaan. De omleiding staat met borden aangegeven. Volgens planning is de gehele Middenweg, die loopt vanaf de
Machineweg tot aan de nieuwe
Molenvlietweg, eind 2022 gereed.

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer

HARTELUST

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Corona zet streep door bruisende feestmaand september

HARTELUST
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

Geen vuurwerk, Feestweek,
braderie en Pramenrace!

Aalsmeer - Berg de Feestweek-muntjes maar weer op en laat de
praam maar onder water liggen, niet nodig. Geen Feestweek en
geen Pramenrace dit jaar!
Ook de bruisende start van de
maand september met de mooie
vuurwerkshow Vuur en Licht kan
van het ‘must go’-lijstje geschrapt
worden, net als de braderie op de
eerste zaterdag in het Centrum.
De organisaties van deze vier evenementen hebben gezamenlijk,
en in overleg met de gemeente, besloten om een streep te zetten door deze altijd gezellige en
goed bezochte evenementen. Uiteraard met pijn in het hart, want
ook zij hadden ‘gewoon’ willen
trakteren op leuke feestjes waar
saamhorigheid onder de inwoners hoogtij viert. Helaas, het co-

www.pietdupau.nl

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

ronavirus heeft behoorlijk roet in
het eten gegooid en zorgt voor
lege agenda’s. Ook diverse andere activiteiten, waaronder de Junior Pramenrace en de Kunstroute,
zijn geschrapt. Het is niet anders,
de gezondheid staat voor nu op
de eerste plaats.

Gezamenlijk besluit
Het gezamenlijk persbericht van
de vier organisaties: “Het kabinet
heeft besloten om tot 1 september 2020 alle grote vergunningsplichtige evenementen niet door
te laten gaan. Ook na deze datum
is de verwachting dat deze eveneFeesten in 2021
Inmiddels zijn alle sponsors en menten niet mogen plaatsvinden
vrijwilligers op de hoogte ge- voor duizenden bezoekers en dat
steld én uitgenodigd om in 2021 de 1,5 meter-regel in ieder geval
toch vooral wel te komen fees- van kracht blijft. Daarmee is het
ten in september. En dat wordt onmogelijk om onze evenemenu/jij ook. Alle organisaties hopen ten uit te voeren. Het is daarom
graag volgend jaar velen als van- ontzettend spijtig te moeten mededelen dat de Feestweek, Vuur
en Licht op het Water, de Pramenrace en de braderie dit jaar geen
doorgang kunnen vinden. De besturen van de organisaties van deze evenementen hebben dit gezamenlijk en in goed overleg besloten. Wij begrijpen dat dit voor alle betrokkenen en bezoekers van
onze altijd feestelijke en gezellige
momenten een zeer grote teleurstelling is. Echter, de gezondheid
van iedereen heeft voorrang boven een gezellig evenement. Wij
hopen dat volgend jaar in 2021 alles wel feestelijk kan plaatsvinden
en dat wij jullie in goede gezondheid weer mogen zien.”

Audi’s A3 in Nieuw-Oosteinde doelwit

Politie zoekt getuigen
van auto-inbraken
Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 15 op donderdag 16
april zijn er tussen 23.00 en 06.00
uur in Nieuw-Oosteinde meerdere keren verschillende auto’s van
het merk Audi type A3 opengebroken. Hierbij was het de daders voornamelijk om het stuur
te doen. Op verschillende al bij
de politie bekende videobeelden
is te zien dat er meerdere jonge
mannen door de wijk lopen met
hun capuchon op.

ouds te mogen begroeten. En reken er maar op dat er gouden
randjes aan de evenementen gegeven gaan worden. Iets om op te
verheugen!

ning zou zijn gedaan met een
kleine zwarte personenauto, mogelijk voorzien van witte kentekenplaten. De politie hoopt dat
getuigen deze auto hebben zien
rijden of (ook) camerabeelden
hebben van de verdachten. Inwoners die iets hebben gezien
of camerabeelden hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844
met vermelding van registratienummer 2020084903. Ook anoniem melden is mogelijk, dit kan
Voorverkenning
via 0800-7000.
Ook blijkt dat deze jonge man- De Audi’s waar ingebroken is,
nen vermoedelijk een voorver- stonden geparkeerd in de Kokenning hebben gedaan in de ningsstraat, Maximalaan, Bernacht van dinsdag 14 op woens- nardstraat, Ruisvoornlaan en Atadag 15 april. Deze voorverken- lantalaan.

Stichting Feestweek Aalsmeer
Stichting Pramenrace In Ere
Vuur en Licht op het Water
Meer Aalsmeer

-

elektrotechniek
inbraakbeveiliging
domotica
zonnepanelen
oplaadstations

www.bosse-elektro.nl

vacature junior
helpdeskmedewerker

www.antennagroep.nl

Vind je het lastig om op

moederdag

iets te geven waar je moeder echt blij mee is?
Geef dan een mooi ingepakte

cadeaubon,

zodat ze zelf op haar gemak iets leuks kan
uitzoeken.

tel. 0297 324 394 e-mail info@kraanmode.nl
Aalsmeerderweg 213 - Aalsmeer

Leuk als Moederdag cadeau!

TERRASPOT
ZOMERBLOEIERS
14.99

9.

99

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000 ∙ www.intratuin.nl/teraar
Op Moederdag (zondag 10 mei) zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur!
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Volop leesplezier met
buurtboekenkasten

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.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
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.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.

Aalsmeer - Het ‘Open Hok’ van de
Open Hof Kerk , waar de jongeren
en kinderen samenkomen, blijft
nog gesloten wegens het coronavirus. Het jeugdwerk op afstand
gaat echter gewoon door. Dat
betekent dat er nog steeds gespaard wordt voor de naaimachines voor moeders in Oeganda. Zij
kunnen als ze in het bezit zijn van
een naaimachine een eigen atelier beginnen en zo geld verdienen voor hun gezin.
De Stichting ‘Hart voor Kinderen’
helpt daarbij met de aanschaf
van een naaimachine en met een
opleiding tot naaister. Een naai-

machine kost 200 euro. Er zijn al
dertien naaimachines bij elkaar
gespaard.
Hoewel er geen actie gevoerd
kan worden, bijvoorbeeld door
een spelletjesmiddag met grabbelton of verkoop van zelfgemaakte kaarten en lampjes afgelopen najaar, wordt er door de
kinderen thuis verder gespaard.
En voor diegenen die geen spaarpotje thuis hebben, een bijdrage kan ook overgemaakt worden
op: NL51 INGB 0009.1427.10 ten
name van Jeugdwerk Open Hof
Kerk onder vermelding van ‘Hart
voor Kinderen’.

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

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Dienst
via livestream: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Vieringen thuis via http://emmaus-uithoorn.nl en via RTV
Amstelveen.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
10u. Online dienst via www.
okkn.nl. Ook later te bekijken.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Online
dienst via You Tube. Voorganger ds. A.J.O. v/d Wal.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Online dienst via
https://sow-kudelstaart.nl en
https:/kerkdienstgemist.nl.
Voorganger drs. mw. Gehrels,
Amsterdam. Ook op later tijdstip terug te kijken.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Knutsel- en cadeaupakket
voor kinderen
woon Doen, ESA en het Cultuurpunt Aalsmeer. Deze vijf partijen zijn samen de huiskamer van
Aalsmeer en die hebben een leuk

Jongerencentrum niet open, wel actief

Team The Gate verrast
jongeren
Aalsmeerderbrug - Net over de
brug bij Aalsmeer langs de N196
zit jongerencentrum The Gate. In
deze coronatijd kan The Gate helaas niet open zijn. Daarom bedacht het team een leuke actie en
bracht tasjes met inhoud bij jongeren langs. Op gepaste afstand
natuurlijk.
Walter Alderden is teamleider
van The Gate en vertelt enthousiast: “Het gaat ons aan het hart dat
we niet open kunnen zijn. Omdat
we de jongeren wilden laten weten dat ze ook in deze tijd gezien
worden en we ze gewoon enorm
missen, hebben we een ludieke

idee voor de kinderen in Aalsmeer
en Kudelstaart bedacht. Maar dit
is wel een geheimpje voor alle
moeders! Binnenkort start de Afhaalbibliotheek waar inwoners op
gezette tijden weer terecht kunnen voor boeken. Op de website
van de bieb is hier meer over te lezen. Ook het restaurant is gedeeltelijk weer in bedrijf, er kunnen afhaalmaaltijden worden besteld
van donderdag tot en met zondag. En op twee dagen zijn er momenten dat de kinderen een leuke
attentie voor de moeders mogen
ophalen. Er zitten cadeautjes in en

actie opgezet onder de noemer:
The Gate komt naar je toe deze
zomer.”
Tuktuk
Met een tuktuk volgeladen met
tasjes brachten teamleden van
The Gate de verrassing bij de jongeren langs. De ene keer werden
de tasjes voor de deur afgezet, bij
anderen werd het met een lange stok met daaraan een handje
aangereikt. Niet alleen leuk maar
zo werd ook voldoende afstand
gehouden.

Aalsmeer - Op donderdag 14
mei vindt de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad
plaats. De gemeenteraad vergadert in verband met de coronamaatregelen op afstand, dus niet
in de raadzaal. De vergadering
begint om 20.00 uur en wordt via
de webstream van de gemeente
Aalsmeer live uitgezonden. Kijk
via https://aalsmeer.raadsinformatie.nl/#. Voorgesteld wordt om
wethouder Bart Kabout als afgevaardigde in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland aan te wijzen en raadslid
Dick Kuin te benoemen tot lid van
de vertrouwenscommissie.

erfiet t
sloot gevist
Aalsmeer - Zondagavond 3 mei
zagen twee wandelaars een
groep jongeren iets in het water
gooien in het Hornmeerpark. Na
de actie gingen de jongeren er
snel vandoor. De wandelaars zijn
gaan kijken en zagen dat het ‘iets’
een kinderfietst was. De twee
hebben het fietsje uit het water
getrokken en deze in het fietsenrek bij het voormalige politiebureau aan de Dreef neergezet. De
eigenaar kan de fiets hier op gaan
halen. De fiets is groen van kleur
met een zwart spatbord en is opgevrolijkt met bloemen.

Pingpongballetje
“Het werd enorm gewaardeerd
door de jongeren”, aldus Alderden. In de tasjes zat allerlei lekkers, het boekje ‘Kruis in de asfaltjungle’ én een pingpongballetje. Bij die bal kregen de jongeren
een challenge mee: wie kan de
bal het langst hoog houden. Via
social media wordt de winnaar
bekend gemaakt.
The Gate is niet open, maar blijft
wel actief voor de jongeren. Houd
hiervoor Instagram in de gaten
via @thegateaalsmeerderbrug.
knutselspulletjes, zodat stiekem
een gezellige moederdag voorbereid kan worden, want aanstaande zondag 10 mei is het al zover.
Kinderen mogen op donderdag 7
of vrijdag 8 mei naar De Oude Veiling in de Marktstraat 19 komen
na 14.00 uur en een pakketje ophalen. Let goed op hoe je moet lopen, er wordt voor gezorgd dat de
kinderen veilig de spulletjes kunnen ophalen. Het is één pakketje
voor één gezin, want je kunt goed
samen doen met de inhoud. De
bibliotheek is voor het ophalen
van een pakket open tot 17.00 uur.

terweg 214 en Cyclamenstraat
51. In Kudelstaart zijn buurtboekenkasten te vinden in voortuinen in de Leegwaterstraat 20,
Zuiderpark 35 en Mijnsherenweg
6. Het merendeel van de buurtkasten bevat boeken voor zowel
volwassenen als voor kinderen.
Buurtboekenkast in de Jupiterstraat in de Hornmeer.

Vergadering
gemeenteraad

Gedragscode privacy
Behandelstuk is de gedragscode privacy en persoonsgegevens
gemeenteraad Aalsmeer 2020.
Het doel van deze gedragscode is
transparantie te bieden in de wijze waarop de gemeenteraad bij
de uitvoering van zijn taken rekening houdt met de privacy van
personen. Tevens zijn richtlijnen
geformuleerd voor de verwerking van persoonsgegevens door
de gemeenteraad.

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Huiskamer heeft leuke moederdagactie

Aalsmeer - In de Oude Veiling is
het normaal gezellig met de bezoekers en medewerkers van de
bibliotheek, het restaurant, Ge-

Jeugdwerk spaart voor
naaimachines Oeganda

www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl

Kerkdiensten
Online: Zondag 10 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
9.30u. Dienst online via www.
cama-aalsmeer.nl
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en
Lichtbaken Rijsenhout. Zondag 10u. Gezamenlijke Online Dienst via www.kerkdienstenonline.nl. Voorganger ds. J.
Trommel.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Yko van der Goot
via https://www.dgaalsmeer.nl
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Online dienst
via http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/. Voorganger ds.
Teus Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Online dienst met ds.
G.H. de Ruiter via www.hervormdaalsmeer.nl
Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag om 10u. Online dienst met
ds. M.J. Zandbergen via www.
hervormdaalsmeer.nl

Actie ‘Hart voor Kinderen’ voor Oeganda

Aalsmeer - Meer dan twintig buurtboekenkasten zijn er
te vinden in Aalsmeer en Kudelstaart. In verband met het coronavirus zijn niet allen in gebruik, omdat deze in (openbare) gebouwen staan. Echter leesplezier hebben is nog volop mogelijk. In Aalsmeer wachten boeken in buurtkasten in voortuinen
om gelezen te worden in de Jupiterstraat 6, Roerdomplaan 89, gemeentehuis, Hadleystraat 55, Binding (buiten) in de Zijdstraat, recreatiepark Aalsmeer aan de Ui-
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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 COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan 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.

VERGADERING DONDERDAG 14 MEI

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Arce
Maaty
Wroński

Voorletters
A.N.
S.
T.T.

GeboorteDatum
datum beschikking
26-02-1994
26-03-1960
23-04-1985

29-04-2020
01-05-2020
29-04-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken?
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de
folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar
in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 27 februari
2020 en 31 maart 2020
4. Vaststelling van de lijst
ingekomen stukken
5. Bekrachtigen geheimhoudingen
BENOEMINGEN

20.10

R-2

R-3

R-4

Aanwijzen afgevaardigde gemeente
Aalsmeer in het Algemeen Bestuur van
de gemeenschappelijke regeling GGD
Amsterdam-Amstelland
Aanwijzen plaatsvervangend lid van
het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Openbare
Gezondheidszorg Amstelland
Benoeming lid Vertrouwenscommissie
BEHANDELSTUK

20.15
20.45

R-5

Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Aalsmeer 2020
Vragenkwartier
SLUITING

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

Tijd

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

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.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

Agenda voor de Raadsvergadering op donderdag 14 mei
2020 om 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert in verband
met de corona maatregelen op afstand. De vergadering zal
niet plaatsvinden in de raadzaal. De vergadering zal live via de
webstream worden uitgezonden. U kunt de vergadering live
volgen op de website van de gemeente Aalsmeer via de link:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/aalsmeer/7bec1b04fedf-432e-aa17-22d70fb708e8

21 en 22 mei
Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei
is het raadhuis gesloten.

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.
- Wissel 15, 1431 LN, (Z20-030426), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Mercuriusstraat 48 , 1431 XD, (Z20-030415), het plaatsen
van een dakkapel
- Schweitzerstraat 20, 1433 HD, (Z20-029843), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Vlinderweg, t.h.v. nr. 96, (Z20-029837), het plaatsen van
een schaftkeet en eco-toilet op het parkeerterrein t.b.v.
schilderwerkzaamheden
- Geerland 52, 1433 JS, (Z20-029692), het plaatsen van een
multi-split airco-unit aan de achtergevel van de woning
- Ampèrestraat 4, 1433 KZ, (Z20-029491), het vervangen van
de houten kozijnen door kunststof kozijnen aan de voorzijde van de woning
- Middenweg, sectie B nr. 6181, (Z20-029478), het realiseren
van een nieuwbouw bedrijfsruimte met kantoren
- Mijnsherenweg 60, 1433 AT, (Z20-029346), het aanbrengen
van een betonvloer op palen en het aanbrengen van een
staalportaal
- van Cleeffkade 7a, 1431 BA, (Z20-029218), het plaatsen van
een carport ten behoeve van het stallen van motorfietsen
- Rietwijkeroordweg 41 kwek, 1432 JG, (Z20-028876), het
omzetten van kassen naar bedrijfsgebouw door de wanden en het dak te voorzien van nieuwe beplating
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:
- Uiterweg 19, 1431 AA, (Z20-014656), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van een buiten het
bouwblok gerealiseerde woning. Verzonden: 04 mei 2020
- Oosteinderweg 111 ws, 1432 AH, (Z20-019540), het vervangen van een bestaande woonark door een nieuw te
bouwen waterwoning. Verzonden: 29 april 2020
- Kudelstaartseweg 78, 1433 GL, (Z20-008077), het wijzigen
van het gebruik van een voormalige paardenstal naar woning en het realiseren van een deurkozijn in plaats van een
raamkozijn in de voorgevel. Verzonden: 27 april 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:

-

Oosteinderweg 21b, 1432 AC, (Z20-019949), het maken
van een aanbouw tussen de woning en berging. Verzonden: 04 mei 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:
- Wim Kan Dreef nabij nr. 2, Sectie D nr 7447, (Z20-007504),
het plaatsen van een chauffeursruimte ter hoogte van bushalte Bilderdammerweg. Verzonden: 04 mei 2020
- Legmeerdijk 245, 1432 KB, (Z19-029847), het wijzigen van
de erfgrens en het wijzigen van de in- en uitrit. De vergunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 04 mei
2020
- Poldermeesterplein 1 , 1432 JZ, (Z20-016721), het aanbrengen van nieuwe reclame-uitingen, plaatsen van 3 LEDschermen achter glas, bijplaatsen van fietsennietjes en
anti-rampaaltjes, vervangen van de technische installatie
op het dak en het intern verwijderen van lichte scheidingswanden. Verzonden: 01 mei 2020
- Oosteinderweg 447, 1432 BJ, (Z20-007981), het herstellen
van de fundering en het wijzigen van de gevel op de begane grond. Verzonden: 01 mei 2020
- Mendelstraat 109, 1431 KP, (Z20-027429), het plaatsen van
een afvalcontainer voor het verwijderen van isolatiemateriaal uit de woning. Verzonden: 01 mei 2020
- Einsteinstraat 103, 1433 KJ, (Z20-010017), het vervangen
van de bestaande gaskoeler en diverse handelsreclame en
het plaatsen van vier anti rampalen. Verzonden: 30 april
2020
- Praamplein, tegenover nr. 4A, (Z20-022725), het maken
van een bouwplaatsinrichting t.b.v. het verbouwen van Albert Heijn van 26 juni tot en met 7 juli 2020 Verzonden: 28
april 2020
- Mendelstraat 91, 1431 KP, (Z20-013320), het aanleggen
van een in- en uitrit Verzonden: 28 april 2020
- Mendelstraat 91, 1431 KP, (Z20-004448), het wijzigen van
het gebruik van de woning naar het huisvesten van arbeidsmigranten. Verzonden: 28 april 2020
GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Perronzijde 27, 1431 LE, (Z20-013027), het vervangen van
de schutting en het plaatsen van een schuurtje/veranda.
Verzonden: 29 april 2020

Vervolg op volgende blz.
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

7 mei 2020

Officiële Mededelingen
MELDING AKKOORD
- Uiterweg 180, 1431 AS (Z20-021489), het starten van bedrijf Diton Vastgoed B.V
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.

VENTVERGUNNING (VERLEEND)
- Oosteinde (Z20-028009) Verkopen van schep ijs van 1 mei
2020 tot 30 april 2025, verzonden 1 mei 2020
INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Westeinderplas (Z20-012357) Pramenrace Aalsmeer op 12
september 2020, ingetrokken 4 mei 2020
- op en bij de Westeinderplassen en de Watertoren (Z20012969) Vuur en Licht op het Water op 5 september 2020,
ingetrokken 4 mei 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 realiseren van een rotonde van 6 tot 27 juli 2020, op het perceel
Kruising Zwarteweg - Burgemeester Kasteleinweg
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving.
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
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Gemeente uitgedaagd via ‘Right to challenge’

sis niet in het park plaatsvinden,
maar de trouwzaal in het Raadhuis bood uitkomst. Wethouder
Wilma Alink: “Omdat we toch een
verbond aangaan met de werkgroep, is het wel toepasselijk om
het hier in de trouwzaal te doen.
Als college hebben vanaf de start
gezegd dat participatie belangrijker zou worden in onze gemeente. We hadden daarbij onder andere als doel deze periode ten
minste één Right to challenge te
hebben in Aalsmeer. We zijn blij
dat dat nu gelukt is en ik hoop eigenlijk dat dit anderen inspireert
het voorbeeld van de werkgroep
te volgen. Ik kijk ontzettend uit
naar deze bijzondere samenwerking en wens de werkgroep heel
veel succes.”
Na de ondertekening kreeg de
wethouder een rondleiding door
het Seringenpark van werkgroep
voorzitter Greet Vaneman. “Het
park ligt er mooi bij, de seringen
staan prachtig in bloei en op een
paar kleine puntjes na, is het park
klaar voor de overdracht”, aldus
de wethouder.

Aalsmeer - Vanaf 1 mei neemt de
werkgroep Seringenpark de aansturing van het beheer en onderhoud van ‘hun’ park over van de
gemeente. Zij had de gemeente

Samenwerking
Werkgroep Seringenpark bestaat
uit naast Greet Vaneman uit Hansje Havinga, Martin Smit, Magda
van de Schilde en Sjaak Koningen. Hoveniersbedrijf H. Colijn
neemt namens de werkgroep het
afgesproken onderhoud op zich.
De werkgroep werkt nauw samen
met de Historische Tuin om het
Seringenpark in optimale staat te
brengen.

fic le o er r cht eheer
e o erho
er ge p r
hiervoor uitgedaagd met behulp
van ‘Right to challenge’: het recht
dat inwoners hebben om hun
overheid uit te dagen een klus tegen dezelfde vergoeding beter te

doen. Op 30 april was de officiële
ondertekening van het contract
tussen de gemeente en de werkgroep. Helaas kon dit vanwege
de regels rondom de coronacri-

Bestuurder gelukkig ongedeerd

to

e loot gere e

Aalsmeer - Op zaterdag 2 mei
rond kwart voor zeven in de
avond is een auto in de sloot
naast de Aalsmeerderweg beland. De politie, brandweer en
ambulancedienst zijn ter plaatse
gegaan. Toen zij arriveerden was
de bestuurder al uit de auto geklommen. De automobilist is ongedeerd gebleven. Wel is de be-

stuurder kort onderzocht door
de medewerkers van de ambulancedienst. Naar de exacte oorzaak wordt een onderzoek ingesteld. Waarschijnlijk heeft de bestuurder de berm geraakt en vervolgens is de auto in de sloot gegleden. De auto is door een takelbedrijf uit de sloot gehaald.
Foto: Marco Carels

Archieffoto: De leden van werkgroep Seringenpark Aalsmeer.

Kruising gevaarlijk en onoverzichtelijk
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t loot
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Hou vol, voor en met elkaar!
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Aalsmeer - Landelijk neemt het
aantal corona-patiënten geleidelijk af, in Aalsmeer en Uithoorn
zijn de cijfers net als vorige week
stabiel. In Aalsmeer is sinds vrijdag 1 mei één corona-besmetting
bij gekomen en dit aantal van nu
37 in totaal is tot en met dinsdag
5 mei gelijk gebleven. Al de gehele week is het aantal inwoners,
die in het ziekenhuis worden behandeld gelijk, nog steeds 9. Doden door het virus hoeven deze
week gelukkig ook niet betreurd
te worden. Half april werden 2 doden gemeld en dit aantal is eveneens gelijk gebleven.

Laag aantal opnames
In verhouding met omliggende
gemeenten heeft Aalsmeer een
laag aantal ziekenhuis-opnames:
28,3 per 100.000 inwoners tegen 54,3 in Uithoorn, waar overigens de cijfers afgelopen week
eveneens nagenoeg gelijk gebleven zijn (47 inwoners besmet,
16 in het ziekenhuis opgenomen
en 2 overleden) en 60 in Amstelveen. In Amstelveen is het aantal besmettingen licht toegenomen (van 292 op 1 mei tot 296
op 5 mei). Er liggen nog steeds 55
Amstelveners in het ziekenhuis.
Er zijn inmiddels 35 doden te be-

Aalsmeer - Op de Machineweg
heeft afgelopen dinsdagavond
5 mei rond kwart voor negen in
de avond opnieuw een aanrijding plaatsgevonden bij de kruising met de Catharina Amalialaan. De politie, brandweer en
meerdere ambulances zijn ter
plaatse gegaan. De klap tussen
de twee auto’s was flink, één van
de wagens kwam tot stilstand in
de sloot. Er zijn meerdere personen gewond geraakt. Eén van de
bestuurders is met letsel naar het
ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd
en zijn door een takelbedrijf opgehaald. Naar de exacte oorzaak
Vanaf maandag 18 mei gaan de basisscholen en kinderdagverblijven van het ongeval doet de politie
weer (met aangepaste regels en tijden) open. Geen lege schoolpleinen
meer… Wat zullen de kinderen blij zijn elkaar en hun juffen en meesters
weer te zien!
ningen gegeven worden en vanaf aanstaande maandag 11 mei
treuren. Een week lang waren dit door en krijgt Nederland grip op gaan de basisscholen en dagverer 33, op 5 mei zijn er 2 corona-do- dit heftige virus. De regels voor blijven weer (met aangepaste reden bijgekomen.
kinderen konden door de daling gels en tijden) open. Voor oudein opnames en besmettingen in re kinderen en volwassenen blijft
Buiten sporten en naar school
ieder geval versoepeld worden, er het van groot belang om 1,5 meHopelijk zit de landelijke trend mogen weer (alleen) buiten trai- ter afstand te houden, regelmatig

onderzoek. De gemeente is voornemens de Machineweg in een
nieuw, gereconstrueerd jasje te
steken. Hiervoor is begin dit jaar
een bijeenkomst gehouden voor
omwonenden en geïnteresseerden. Duidelijk kwam hier naar voren dat de kruising Machineweg
en de weg naar het winkelcentra
gezien wordt als gevaarlijk en onoverzichtelijk. Aangedrongen is
op een rotonde en aan deze wens
gaat de gemeente in de loop van
dit jaar gehoor geven. Voorlopig
nog even goed oppassen (ook op
fietsers) en let op: De maximumsnelheid is hier 50 kilometer per
uur!
Foto: Marco Carels
de handen goed te wassen, zoveel
mogelijk alleen naar winkels te
gaan en bij verkoudheid binnen te
blijven. Uiteraard mag een wandeling maken of een rondje fietsen in
de buurt wel, bewegen is tot slot
gezond. Hou vol, voor en met elkaar (op gepaste afstand)!
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deaubon of met iets lekkers. Er is
van alles te verzinnen om je moeder te verwennen.

Zeg dank je wel met een lokale aankoop

Aalsmeer Centrum zet
moeders in het zonnetje
Aalsmeer - Geen feestelijke activiteiten in Aalsmeer Centrum komend weekend. Geen Geraniummarkt en geen braderie. Maar van
Moederdag kan wel een feestje gemaakt worden. Zeker in deze moeilijke tijd verdienen alle moeders een te gekke Moederdag. Zet haar dit jaar extra in
het zonnetje met een origineel,

lief, grappig, spannend of gek cadeautje. Jouw lokale winkeliers in
Aalsmeer Centrum hebben genoeg ideeën.
Laat zien dat je je moeder waardeert. Zij, die de taken van de
meester of juf overnam, die leuke dingen bedacht om verveling te voorkomen, die misschien
wel de rol van je sporttrainer ge-

deeltelijk over moest nemen.
Of misschien mag jouw moeder
de deur niet uit en geen bezoek
ontvangen. Zet haar juist nu in
de spotlights en zeg dank je wel
met mooie bloemen, een nieuw
luchtje, chocolade, een spannend
boek, een vrolijke foto in een lijstje, een waardevol sieraad, een hip
shirtje, luxe nachtkleding, een ca-

Thuis uit eten
Je kunt je moeder ook verrassen door haar ‘uiteten te nemen’
in eigen huis. De restaurants in
Aalsmeer Centrum maken de lekkerste thuismenu’s klaar en hoe
leuk is het om een heel diner voor
haar te regelen van bijvoorbeeld
De Oude Veiling, de Praam, Nagoya, de Jonge Heertjes, de Zwarte Ruiter of Pasta Vino, Of zorg
voor het lekkerste ontbijt met
hulp van één van de bakkers uit
Winkeldorp Aalsmeer Centrum.

Het blijft leeg op het Raadhuisplein

Helaas dit jaar geen
Geraniummarkt

Aalsmeer - Dit jaar kan de Geraniummarkt op het Raadhuisplein
op de zaterdag voor Moederdag
(9 mei) vanwege het coronavirus
niet doorgaan. Ontzettend jammer voor het publiek dat altijd in
grote getale naar Aalsmeer Centrum kwam voor de Geraniummarkt en de braderie.
Maar ook heel jammer voor de
deelnemende bedrijven. Voor
hen zijn de gevolgen veel groKortingen en cadeautjes
Veel ondernemers in Aalsmeer ter. Zij zijn in januari al begonnen
Centrum hebben deze dagen met stekken of zaaien. Ook KiKa
speciale acties en kortingen. Een die op de Geraniummarkt altijd
Moederdag-cadeau hoeft daar- zorgt voor het transport naar uw
om niet duur te zijn. Ook worden huis of auto heeft dit jaar geen
bij diverse winkels cadeautjes of extra verdiensten voor hun goekleine verrassingen uitgedeeld. de werk.
En uiteraard houdt iedereen rekening met de maatregelen, zodat Verkoop bij kwekerij of huis
er veilig en op 1,5 meter afstand Jammer, maar niets aan te doen.
gewinkeld kan worden. Kom Toch kan en wil Groei en Bloei
daarom gewoon naar het gezelli- hen een klein beetje helpen. Een
ge winkeldorp van Aalsmeer Cen- aantal bedrijven biedt hun planten te koop aan bij hun kwekerij
trum en koop lokaal!
Maar ga je liever de deur niet uit of huis. De adressen van de deelin deze bizarre tijden? Veel win- nemende bedrijven zijn te vinden
keliers hebben een webshop. Kijk op de website www.aalsmeer.
hiervoor op www.meeraalsmeer. groei.nl. Zo kunt u toch die prachtige hangzak kopen bij NoordRijk
nl
Plant of uw kruiden bij Kwekerij
Zevenhoven en helpt u deze beVanuit Flora Holland zijn cijfers naar drijven hun planten te verhandebuiten gekomen over het dal van zeven weken terug. Zo zou 16 maart
bijna de helft van alle bloemen en
planten vernietigd zijn op de veiling.
Is het vernietigen de enige optie?
“Op dat moment is dat wel de enige optie. Zo extreem als we dat nu
hebben meegemaakt, is dat nog
nooit gebeurt. Het systeem van
vernietigen is er om overschotten die op de markt zijn, eruit te
halen. Dit zorgt ervoor dat overige handel verkocht wordt tegen
kostprijs+ en winst. Als er producten in de markt blijven zweven,
die eigenlijk onverkoopbaar zijn,
dat heeft zijn weerslag op alle producten. Omdat doordraaien geld
kost, is het eigenlijk de bedoeling
dat de kweker daardoor de prikkel
krijgt om niet aan te voeren en het
zelf vast weggooit of iets anders
gaat telen.”

len. Mocht u besluiten een plant
te halen bij een adres dat verder
weg is dan wordt aangeraden
eerst even te bellen met het desbetreffende bedrijf.
Vriend van Groei en Bloei
De leden of vrienden van Groei
en Bloei hebben deze maand allemaal een groenbon ontvangen
die zij kunnen inwisselen voor
planten bij één van deze bedrijven. Op deze manier probeert
ook Groei en Bloei een bijdrage
te leveren aan de verkoop voor
de bedrijven. Ook u kunt vriend
worden van Groei en Bloei zodat
u nog gebruik kunt maken van
deze actie die tot 1 juni geldig is.
Stuur dan een mail met uw naam
en adres naar info@aalsmeer.
groei.nl met de melding, vriend
van Groei en Bloei. De kosten bedragen 20 euro per jaar. Op de
website is te lezen wat de voordelen zijn. Groei en Bloei Aalsmeer
e.o. wenst u veel plezier met uw
aankoop. Blijf gezond en tot volgend jaar tijdens de Geraniummarkt op 8 mei 2021. Wellicht ten
overvloede: Ook de braderie, die
tegelijkertijd met de Geraniummarkt in het Centrum zou plaatsvinden, gaat niet door.

Klanten worden in de bloemen gezet

De online bloemenbranche daarentegen, is juist geëxplodeerd. Denk
Het bedrijf van Johan Buis, Mediaverdi aan de Oosteinderweg, is al vier generaties actief en bestaat al meer je dat deze boost er voor zorgt dat
dan 100 jaar. De vader en zoon van Buis werken mee in de kas. Het bedrijf is gespecialiseerd in het kweken van kwekers deze periode doorkomen of
Sneeuwballen en Anjers. Foto: Mediaverdi
is dat niet voldoende?
“Dat is zeker heel erg belangrijk op
dit moment. We zitten al jaren tegen online verkoop aan te hikken.
Dat kan nu een vlucht gaan nemen. Je zag bij bloemen en boeketten dat het al iets toenam voor
deze crisis, planten volgen nu. Een
bloemetje is nu gemakkelijker en
beter online te bestellen, dat is alleen maar positief voor straks na
de crisis.”

orona ir

eeft flinke in oed o de iertee t

“Fleur je huis juist nu op
met een bloemetje”

Aalsmeer - Het is niet te verbloemen: de coronacrisis heeft flinke invloed op de sierteelt. Vanzelfsprekend hebben ook veel
dorpsgenoten last van de invloeden van het virus. Zo ook kweker Johan Buis. Hij probeert positief te blijven in deze bijzondere tijden, zo vertelt hij tijdens een
videogesprek. “Dat videobellen
ben ik ondertussen wel gewend,
zo gaan alle gesprekken en vergaderingen tegenwoordig,” zegt
hij lachend. “Wat ons nu vooral helpt is wanneer mensen gewoon bloemen en planten blijven kopen. Nu iedereen in quarantaine zit, juist het huis lekker
opfleuren met een bloemetje of
plantje!”

en hoe gaat dat nu in de coronatijden?
“Eerst verliep de verkoop voor
60% via de veilingklok en 40%
ging rechtstreeks naar de handelaren. Na de grote crash op de
veiling, ging 80% rechtstreeks
naar klanten en maar 15% via
de klok. Ongeveer 5% gooiden
wij zelf weg. Al snel ging er weer
50% naar de klok en werd er 50%
rechtstreeks verkocht aan handelaren, weggooien hoeft gelukkig
niet meer.”

Momenteel is vooral te lezen dat de
verkoop via de veiling nu op z’n gat
ligt doordat de export stil is komen
te liggen. Is dit dan ook de voornaamste reden waarom het bij de
kwekers zo slecht gaat, of wordt er
Kunt u een vergelijking geven: hoe nog ergens een stap over het hoofd
verliep de verkoop en kweek eerst gezien?

Extra aandacht Fairtrade
tijdens de actieweek
Aalsmeer - Heeft u de Fairtrade
week krant ontvangen en de aanbiedingen gezien van de supermarkten? Deze korting gaat nooit
ten koste van de Fairtrade mini-

mumprijs en premie die aan boerenorganisaties en producenten betaald wordt. Dat is de garantie die jij als consument krijgt
als je kiest voor een product met

“Het belangrijkste feit is wel dat
er heel veel grenzen van belangrijke exportlanden gesloten zijn.
Het is wel zo dat bij een aantal
productgroepen eigenlijk het hele seizoen al last was van overproductie. Dat is zo bijvoorbeeld
bij tulpen. Als dan de grenzen
dicht gaan, heb je dus probleem
op probleem. Vorig najaar is het
bij die producten in de onderhandelingen met de supermarkten en retail fout gegaan. De supermarkten wisten dat er veel
tulpen waren. Dan heb je kwekers die een stevige prijs vragen
en een klant die weet dat er veel
aanbod is, dan kom je slecht tot
elkaar. Uiteindelijk willen de kwekers de tulpen toch kwijt, dus dan
gaan ze naar de klok! Als daar dan
ook nog de boel plat gaat, heb je
een groot overschot aan tulpen.”

Door het hele land zijn initiatieven
gestart om de sierteelt te helpen, zo
ook in het dorp zelf. Maar wat helpt
jullie nou écht?
“De kwekers roep ik op samen verenigd te blijven bij de veiling. Als
we allemaal alleen individueel zaken moeten gaan doen met klanten, wordt je vroeg of laat toch financieel uitgespeeld. Samen ben
je veel sterker dan alleen. Verder:
blijf jezelf en anderen in je omgeving verwennen met bloemen en
planten, dan komt het allemaal
weer goed. Nu iedereen in quarantaine zit, het huis en de tuin
lekker opfleuren met een bloemetje of plantje. Als die bij lokale
bloemisten en tuincentra gekocht
worden, dan houd je de handelsketen in stand. Voor de lange termijn is dat het beste.”
Door Nienke Oosting

het Fairtrade keurmerk. Als een
product in de aanbieding is dan
wordt er tijdelijk minder marge
op dat product verdiend. Wie welk
deel van de korting voor zijn rekening neemt, is een afspraak tussen supermarkten en leveranciers. Hoe meer Fairtrade producten er hier worden verkocht, hoe
meer Fairtrade boeren en arbeiders daar in staat gesteld wor-

den om hun situatie te verbeteren
Prijsacties op Fairtrade producten zorgen ervoor dat een grotere
groep consumenten in aanraking
komt met Fairtrade producten. Dit
vergroot ook de kans dat mensen
na een positieve gebruikservaring
het Fairtrade product blijven kopen. Hoe meer Fairtrade producten er hier worden verkocht, hoe
meer de Fairtrade boeren en ar-

Gentlemen’s Place en Total
Copy Service trakteren
Aalsmeer - Dat er komende zaterdag 9 mei voor het eerst geen
Geraniummarkt en braderie worden georganiseerd in Aalsmeer
Centrum, weerhield Gentlemen’s
Place en Total Copy Service er
niet van toch iets met bloemen te
gaan doen. Zeker in deze tijd vinden deze winkeliers dat klanten
opgevrolijkt moeten worden met
bloemen.
Iedere klant die bij de stijlvolle herenkledingzaak en de servicegerichte drukkerij/reprocenter iets koopt, krijgt als bedankje een geurige geranium cadeau.
Deze vrolijke zomerbloeiers zijn
een eyecatcher voor het terras,
balkon of tuin.
Troost en waardering
“We vinden het natuurlijk erg jammer dat er dit jaar geen braderie
en Geraniummarkt gehouden kunnen worden door de Coronacrisis”,
aldus Christiaan Sijnen van Gentlemen’s Place. “Het is een jaarlijkse traditie in Aalsmeer en velen
kochten er een leuk cadeautje voor
Moederdag, dat de dag erna ge-

vierd wordt. Deze geranium is een
kleine troost, maar ook een blijk
van waardering.”

beiders daar in staat gesteld worden om via de minimumprijs en
premie hun situatie te verbeteren.
En dat is wat echt telt! Koop dus
gerust Fairtrade producten in de-

ze Fairtrade week met korting. Kijk
voor meer informatie op: www.
fairtradegemeenteaalsmeer.nl en
www.fairtradegemeenten.nl
of
neem contact op via 0297-321509.

Extra cadeautje
“Bij de vele winkels in Aalsmeer
Centrum zijn originele Moederdag-cadeaus te koop”, zegt Dirk
Box. “Wij van Total Copy Service
hebben uiteraard ook unieke verrassingen voor moeder. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een leuk
bedrukte beker of shirt. Of laat bij
ons je mooiste foto vergroten. De
geranium is een extra cadeautje
waar we onze klanten graag mee
verrassen.”
Service en hygiëne
Voor deze actie geldt op is op, dus
wacht niet te lang. Kom naar de
Zijdstraat en Dorpsstraat en laat
je inspireren en adviseren. Ook bij
Gentlemen’s Place en Total Copy
Service kunnen klanten veilig winkelen op 1,5 meter afstand. Service
en vakmanschap, maar zeker ook
hygiëne staan hoog in het vaandel
bij deze Aalsmeerse ondernemers.
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te brengen met FloriWorld. Tijdens
deze interactieve show krijgt de kijker een wervelende preview van
wat er straks in FloriWorld te beleven is. Elk half uur staat een andere
regio of doelgroep centraal. Speciale gasten en diverse bekende Nederlanders nemen je mee in de betoverende wereld van bloemen en
planten.

Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei

FloriWorld online open
met wervelende show
Aalsmeer - FloriWorld, de nieuwste bloemen en planten attractie
van Nederland, gaat open! Eerst
online en zodra het kan, openen de deuren zich voor iedereen

die houdt van bloemenpracht en
plantenweelde. Vier dit heugelijke
moment online mee op donderdag 21 mei, op Hemelvaartsdag,
van 14.00 tot 20.00 uur.

Speciale gasten
De online opening zal de vorm
hebben van een broadcast show
en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen wereldwijd in contact

Virtuele Tour
De online opening is ook het startschot van de Virtuele Tour van FloriWorld, een 360 graden rondgang
met clickable buttons door FloriWorld. Onder deze buttons is meer
informatie, filmpjes en weetjes over
FloriWorld te vinden. Ook kunnen
de kijkers allerlei leuke extra’s selecteren, waarmee ze FloriFriends
worden en een exclusief kijkje in
FloriWorld krijgen. De Virtual Tour is
vanaf 21 mei 14.00 uur beschikbaar.
Op de website www.floriworld.nl
en social media kanalen (Facebook
en Instagram) zal snel meer informatie over alle online activiteiten
beschikbaar zijn. Daar kunnen bezoekers onder andere lezen hoe ze
deel kunnen nemen aan deze online opening en waar de Virtual Tour
te vinden is. Binnenkort worden alle Nederlanders uitgenodigd om
actief deel te nemen aan dit Grootse Feest op Afstand; gewoon vanaf
de eigen bank thuis. Volg de social
media kanalen van FloriWorld voor
nieuwe updates!

Ook acties met Unox en Dove

Melk van Deen en Arla
Foods voor Voedselbank
Aalsmeer - Van 19 tot en met
26 april doneerden Deen en Arla Foods, waaronder het merk
Melkunie valt, voor ieder pak
melk van Melkunie dat verkocht
werd ook een pak aan de Voedselbank. Klanten van Deen bleken de actie zeer te waarderen
en zorgden ervoor dat met deze
actie een fantastisch aantal pakken melk werd gedoneerd. In totaal zijn er met het initiatief ‘Koop
een pak, doneer een pak’ 20.543
pakken melk van Melkunie gedoneerd aan de Voedselbank. Voedselbanken in Nederland hebben
op dit moment hard hulp nodig.
Door de coronacrisis is de vraag

naar voedselhulp toegenomen
en zijn de voorraden onder druk
komen te staan. Door de mogelijkheid om de Voedselbank te
steunen laagdrempelig te maken,
bleken klanten erg bereidwillig
om een steentje bij te dragen. Vorige maand doneerden klanten
van Deen al 25.000 producten
aan de Voedselbank. Met de ex- Tim Butje en Michel Kas (Arla Foods) overhandigen symbolisch de melk
tra 20.543 pakken melk kunnen samen met Bastiaan de Back en Harm Op den Kelder (Deen) aan Michel
de lage voorraden bij de Voedsel- Sanders van Voedselbank Nederland.
bank weer worden aangevuld. De
pakken melk zijn woensdag 6 mei gelijkbare actie georganiseerd een pak doneerde aan de Voeddoor Deen Supermarkten en Arla met Unox, waarbij Deen van zon- selbank. Deze week wordt deze
Foods afgeleverd bij Voedselban- dag 26 april tot en met zaterdag 2 actie herhaald met Dove deo of
ken Nederland te Amsterdam. Af- mei bij iedere aankoop van Unox douche. Deze actie loopt nog tot
gelopen week werd er een ver- Cup-a-Soup, noodles of pasta ook en met zaterdag 9 mei.

Studia biedt extra handvatten op alle niveaus

Huiswerkbegeleiding voor
middelbare scholieren
Aalsmeer - Afgelopen periode
zijn de meeste leerlingen aangewezen op hun zelfdiscipline
en doorzettingsvermogen. Dit
vraagt veel van leerlingen en niet
ieder kind lukt het om dit vol te
houden. Bovendien zoeken leerlingen de bevestiging dat ze de
stof begrijpen en op de juiste
weg zitten. Voor veel leerlingen
voelt afgelopen periode toch ook
als een soort vakantie en komt
school op de tweede plaats, terwijl juist nu de basis wordt gelegd voor het volgende schooljaar. Herkent u dit, dan kunnen de
huiswerkbegeleiders van Studia
helpen om de basis voor het volgende schooljaar te verstevigen.
Studia biedt extra handvatten om
de leerstof te begrijpen en onder-

steunen leerlingen met hun planning en huiswerk.
Nieuw: Strippenkaart
Voor middelbare scholieren met
een paar probleemvakken biedt
Studia de mogelijkheid om op
basis van een strippenkaart tijd
te reserveren voor bijles. Dit kan
voor één vak zijn, maar kan ook
voor meerdere vakken gebruikt
worden. Je reserveert dus tijd
voor vragen en uitleg. Erg handig
voor de laatste toetsen die je helpen om over te gaan naar het volgende jaar. Deze ondersteuning
wordt volledig online aangeboden, is dus laagdrempelig, flexibel in te zetten en een voordelig
alternatief voor reguliere bijles in
vaste vakken.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

10 MEI MOEDERDAG:

WIJ ZIJN
Trakteer
OPEN!
moeder op een MAX
2 PERSONEN
PER BEZOEK
ukelele of een BETALEN ALLÉÉN
VIA PIN
(western) gitaar
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Plannen en uitvoeren
Studia helpt bij het plannen, organiseren en uitvoeren van het
huiswerk, maar verzorgt ook
hulp bij het maken van een
werkstuk, leert slimme technieken om woordjes te leren,
helpt bij het vinden van de
beste manieren om een toets

Ondernemers over corona:
“Hier kies je niet voor”
Aalsmeer - Dat de huidige tijd Opknappen en schoonmaken
voor veel ondernemers een zwa- Thomas Visser van De Oude Veire tijd is, laat zich makkelijk raden. ling: “Ik reageer via mijn telefoon,
De Nieuwe Meerbode en Zaai dat zegt al een hele hoop over
vroeg per mail aan een aantal on- de omstandigheden, want nordernemers hoe zij deze corona- maal ben ik in ieder geval vijf datijd beleven en de toekomst zien. gen per week in De Oude Veiling
Hun reacties zijn bijzonder hoop- te vinden. Nu de bovenzalen gevol. Deze week aan het woord sloten zijn, is het heel rustig. Getwee Zaailingen van de vierde en lukkig zijn wij wel begonnen met
derde editie: Jeroen Borgman en het opknappen van de bovenzaThomas Visser.
len. Naast een hele grote schoonmaak zijn wij ook aan het schilInstructies op afstand
deren en behangen en de ruim“Hier kies je natuurlijk niet voor”, tes opnieuw aan het inrichten.
mailt Jeroen Borgman van Ge- Een hele leuke bezigheid om zo
woon Jeroen en gespecialiseerd het nieuwe seizoen weer te kunin organisaties helpen met hun nen beginnen. Ik heb het over
automatisering. “Veel bedrijven het nieuwe seizoen, omdat ik
zijn genoodzaakt geworden om bang ben dat wij ook de komenteams van Microsoft in gebruik te de maanden veel minder omzet
nemen. Soms gecombineerd met zullen draaien dan normaal. Dat
een complete overstap naar Offi- is enorm balen; dit had echt een
ce 365. Normaal gesproken kost topjaar kunnen worden! Toch zie
deze verandering een lange voor- ik de toekomst positief tegemoet.
bereiding en training. Nu moest Nu is er de tijd om te perfectionedat à lá minuut geregeld worden. ren. Vanaf september moeten wij
Ik ben nu heel druk met instruc- weer gaan knallen!”
ties op afstand te geven aan de
medewerkers van deze organisa- Volgende week aan het woord:
ties. Vooraf gezien niet mijn ‘idea- Wilco Hoogeveen van Turf. Hij
le klanten’, maar wel erg leuk om heeft een bijzonder verhaal gete doen. Ik haal er veel voldoe- schreven.
ning uit.”
Janna van Zon

voor te bereiden, geeft hulp
bij het maken van een samenvatting, uittreksel, etc. en verzorgt online bijles voor alle
vakken. Begeleiding door bevoegde docenten en de auteur van Het Ei: Leren is een vak! Lennard van der Weijden (links) en wethouder Robert van Rijn.
Kijk voor meer informatie op
www.studia.nl

Woelige tijden voor (ook) de sierteelt

Wethouder neemt kijkje
bij GreenBalanZ

Gezellige Koningsdag in de Sportlaan

Oranjecakejes gebakken
en spelletjes gedaan
Aalsmeer - “Zo jammer dat we dit
jaar ‘Koningsdag’ niet zo uitbundig
als anders in het dorp konden vieren. Geen vroege start op de vrijmarkt in de Zijdstraat, geen feest
‘s middags op het Drie Kolommenplein. Maar wij zijn niet bij de
pakken neer gaan zitten. We zongen om 10.00 uur het Wilhelmus
met heel Nederland. We hebben
voor de buren in de Sportlaan (wegens de grote run op de tompoucen) koninklijke oranjecakejes gebakken, welke we uiteraard op veilige afstand uitdeelden. We zijn de

Jeroen Borgman en Thomas Visser

oud-Hollandse spelletjes Memory
en Kwartet gaan spelen. We hebben gesmikkeld van de rijkelijk gedekte Oranje-tafel. Maakten een
creatief bord om aan de deur naast
de vlag mét wimpel te hangen. En
tenslotte hebben wij om 16.00 uur
in huiselijke kring het glas tijdens
de nationale toost geheven. Het
mooie weer verhoogde de feestvreugde, maar hopelijk mogen we
volgend jaar onze jaarlijkse traditie
in de oude vorm weer voortzetten.
Leve de koning!”
Patricia Stevens

Aalsmeer - Het zijn woelige tijden voor iedereen maar zeker ook
voor de sierteelt. Daarom ging
wethouder Robert van Rijn op
woensdag 29 april op bezoek bij
GreenBalanZ aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart. Dit familiebedrijf kweekt al drie generaties Orchideeën en heeft duurzaamheid
hoog in het vaandel. De wethouder wilde graag horen hoe het bedrijf nu draait en waar Lennard
van der Weijden als eigenaar tegen aanloopt.
Eénrichtingsverkeer
“We moesten wel wat maatregelen nemen om veilig door te kunnen werken. Zo hebben wij schotten geplaatst op plekken waar
mensen te dicht bij elkaar werken, de pauzes opgedeeld en een
éénrichtingsverkeer in het bedrijf
ingesteld”, vertelt Lennard. “Vooral de eerste weken hebben we behoorlijk verlies gedraaid, maar nu
komt het langzaam weer op gang.
Wij exporteren vooral naar Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en
België. Gelukkig kunnen we weer
exporteren naar deze landen en
zitten we op dit moment op ongeveer 80% van onze omzet. Ook
leveren we binnen Nederland de-

ze markt trek gelukkig ook weer
aan.” Voor de sierteelt heeft het
Rijk een omzetschaderegeling ter
hoogte van 600 miljoen euro vastgesteld. De regeling is voor bedrijven in deze sectoren die te maken
hebben met een forse omzetdaling. Tegelijkertijd kan de sector
de teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Daardoor hebben bedrijven te maken met doorlopende
vaste lasten, maar ook met doorlopende productiekosten. Uitgangspunt is dat de eerste 30 procent van de omzetderving voor
ondernemers is en de overheid
de resterende 70 procent van de
schade voor een aanzienlijk deel
compenseert.
Plaatselijk noodpakket
Wethouder Robert van Rijn: “Ik
voel mee met de bedrijven in
Aalsmeer. En ondanks dat zij vindingrijk zijn heeft de gemeente Aalsmeer ook een plaatselijk noodpakket aan maatregelen vastgesteld. Een onderdeel
van dit pakket is dat niet woningen geen OZB voor het gebruikersdeel hoeven te betalen over
2020. Hiermee proberen we de
economie ook plaatselijk extra te
helpen.”
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48 huizen, verschillende afmetingen

“Horeca wordt flink getroffen”

Aalsmeer - Op 12 maart stond
de informatie-bijeenkomst over
het project Stommeerhoff op het
programma. De presentatie voor
de bouw van totaal 48 woningen
in Polderzoom fase 2 moest vanwege de ingestelde maatregelen
om het coronavirus in te dammen
op het laatste moment gecanceld
worden. Aangekondigd werd dat
medio mei de planning was om
de verkoop te starten. En nu is de
exacte datum ‘geprikt’. Op donderdag 14 mei start online de ver-

Aalsmeer - Rob Ojevaar runt al
ruim zes jaar met veel passie restaurant Oh! aan de Ophelialaan.
In deze periode is het restaurant
uitgegroeid tot volwassen bedrijf
met goede recensies op Tripadvisor. Goede reden voor wethouder Robert van Rijn om hier langs
te gaan en te horen hoe Rob omgaat met zijn bedrijf in deze periode.

Start verkoop woningen
in Stommeerhoff

Wethouder Van Rijn trots
op creatieve ondernemers

koop van de 48 duurzame woningen. Het gebied waar de huizen gebouwd gaan worden is gelegen rondom de nieuwe Burgemeester Hoffscholteweg, tussen
de Stommeerkade, Ophelialaan
en het Bielzenpad. De allen eengezinswoningen worden in verschillende afmetingen gerealiseerd: 2-onder-1 kap, benedenen bovenwoningen. Alle hui- Inzameling door Eveline Witte in de buurt van de Begoniastraat.
zen worden gasloos opgeleverd.
Meer weten? Kijk op www.stommeerhoff.nl of op facebook.

Ook iets voor jou/u?

Straatinzamelingen voor
Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer - Ook voor Voedselbank Aalsmeer is dit een spannende tijd. Blijft de aanvoer van
voedsel op peil? Kunnen de vrijwilligers het volhouden? Hoe vermijd je contact? Komt er een grote stijging van het aantal klanten
aan?

“Dit is gewoon een leuk bedrijf”

Marjan Könst dertig jaar
bij Kraan Mode
Aalsmeer - Op 1 mei was het precies 30 jaar geleden dat Marjan
Könst in dienst trad bij Kraan Mode op de Aalsmeerderweg. Niet
dat ze dat zelf doorhad overigens.
Toen Marjan ’s ochtends binnenkwam stonden eigenaren Peter
en Sabrina Kraan en alle collega’s haar al op te wachten. “Wat
zijn we met véél vandaag!”, riep
ze nog nietsvermoedend uit.
Maar Peter hielp haar gauw uit de
droom met bloemen, taart, een
cadeaubon van Juwelier Sparnaaij en mooie woorden: “Marjan
is al 30 jaar onze rots in de branding. Ze is altijd vrolijk, heel precies en een harde werker die altijd voor ons klaar staat. Marjan
werkte eerder bij Kraan dan Sabrina en ik, mijn vader heeft haar
destijds aangenomen. Wij zijn erg
trots dat Marjan al 30 jaar naast
ons staat!”
Marjan werkte lang als verkoopster, maar is de laatste jaren vooral actief achter de schermen. Daar
beheert ze onder andere de goederenstroom. “In het begin miste
ik het directe klantencontact wel,
maar nu ben ik er aan gewend.
En het administratieve werk past
goed bij mij”, zegt ze erover.
Grote veranderingen
In de loop van de jaren heeft Mar-

jan veel zien veranderen: “De grote verbouwing in 2018 was natuurlijk een enorme ingreep. Daar
keken we al jaren naar uit en het
is gigantisch mooi geworden.
Daaraan kun je zien dat Peter en
Sabrina ondernemers zijn die hun
nek durven uit te steken. Ze zijn
enorm op elkaar ingespeeld. Peter doet het zakelijke deel en Sabrina is werkelijk van álles op de
hoogte: kunst, mode, ontwikkelingen in de wereld, trends, social media. Ze zit er bovenop. Nu
met de coronacrisis moet je creatief ondernemen en dat kunnen
ze heel goed. We plaatsen veel foto’s en filmpjes op social media en
daar wordt goed op gereageerd.
Daar komen de klanten echt op
af. We hebben het geluk dat dit
een grote zaak is waar je de ruimte kunt nemen. Als je ergens gaat
werken, ga je er natuurlijk niet
vanuit dat je 30 jaar blijft. Maar
het is omgevlogen. Dit is gewoon
een leuk bedrijf! Onderling hebben we een hechte band. De sfeer
is heel persoonlijk. Dat zie je ook
aan vandaag, er waren zelfs nog
wat ex-collega’s opgetrommeld.
Ik ben heel blij en supertrots dat
ik al zo lang mijn bijdrage kan leveren aan zo’n mooie zaak als
Kraan Mode!”
Tekst: Eveline Steenaart

Verse vitamines uit de zee

Verwen uzelf, laat visje
gewoon thuis bezorgen
Regio - Even een visje halen is
momenteel lastig. Mensen zijn
bang te dicht op elkaar te staan
en volgen liever het advies van
het RIVM om thuis te blijven.

Maar dat hoeft nu geen probleem
te zijn. Via Viskoop.nl kunt u heerlijke spartelverse vis bestellen en
bij u thuis laten bezorgen. Direct
van de visafslag in IJmuiden. Al-

Intake en uitgifte
Er worden nog steeds geen (her)
intake-gesprekken
gehouden.
Mensen kunnen zich gewoon
aanmelden en krijgen een tijdelijke toekenning en bestaande klanten krijgen een voorlopige verlenging. Op dit moment leidt dit
wel tot een stijging van het aantal
klanten met bijna 20 procent. Afhankelijk van de maatregelen van
de regering beraadt de Voedselbank zich op het hervatten van de
gesprekken, wellicht telefonisch.
Ook omdat de verwachting is dat
het klantenaantal door de economische gevolgen zal gaan stijgen.
Uitgifte gaat nog steeds door,
met extra aandacht voor de hygiëne en dat loopt goed. Klanten
met een kwetsbare gezondheid
of ziekte (in het gezin) krijgen hun
pakket thuisbezorgd. Momenteel
zijn dat er vijf.

KoopMeerLokaal actie
Wethouder Robert van Rijn: “De
horeca wordt flink getroffen in
Aalsmeer. Waar kan helpt de landelijke overheid maar als gemeente helpen wij ook. Zo zijn
we via VisitAalsmeer gestart met
een KoopMeerLokaal actie. Op
www.visitaalsmeer.nl vindt u alle restaurants die afhaalmaaltijden verzorgen. Ik leef mee met
alle ondernemers in Aalsmeer en
ben erg trots op hoe creatief ondernemers in Aalsmeer met deze
periode omgaan. Ik wil ook iedereen oproepen: KoopMeerLokaal!
en steun onze mooie bedrijven.”

maliseerd. De verhoogde aandacht voor de voedselsituatie
heeft wel geleid tot meer, incidentele en structurele donaties.
Groentehandelaar Levarht levert
sinds een paar weken grote hoeveelheden groenten. Ook werd
de Voedselbank verrast door een
paar honderd kilo aardappelen
via SPIE namens de deelnemers
van de Pramenrace en een paar
honderd liter yoghurt van Zuivel- Rob Ojevaar van OH! (links) en wethouder Robert van Rijn.
boerderij Boeren van Amstel. En
ook een paar honderd kilo meel
van Korenmolen de Leeuw. Ook
de chauffeurs en bijrijders van
de ophaalronde op donderdag
gaan gewoon door, al loopt de
opbrengst van supermarkten wat
terug, maar er zijn genoeg andere ritjes.

Straatinzameling
Een intaker, die niet van stil zitten houdt, bedacht een mooie
actie. Ze zette samen met haar
buurvrouw een straatinzameling
op: mailtje, appje, krat voor de
deur. Met weinig moeite en in notime waren er ongeveer vijf kratten vol voedsel verzameld. Super!
Dit idee verdiende navolging en
daarom werd het idee ook overgenomen door Aalsmeer voor ElBelangstelling goed
kaar. Op diverse plaatsen zijn/
Er is een goed besef van politiek worden nu straatinzamelingen
en maatschappij voor de situatie gedaan. Zoals door Eveline Witvan de Voedselbank. Veiligheids- te in de buurt van de Begoniasregio Amsterdam Amstelland, de traat. Ook wat voor jou? Meld je
gemeente en Welzijnsorganisa- aan via Aalsmeer voor elkaar/Cotie Participe informeren regelma- ronahulp. Je kunt ook mailen naar
tig hoe het gaat. Wethouder Ro- info@voedselbankaalsmeer.nl of
bert van Rijn was vorige week bellen met 06-37471838. Ze kunwoensdag op bezoek om zich te nen je dan helpen met kratten,
laten bijpraten en op donderdag tasjes en een instructie.
kwam hij de vrijwilligers verrassen
met een mooie Phalaenopsis. Dat OostOogst
werd zeer gewaardeerd!
Sinds een paar weken levert kwekerij OostOogst weer knapperend
Voedselverwerving
verse groente. Momenteel vooral
Toen de ‘intelligente lockdown’ sla, andijvie en zelfs bloemkool en
van kracht werd, kwamen er gro- vanwege het mooie voorjaar gete donaties binnen bij de Voed- lijk al in grote hoeveelheden! Voselbank, vooral van horeca, cate- rige week negen kratten vol. Een
ring en kinderdagverblijven. Nu prachtige bijdrage aan gezonde
is de situatie weer meer genor- pakketten: fantastisch!

les vacuüm verpakt en gekoeld.
Na ontvangst kunt u het pakket
twee tot drie dagen in de koeling bewaren en opeten of direct
na binnenkomst invriezen, dan
is het drie maanden houdbaar.
Op Viskoop.nl vindt u een uitgebreide keuze aan visboxen. Enkele voorbeelden: een bbq-visbox,
een panklare visbox, een visfiletbox, een Noordzeevis box, maar
ook een schelpdierenbox of een
verse wilde zalm box. Maar ook
uw speciale viswensen kunt u per
mail via info@viskoop.nl doorgeven! Verse vis is gezond en goed

Afhaalmaaltijden
“Het was best even schrikken
op de avond dat we dicht moesten, vooral omdat we ruim 30
boekingen hadden staan”, vertelt Rob. “In eerste instantie wisten we niet zo goed hoe we hiermee om moesten gaan, maar de
volgende dag zijn we gelijk met
een crisisteam bij elkaar gekomen en hebben we een concept
bedacht voor deze periode. En ik
moet zeggen, je wordt wel creatief van zo’n situatie. We zijn gelijk begonnen met afhaalmaaltijden. Dit loopt best goed. We zitten nu op 35 tot 40 procent van
onze omzet. Om dit nog verder te

verhogen starten we vanaf 1 mei
met de ‘Oh! @ home’ box. In deze
mooie box zitten de biologische
producten voor een zes gangen
menu. Omdat niet iedereen een
keukenprins of prinses is hebben
we ook video’s gemaakt met hierin de uitleg hoe iedereen dit thuis
kan bereiden. We hopen zo ons
mooie restaurant te kunnen blijven voortzetten en deze periode
te overbruggen.”

om weerstand op te bouwen. Dat
is in deze onzekere tijd natuurlijk heel belangrijk. Vitamines uit
de zee!

Nieuwe (zonne)bril of contactlenzen

Veilig naar Sijbrants &
Van Olst Speciaaloptiek
Uithoorn - In verband met de coronacrisis hanteerden Sijbrants
& van Olst Speciaaloptiek in Uithoorn en Ouderkerk aangepaste openingstijden. Inmiddels zijn
deze weer terug naar normaal.
Wel worden de nodige maatregelen genomen om veilig te kunnen werken en om op veilige wijze klanten te kunnen ontvangen.
In beide zaken worden de richtlijnen van het RIVM strikt in acht
genomen. Dat betekent in de
praktijk dat er uiteraard geen
handen worden geschud en dat
er afstand wordt gehouden. Met
de hygiëne wordt nog bewuster omgegaan dan anders. De
oogmeetruimte is klein, daarom
wordt daar maar één persoon
tegelijk toegelaten. Na elke afspraak wordt de oogmeetruimte grondig ontsmet en de apparatuur wordt in het bijzijn van de
klanten gereinigd. Klanten dienen zelf contactlenzen in te zetten en uit te nemen. Bij de kassa
wordt bij voorkeur gepind of contant geld neergelegd. De medewerkers van Sijbrants & van Olst
gaan alleen werken als ze gezond
zijn en als ook hun huisgenoten
geen verkoudheidsverschijnselen, griepklachten of koorts hebben. Datzelfde vragen ze van de
klanten: bent u ziek, of is een van
uw huisgenoten ziek, kom dan in
een later stadium naar de winkel.
Met deze maatregelen kunnen
klanten met een gerust hart naar
Sijbrants & van Olst komen voor
een nieuwe bril, contactlenzen
of contactlensproducten. Bovendien kunnen contactlenzen online worden besteld via de website: https://www.designbril.nl/
contactlenzen/online-bestellen/.

Cadeau en kookboek
En hoe bijzonder is dat! Een vispakket cadeau doen aan een
dierbare. Laat een vispakket bezorgen. Ook dat kan via www.viskoop.nl. Voor iedereen die een
bestelling doet van 75 euro of
meer ligt een fraai viskookboek
klaar. Die wordt uiteraard toegevoegd aan uw bestelling. Volg Zonnebrillen op sterkte
Viskoop.nl ook op social media.
Voor een nieuwe zonnebril is dit

een goed moment om naar Sijbrants & van Olst te gaan. Momenteel is er een actie met merkzonnebrillen op de eigen sterkte. Daarbij zijn diverse modellen
extra scherp geprijst. Zo koop je
vanaf 199 euro een Prada zonnebril met enkelvoudige HOYAglazen op je eigen sterkte en is
HOYA-glazen multifocaal mogelijk vanaf 60 euro per glas. Bovendien krijg je bij aankoop van
een zonnebril met je huidige brilsterkte 6 maanden garantie op de
sterkte. Dus mocht je brilsterkte
binnen 6 maanden veranderen,
dan krijg je zonder kosten nieuwe glazen. Nog meer redenen om
naar Sijbrants & van Olst te gaan.
De winkels zijn geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van
9.30 tot 18.00 uur. Zaterdag van
9.30 tot 17.00 uur. Uithoorn ook
maandag van 12.00 tot 18.00 uur
en vrijdag koopavond tot 20.00
uur. Sijbrants & van Olst Uithoorn
is te vinden aan de Dorpsstraat 32
in Uithoorn en in Ouderkerk aan
de Amstel op het Sluisplein 1. Kijk
voor meer informatie ook eens op
wwwdesignbril.nl.

Rabo &Co
Rabobank Regio Schiphol

Zorg goed
voor jezelf en
voor elkaar!

Corona en ondernemen
Voor veel ondernemers geven de gevolgen van het coronavirus onzekerheid.
Bijvoorbeeld over overheidsregelingen, verzekeringen, financieringen en
betaaloplossingen.
Uiteraard mag je van de Rabobank verwachten dat zij samen met de Nederlandse
overheid en de andere Nederlandse banken er alles aan doen om het Nederlandse
bedrijfsleven te steunen in deze zware tijden. Alle actuele informatie is te vinden op:
rabobank.nl/bedrijven/corona/

Ben je ondernemer en klant van de Rabobank en heb je vragen?
Je kan telefonisch contact met ons opnemen via 023 – 549 84 00. Onze adviseurs,
waaronder Letty Brandt (foto rechts), zijn bereikbaar voor vragen en nemen de tijd
om zakelijke onzekerheden te bespreken.

Rabo ClubSupport
De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol,
omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank haar
kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen,
zodat we met elkaar ons land – buurt voor buurt – sterker maken.
Met Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs en verenigingen een
deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport 2020 na de zomer van start
De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen

Een goede, gezonde
en heerlijke maaltijd
Juist in deze bijzondere tijd is het belangrijk dat wij extra oog houden
voor elkaar en elkaar helpen waar mogelijk. Jonathan Karpathios en
Xander Meijer van Cape Karpa in Hoofddorp doen dat door dagelijks
heerlijke maaltijden te verzorgen met verse, lokaal geteelde groente.
Op die manier helpen zij de boeren die op dit moment moeite hebben hun
heerlijke producten te verkopen. Rabobank, Stichting Meerwaarde en Cape
Karpa hebben samen het initiatief genomen om deze maaltijden te bezorgen
bij bewoners en gezinnen in Haarlemmermeer die door alle Corona-maatregelen beperkt worden in hun bewegingsvrijheid en daardoor niet de
dienstverlening vanuit Meerwaarde kunnen krijgen die voor hen belangrijk is.
Wij hopen met dit gebaar een steuntje in de rug te bieden en een stimulans te
geven om de schouders er onder te blijven zetten, aldus Kelly en Olga (foto).

Growing a better world together

en stichtingen. Deze verenigingen en stichtingen vormen het hart van onze
samenleving.
In verband met het coronavirus en de consequenties die voortkomen
uit de diverse maatregelen voor verenigingen en stichtingen, start
de inschrijfperiode voor Rabo ClubSupport na de zomerperiode.
De stemperiode voor leden loopt van 5 t/m 25 oktober.

Hypotheekgesprek
veilig vanuit huis
Voor een hypotheekgesprek hoef je de deur

Kijk voor meer informatie en het maken van

niet uit. Onze adviseurs staan voor je klaar voor

een afspraak op rabobank.nl/particulieren/

een gesprek via video of telefoon. Zo beperken

hypotheek/afspraak-maken. Je kunt ons

we het fysieke contact en creëren we een veilige

ook bereiken via 023 – 549 82 00.

omgeving voor onze klanten en medewerkers

Tip: via Online Bankieren en de Rabo App

in tijden van het Coronavirus.

kun je zelf veel regelen en chatten met een
van onze medewerkers.

Bereikbaarheid

van onze kantoren

Een online videogesprek is eenvoudig en veilig.

Een veilige (werk)omgeving voor onze klanten en

Je voert het gesprek via jouw computer, laptop,

medewerkers, waaronder Martina (foto hierboven) heeft

tablet of smartphone. Waar en wanneer het je

de hoogste prioriteit. We doen er op dit moment alles

uitkomt. Tijdens het gesprek bespreken we

aan om met goed deurbeleid en afspraken onze

dezelfde onderwerpen als bij een afspraak op

vestiging in Aalsmeer open te houden voor klanten

ons kantoor. Voordeel: je bespaart reistijd, zit in

die echt noodgedwongen vragen hebben die niet

je eigen omgeving en je voert het gesprek met

telefonisch of via een ander digitaal kanaal beantwoord

onze vertrouwde adviseurs.

kunnen worden. Extra hygiënemaatregelen zijn

Natuurlijk kun je ook een afspraak maken voor

getroffen in de vorm van plexiglas schermen voor de

een telefoongesprek. Onder andere onze

balies en het sluiten van de toiletten voor klanten.

adviseur Ronald Cubo (foto) staat voor u klaar.
Het kantoor in Hoofddorp Centrum is gesloten. Voor
afspraken kun je terecht op ons regiokantoor aan de
Polarisavenue 150, tevens in Hoofddorp. Op deze locatie

Rabobank
tijdens Corona

kunnen we de sociale afstand van anderhalve meter beter
waarborgen dan op ons kantoor in Hoofddorp Centrum.
Tijdens kantooruren zijn onze medewerkers hier aanwezig
om vragen te beantwoorden.

MKB Digital Workspace
helpt ook tijdens Coronacrisis
Techstudenten en digitale bureaus zetten zich

Red je boeketje

4-8 uur vrijwillig in voor MKB-ondernemers die

Het coronavirus heeft de sierteeltsector flink

ondersteunen MKB-ondernemers met vraagstukken,

geraakt. De timing kon bijna niet slechter, nu net

zoals het opzetten van een webshop, uitzenden

in het bloeiende voorjaar. Gelukkig ontstaan er

van webinars of instellen van veilige videocalls. MKB-

een aantal hartverwarmende initiatieven, zo ook

ondernemers die ondersteuning nodig hebben en

de website ‘Red je Boeketje’.

digitale bureaus of studenten die willen helpen

vanwege de corona-maatregelen versnelt moeten
digitaliseren. De techprofessionals en studenten

kunnen zich melden bij de digitale werkplaats in
Voor 15 euro kan de consument een boeketje redden

Amsterdam via: mkbdigitalworkspace.nl/corona.

van de groenbak, dat vervolgens gedoneerd kan

Een mooie initiatief van ACE Incubator, Rabobank,

worden aan bijvoorbeeld een dierbare of aan een van

Gemeente Amsterdam, Ministerie van Economische

de circa 117 duizend ouderen in een verzorgingshuis.

Zaken en Klimaat en Provincie Noord-Holland.

Het helpt tegen het eenzaamheidsvirus, denken de

Dit alles in samenwerking met de Universiteiten,

initiatiefnemers. Voor de kwekers gaat het niet het grote

Hogescholen, ROC’s en andere onderwijs-

verschil maken maar zo krijgen ze toch nog een eerlijke

instellingen uit de Metropoolregio Amsterdam.

prijs voor hun bloemen en lijden exporteurs minder
verlies. Om dit initiatief te ondersteunen heeft de
Rabobank landelijk duizenden boeketten besteld via

Bent u met hart en ziel bezig met een mooi maatschappelijk initiatief in onze regio?

‘Red je boeketje’. We hopen ook op deze manier de

Dan vindt u Rabobank Regio Schiphol aan uw kant. Kijk of u in aanmerking komt

sector een warm hart toe te dragen.

voor een donatie uit ons Coöperatiefonds via rabobank.nl/regioschiphol.

16

7 mei 2020

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.

Lieve Jorian,
Alvast gefeliciteerd met je 9e
verjaardag! Maak er toch een
gezellige dag van! Hopelijk
tot snel!
Liefs opa & oma

Ik mis m’n lieve, gekke vriendinnen in deze rare tijd (en natuurlijk ook diegene die niet op deze foto staan). Hopelijk snel weer
een gezellige borrel in de Borrelbar.
XX Lin

Voor alle kanjers van de
Oosteinderschool,
Wat hebben jullie de afgelopen tijd hard (thuis) gewerkt.
Wij zijn trots op jullie allemaal (en ook op jullie papa’s
en mama’s). Geniet nog even
van de vakantie. Wij zien er
naar uit om jullie straks weer
allemaal te zien.

Lieve opa Wim en
oma Marja,
Wij missen jullie heel erg
maar houden ons hoofd
‘cool’!
Dikke knuffel van Saar,
Siem en Liv

Groetjes van alle juffen en
meesters van de Oosteinder

Beste ouders van onze school. Maandag 11 mei gaan we weer
beginnen met de lessen op school. Dank jullie wel voor al die
uren die jullie naast de kinderen hebben gezeten om hen te helpen met het schoolwerk. We hebben
daar veel bewondering voor. De leerkrachten nemen het een stuk van jullie
over. Hopelijk snel alles weer normaal.

Op 10 mei onze lieve opa 80
jaar! Van harte gefeliciteerd
opa! En een hele fijne moederdag oma!

Lieve groet van de vrijwilligers en OTT-ers van
kinderboerderij Boerenvreugd

Hiep Hiep Hoera lieve oma
Corry! Gefeliciteerd met je
verjaardag en
een fijne moederdag! Hopelijk kunnen we
snel weer knuffelen.
Kusjes
Roselieve,
Silvijn en Niven

X Didy, Joska, Verena, Sandra,
Robin, Bart, Mark

Het team van KC De Ruimte

Wij missen alle bezoekers enorm! Het is stil op de kinderboerderij. Maar we moeten nog even vol houden met z’n allen.

Speech tijdens herdenkingsplechtigheid

Burgemeester Oude Kotte:
“Hoe kostbaar vrijheid is”
Aalsmeer - Herdenkingsspeech
burgemeester Gido Oude Kotte:
“Morgen is het 75 jaar geleden
dat we bevrijd werden van het regime van een wrede dictator. Hitler. Maar ook 45 jaar (1975) geleden dat de Vietnamoorlog eindigde - of zoals de Vietnamezen hem
noemen - de Amerikaanse Oorlog. Ook de Koude oorlog is alweer 30 jaar geleden (1991) en inmiddels ook alweer bijna 20 jaar
(2001) geleden waren de terroristische aanslagen in het World
Trade Center in New York. Een
greep uit afschuwelijke gebeurtenissen die wereldwijd plaatsvonden en die we nooit mogen vergeten. Traditiegetrouw herdenken wij op deze dag de mensen
die zijn omgekomen in de strijd
voor vrijheid. Aan wie wij ons leven in vrijheid te danken hebben.
Een traditie die in ons land door
jong en oud belangrijk wordt gevonden. En terecht. Want zonder

de offers die deze mensen hebben gebracht was de vrijheid en
vrede die we kennen er niet geweest. Reeds 75 jaar herdenken
wij hen die dit mogelijk hebben
gemaakt. Reeds 75 jaar staan wij
stil bij het bloederige feit dat onze vrijheid is betaald door vele levens. En gek genoeg, lijkt vrijheid
voor bijvoorbeeld mijn generatie
als zo vanzelfsprekend. Of, beter
gezegd, vrijheid leek zo vanzelfsprekend. Want wie had verwacht
dat we de 75ste dodenherdenking thuis zouden doorbrengen.
De Coronacrisis heeft ons deze
vrijheid, onze menselijke intimiteit, fysieke verbondenheid, onze veiligheid ontnomen. Tijdelijk?
Is deze dreiging, deze strijd tijdelijk? Ik hoop vurig van wel. Ik geloof ook vurig van wel. En wel
hierom. Als je heel goed kijkt, zie
je dat wij in Nederland onze vrijheid niet hebben laten afnemen.
We leveren het zelf in, en ma-

ken er het beste van, ter bescherming van onze kwetsbaarste inwoners. Solidair in het thuisblijven, solidair in het samen voorkomen dat het virus ongrijpbaar
en onstuitbaar om zich heenslaat
zodat voor iedereen die het nodig heeft in het uiterste geval medische zorg beschikbaar blijft. En
dat is bijzonder. Niet gemakkelijk.
Er worden door sommigen grote offers gemaakt. Juist daarom
heel bijzonder. Zo ver weg van elkaar, en toch zo dichtbij voor elkaar. Laat het niet het nieuwe normaal worden! Vrijheid in verbondenheid behoort tot de kern van
onze identiteit. Voor hen die de
grond onder hun voeten weggeslagen voelen, zeg ik uit de grond
van mijn hart, houd vol! Voor hen
die ziek zijn, of die dagelijks in het
epicentrum hulp bieden, houd
vol! En hen die na al die weken
grote moeite hebben met het naleven van onze veiligheidsregels

zeg ik ook. Houd vol, alstublieft,
met elkaar, houd vol. Vrijheid is
nu eenmaal kostbaar. Veiligheid is
duur. Maar het is het waard. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid,
zo blijkt maar weer. We moeten
ervoor vechten, niet alleen toen,
ook nu, dus weer, keer op keer,

Feest voor bewoners OTT op zes locaties

Swingende ‘Dag van je
Leven’ bevrijdingspop

Het Meezingteam pakte heel gezellig uit bij Amstelmeer in de Jasmijnstraat. Het optreden met bellen en confetti kreeg veel waardering van zowel de bewoners als de begeleiders. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Helaas heeft Stichting Dag van je Leven moeten besluiten haar jaarlijkse botendag,
die voor 20 juni gepland stond,
te annuleren. En de feestdag, die
in september altijd in de feesttent
op het Praamplein georganiseerd
wordt, kan ook niet door gaan.
Dat zijn geen leuke berichten
voor de vele mensen met een verstandelijke beperking die in deze
regio wonen. Om ze een hart on-

der de riem te steken heeft het
bestuur, samen met Stichting
Ons Tweede Thuis, bedacht ze op
5 mei te laten genieten van muziek. Een soort bevrijdingspop,
maar dan bij de eigen woningen.
Bij alle zes de voorzieningen in de
gemeente Aalsmeer werden activiteiten georganiseerd. Uiteraard
op veilige afstand, in de tuin van
een voorziening of gewoon op
straat. De begeleiders hebben nu

niet alleen, maar samen. Juist nu.
We mogen de verbinding met elkaar niet verliezen. Want juist die
verbondenheid maakt dat we vrij
kunnen leven. Juist het rekening
houden met elkaar, maakt het veilig. Precies dat ene, het opgeven
van een stukje vrijheid van jezelf,

maakt dat we allemaal weer in
vrijheid en veiligheid kunnen leven. We doen nu ervaring op met
onvrijheid. Een indruk van hoe het
ook kan zijn, had kunnen zijn. Zou
kunnen blijven. Als we niets doen.
En daarom moeten we alles doen.
Jij en ik. Ieder mens.”

ook niet de extra steun van vrij- Stichting Dag van je Leven is blij
willigers, dus het was zeker ook dat ze dit in samenwerking met
voor hen een gezellig momentje. Ons Tweede Thuis voor deze doelgroep mochten organiseren.
Muziek en taart
“Normaal gesproken zien we deMet hulp van sponsors en mede- ze kanjers tijdens de botendag of
werking van de artiesten zelf, wa- in de feesttent in september,” alren er optredens van onder an- dus voorzitter Rob Langelaan. “Nu
dere Danny Terp, René Eshuijs, mochten we een keer een kijkje
Zingende DJ Dennis, Pumpin Pi- nemen bij hen bij de woonvoorzieano’s, Sabrine Hallewas en het ning en het feest naar ze toe brenMeezingteam. Bij een aantal loca- gen. Een hart onder de riem, want
ties was er geen muziek door de ze mogen deze coronaperiode
kwetsbaarheid en het niveau van geen familie zien en niet naar hun
de bewoners, maar daar trakteer- dagbesteding. Ze zitten eigenlijk
de Dag van je Leven op lekkere gewoon opgesloten met elkaar.
taart en op sommige locaties op We hopen dat de buren ook genopoffertjes. Er wordt teruggeke- ten hebben, want omdat het buiken op een swingend dagje be- ten moest plaatsvinden kon vaak
vrijdingspop.
wel heel de buurt meegenieten.”
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Algemeen
De jeugd mag sinds 29 april weer
sporten! Alle sportclubs en verenigingen in Aalsmeer en Kudelstaart hebben zich ingespannen
om de kinderen zo snel mogelijk
te kunnen verwelkomen. Om dit
op verantwoordelijke wijze te
doen conform de landelijke richtlijnen, zijn plannen van aanpak
opgesteld met aangepaste trainingen en protocollen. En we zijn
er klaar voor!
De kantines blijven gesloten en
de kinderen moeten zich thuis
omkleden en douchen. Nog een
aantal van de belangrijkste regels zijn:
• Vanaf 29 april mag de jeugd
tot en met 18 jaar weer samen
trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden
gevolgd.
• Voor de jeugd in de leeftijd 13
tot en met 18 jaar geldt dat zij
tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de
jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet.
Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities
en toernooien blijven verboden.
• Voor volwassenen blijft gelden
dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld.
Wandelen, ﬁetsen of hardlopen
in de buitenruimte blijft toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden.
Sport zoveel mogelijk alleen.

ESA

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer organiseert op woensdag en vrijdag sportieve activiteiten op het buitenterrein bij Zwembad De Waterlelie
(grasveld bij het zwembad). Sporten,
spelen en vooral buiten bewegen! De
activiteiten zijn voor alle kinderen t/m 12
jaar! Kosten: €3,-. Inschrijven via sportenbijesa@esa-aalsmeer.nl. Ga naar www.
esa-aalsmeer.nl voor meer informatie.

ESA Freerunning

Dinsdag 12 mei starten we met een cursus Freerunnen! 6 weken achter elkaar
freerunnen op dinsdagmiddag. De lessen worden gegeven door ESA in samenwerking met Parkour Disciplines. Schrijf je
in via sportenbijesa@esa-aalsmeer.nl
met je naam, leeftijd, telefoonnummer,
voorkeurstijd en mailadres. Ga voor meer
informatie naar www.esa-aalsmeer.nl

Basketball Vereniging
Aalsmeer

De Basketball Vereniging Aalsmeer organiseert met ingang van 5 mei buiten
trainingen op het parkeerterrein van de
Bloemhof. Er zijn sessies voor de leeftijdsgroepen 8 t/m 17 jaar, ook niet-leden
kunnen tot aan het einde van het seizoen
gratis trainen. Meer informatie op www.
bvaalsmeer.nl.

RKDES handbal en
voetbal

De voetbal en handbal trainingen bij
RKDES starten vanaf maandag 11 mei. Als
zij eenmaal lekker op gang zijn, kunnen
vanaf 25 mei niet-leden aansluiten bij
de trainingen. Meer informatie op www.
rkdes.nl

All Out

Basket Stars

Vanaf 9 mei elke zaterdagochtend
van 10.00 - 11.00 uur, leeftijd 6 t/m 12 jaar.
Ga voor meer informatie naar https://
basketstars.wixsite.com/aalsmeer.

Vanaf woensdag 5 mei is het voor jeugdleden ook weer mogelijk om vrij te spelen en trainen op de tennisbanen van All
Out. Ben je nog geen lid maar heb je ook
interesse in tennislessen? Je bent altijd
welkom voor een proeﬂes. Meer informatie is te vinden op www.allout.nl.

HVA
Korfbalvereniging VZOD

VZOD is blij te melden dat ze de trainingen vanaf 5 mei voor de jeugd weer kunnen hervatten. De trainingen worden aan
de Wim Kandreef 2 in Kudelstaart gehouden. Deze activiteiten zijn alleen voor
leden bestemd. Meer informatie op www.
vzod.nl

Atletiek vereniging
Aalsmeer

AVA is donderdag 30 april begonnen
met jeugdtrainingen en alles is prima
verlopen! De trainingen voor junioren
(geboren in 2002 t/m 2008) en pupillen
(geboren in 2009 of later) zijn op dinsdag
en donderdag en toegankelijk voor leden
en niet-leden. Meer informatie op www.
avaalsmeer.nl

Chung do Kwan

De buitenlessen van locatie Kudelstaart
vinden plaats op het buitenterrein van
Zeilfort Kudelstaart. De buitenlessen
van locatie Aalsmeer vinden plaats
op het handbalveld naast sporthal de
Bloemhof. Meer informatie op www.
chungdokwan.nl

Pleunie

Pleunie is druk bezig met een plan voor
buitenactiviteiten. Ga voor meer informatie naar www.dansschoolpleunie.nl

FC Aalsmeer

Alle jeugdtrainingen worden weer opgestart en zijn alleen toegankelijk voor
leden. Ga voor meer informatie naar
www.fcaalsmeer.nl

Sportschool HSW

Bij Sportschool HSW wordt hard gewerkt
aan een schema voor buitenactiviteiten. Op www.sportschoolhsw.nl volgt snel
meer informatie.

De trainingen van HVA worden buiten op
het handbalveld de Bloemhof gehouden. Ga voor meer informatie naar www.
hvaalsmeer.nl

Volant 90

Judo Ron van Raaphorst

Ron van Raaphorst gaat op op dinsdag
en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur trainen op het buitenterrein bij Zwembad de
Waterlelie. Ga voor meer informatie naar
www.meerdanjudo.nl

Volant gaat op dinsdagavond van 18.30
tot 21.00 uur Air badmintonnen op sportpark Calslagen Kudelstaart! Ga voor
meer informatie naar www.volant90.nl/

Oceanus

Alle buitentrainingen van Oceanus staan
op de website, ga voor meer informatie
naar www.oceanusaalsmeer.nl. Locaties
atletiekbaan Aalsmeer en buitenterrein
Sportcentrum de Waterlelie.

Omnia

Omnia is druk bezig met de organisatie
van buitensportactiviteiten. Meer informatie volgt snel op de www.svomnia.nl

Teamsportservice

Teamsportservice organiseert op maandag en donderdag een sportinstuif voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar op verschillende locaties. Ga voor meer informatie naar www.jouw.teamsportservice.nl/
aalsmeer/.

Watersportvereniging
Nieuwe Meer

Watersportvereniging Nieuwe Meer is
gevestigd op de Stommeerweg 2 en
is bereikbaar met een handbediend
pontje. Wij organiseren zeiltrainingen
gedurende het seizoen voor de jeugd
en voor de zomer op 10, 17 en 24 mei en
7, 14, 21 en 28 juni. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich opgeven voor een
kennismaking les via commissaris-sport@
wvnieuwemeer.nl en als u zelf een
optimist of laser hebt, dan vinden
we zeker een plekje voor uw kind.
Ga voor meer informatie naar www.
wvnieuwemeer.nl
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Korte, maar respectvolle
herdenking Kudelstaart
De Propeller in Kudelstaart, in de
middag en zonder publiek. Voorzitter Jaap Overbeek en bestuurslid Hans Vonk van de Dorpsraad
hebben een krans met lint in de
Nederlandse driekleur gelegd
bij De Propeller en 1 minuut stilte gehouden. In de ochtend was
reeds de vlag halfstok gehangen. Op 5 mei is uiteraard de vlag
in de ochtend in de top gehesen
om de vrijheid te herdenken en te
vieren.

e r j g film op e
bent Aalsmeerder als’

Plechtigheid zonder publiek

Kransen en toespraken bij
herdenking in Aalsmeer

dorpsdichter

1 Minuutje voor de vrijheid
Wat is er gebeurd met 75 jaar vrijheid?
Met nooit meer oorlog, nooit meer kampen,
nooit meer angst en altijd zeggen wat je vindt?
Die vrijheid is voorlopig nog maar anderhalve meter groot,
soms niet meer dan een mondkapje en wat gesloten deuren.
Een frommelig A4tje met wat spelregels aan de deur.
Geknot tot een rode stip bij de groentekraam om op te staan.
Onze veteranen wonen inmiddels achter dikke muren,
in de bunkers en loopgraven van de zorg.
Ons nieuwe normaal is oorlogstaal.
Voor de veiligheid, zo heet het.
Het gaat over isoleren en afsluiten,
over risico’s beperken en onderduiken.
Gelatenheid zwaait er de scepter,
oude mensen zijn het moe, het gedoe.
Dat geldt voor allemaal en wij…
wij staan in die voetsporen.
Wij zijn de vreemden in vrijheid, de vreemden in vrede.
Bestaat er een recht om een ander te besmetten
als het vanwege de vrijheid is?
Een veelkleurige vrijheid die weerloos is?
Maar wat als vrijheid een gebod of een verbod wordt
of wordt opgeschort?
Zoals nu, met die ongekende stilte in ons luchtruim.
Laten we juist die stilte een minuutje gebruiken
om bij de vrijheid stil te staan.
Om te herdenken en ons af te vragen wat die vrijheid ook al weer is.
Hoe breekbaar.

Aalsmeer - Door het coronavirus zijn in heel Nederland sobere dodenherdenkingen gehouden. Ook in Aalsmeer was de herdenkingsplechtigheid zonder publiek. De herdenking thuis bijwonen kon via het televisiekanaal van Radio Aalsmeer. Burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Berber Veldkamp hebben kransen gelegd bij
het monument met hierop de namen van de oorlogsslachtoffers
uit Aalsmeer en in het raadhuis
toespraken gehouden. De derde
krans is gelegd door veteraan Johan van de Coolwijk. “In deze tijd
waarin we fysiek niet bij elkaar
kunnen komen om onze lokale herdenking te houden, is deze
vorm de best denkbare vervanging”, aldus burgemeester Oude
Kotte. “Op deze manier hebben
we onze lokale gevallenen kunnen eren en hebben we het belang van vrijheid binnen onze eigen gemeente toch extra benadrukt.” Na de twee minuten stilte, vooraf gegaan door het taptoe-signaal door Jessica Tuinhout
van Flora, en het Wilhelmus, was
er een speciale documentaire te
zien. Deze is in opdracht van de
gemeente gemaakt door Ton Of-

ferman. Daarin vertelt oud-wethouder Nico Borgman hoe hij als
12-jarige de Tweede Wereldoorlog in Aalsmeer heeft ervaren.
Kudelstaart in oorlogstijd
In de speciale, twee uur durende
herdenkingsuitzending werd ook
aandacht besteed aan het boek
‘Kudelstaart in oorlogstijd’ dat
vanaf vandaag in de winkel ligt,
en het woord werd gegeven aan
dorpsdichter Jan Daalman. De
uitzending terug zien en horen
kan via www.radioaalsmeer.nl.
Respectloos
Waar nagenoeg in alle huizen en
buurten twee minuten stilte werd
gehouden ter nagedachtenis aan
alle oorlogsslachtoffers was er op
de Oosteinderweg een groepje jongeren die weinig respect
toonde voor dit moment. “Toeterend en schreeuwend vanuit de
auto werd over de Oosteinderweg gereden. “Ergens iets heel
erg fout gegaan in jullie opvoeding”, aldus een inwoner. “Walgelijk en respectloos”, beamen anderen. Een mildere reactie: “Ooit
worden ze volwassen en zullen
zich schamen.”
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Jan Daalman, Dorpsdichter

4 mei. Omdat de dodenherdenking bij het Crash ‘Missing Man
Salute’ monument dit jaar niet
met fysiek publiek kan worden
gevierd, is de toespraak eerder
Aalsmeerderbrug - Op 10 mei gefilmd. De toespraak is te beluisaanstaande is het 80 jaar geleden teren en te bekijken op de webdat de Duitse Wehrmacht Neder- site, de Facebookpagina en de
land overviel. En op 5 mei is het YouTube site van het Crash Muse75 jaar geleden dat Nederland um. Kijk daarvoor op https://youwerd bevrijd van die Duitse over- tu.be/L2UxU_MLFi4. Op dinsdag
heersing. Dit jaar zijn er helaas 5 mei, bevrijdingsdag, hebben
geen mogelijkheden hier gepast er geen activiteiten plaatsgevonbij stil te staan. Het Crash oorlogs- den. Het Crash Museum in Fort
en verzatsmuseum maakte wel Aalsmeer te Aalsmeerderbrug is
een uitzondering voor de doden- vanwege de coronamaatregelen
herdenking afgelopen maandag (helaas) nog steeds gesloten.

Herdenking bij
Crash Museum

“Prachtig en betekenisvol boek”

Eerste exemplaar ‘Kudelstaart in
oorlogstijd’ voor burgemeester
Aalsmeer - Het boek ‘Kudelstaart
in oorlogstijd’ is uit. Het eerste
exemplaar is in de raadzaal van
Aalsmeer in ontvangst genomen
door burgemeester Gido Oude
Kotte. Het boek beschrijft de crisisjaren, de oorlogsjaren en de
eerste jaren van de wederopbouw in het dorp aan de hand van
interviews met Kudelstaarters, die
actief waren in de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.
Beeld van WOII
De burgemeester kreeg het eer-

ste exemplaar uitgereikt door
Piet Buskermolen, de broer van
Jan Buskermolen. Jan was journalist bij diverse lokale kranten en
zijn interviews vormen de basis
voor het boek. Vóór Jan de interviews kon publiceren werd hij geveld door ziekte en overleed hij.
“Door deze interviews met achtergrondinformatie alsnog te publiceren, willen we recht doen
aan het werk dat door Jan Buskermolen is verricht”, zei auteur
en eindredacteur Dick van Wees
bij de overhandiging. “De inter-

views geven een goed tijdsbeeld
van wat zich heeft afgespeeld in
de Tweede Wereldoorlog in en
om Kudelstaart. De meeste mensen die door Jan werden geïnterviewd leven inmiddels ook niet
meer.”

dere leven van betrokkenen.” Ook
de verhalen van nabestaanden
van de briefschrijvers en de geinterviewden hebben volgens de
schrijver nieuwe inzichten gegeven in de periode tijdens en na de
oorlog.

Brieven aan de pastoor
Er is voor het boek ook gebruik
gemaakt van correspondentie
van Kudelstaarters die in Duitsland dwangarbeid verrichten. Zij
schreven brieven aan de toenmalige pastoor Van Kessel in Kudelstaart. “Zij spraken na de oorlog vrijwel nooit over wat hen is
overkomen”, zegt Van Wees. “Met
dit boek krijgen ze een stem en
krijgen we een beeld van het leven en de gebeurtenissen in de
Duitse werkkampen en welke impact dat heeft gehad op het ver-

Kennis over het dorp
Burgemeester Gido Oude Kotte
is vereerd met de uitreiking van
het lijvige boek van 194 pagina’s.
“Het is een prachtig en betekenisvol boek geworden. Het zal zeker
bijdragen aan mijn kennis van de
geschiedenis van Kudelstaart”, aldus de burgemeester. “En voor
in het jaar waarin we 75 jaar vrijheid zelf slechts in betrekkelijke vrijheid kunnen vieren, is het
stilstaan bij de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid extra
belangrijk.”

Aalsmeer - De bevrijdingsfilm
die vorig jaar tijdens de feestweek op het Nostalgisch Filmfestival is vertoond, is sinds zondagmorgen 3 mei te zien op de facebookpagina ‘Je bent Aalsmeerder
als...’. De vijftien minuten durende film, is een door Dick Piet samengestelde compilatie van opnamen rond de bevrijding van
Aalsmeer in mei 1945. Zo zijn er
beelden van Canadese bevrijders, die vanuit Haarlemmermeer, via de brug over de Ringvaart, Aalsmeer binnenrijden.
Een van de voertuigen gaat naar
het noodraadhuis in de Zijdstraat,
waar NSB-burgemeester&nbsp;
Westenberg onder grote publieke belangstelling wordt gearresteerd. Hij is de opvolger van de
op Dolle Dinsdag, 5 september
1944, gevluchte NSB-burgemeester Kolb. Voorts unieke opnamen
van het in Dorp verspreiden van
het bevrijdingsnummer van dagblad Trouw. De kranten zijn door
Annie Braber (dochter van verzetsman Cees Braber) en Bep van
Itterzon op de fiets in Amsterdam

opgehaald. In de Zijdstraat vinden de exemplaren gretig aftrek.
Bij het noodraadhuis in de uitbundig met vlaggen en slingers
versierde winkelstraat, drommen
mensen samen, om de aan de
muur opgehangen proclamaties
te lezen, waarop het einde van de
bezetting wordt aangekondigd.
Ook in Aalsmeer-Oost wordt
druk gevlagd, zo laat de film zien.
Fraaie opnamen zijn die van de
bevrijdingsfeesten in Oost. Zoals een verklede optocht over de
Oosteinderweg en Aalsmeerderweg, waarin allerlei aspecten uit
de bezettingsjaren worden uitgebeeld. Tevens beelden van de
festiviteiten op een stuk weiland
aan de Aalsmeerderweg. Uiteraard ontbreken in de film niet de
beelden van de feestelijke optocht, met waarnemend burgemeester Piet van der Meer als
hoofdpersoon. Tot slot zijn opnamen te zien van de bevrijding van
de Canadese soldaten, die door
de Duitsers krijgsgevangen waren gezet in het klooster aan de
Stommeerweg.

Bevrijdingsboeket voor
bewoners Kloosterhof
Aalsmeer - Op Koningsdag, dag wordt met veel plezier terugmaandag 27 april, zijn bewo- gekeken.
ners en medewerkers van Zorgcentrum ’t Kloosterhof ‘verwend’
met oranjegebak. Ook is op Bevrijdingsdag, 5 mei, aan hen gedacht. Alle bewoners zijn getrakteerd op een feestelijk ‘bevrijdingsboeket’. Al 75 jaar leeft Nederland in vrijheid, door het coronavirus nu even met beperkingen, maar 5 mei is en blijft een
bijzondere dag ook voor de bewoners. Het gebak en de boeketten (in rood, wit, blauw en oranje)
zijn aangeboden door de Vrienden van ’t Kloosterhof. De bewoners en medewerkers zijn blij
met deze momenten van aandacht en hebben hun waardering
hier volop laten merken. Op zowel Koningsdag als Bevrijdings-

Vrijheid: La Paloma

Kudelstaart - Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van
het coronavirus vindt in heel Nederland de dodenherdenking op
4 mei in versoberde vorm plaats.
Zo ook in Kudelstaart De Dorpsraad wilde toch graag een korte plechtigheid houden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van
oorlogen. Er is contact opgenomen met de burgemeester en hij
gaf toestemming voor een herdenking bij oorlogsmonument

Compilatie van 15 minuten op facebook

Marcel Harting
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Waar bleef je, duifje?
Er werd met smart gewacht.
Verwacht, gehoopt, gerekend,
Verloor je onderweg verenpracht?
Waarmee werd vliegen belet?
Aan vuur in oostfront
Of in nesten vol afgrijzen,
Waarin elk gouden ei terstond
Met een mens opgehokt in til
Kaalgeplukt geruimd worden moest.
Werd je als kleiduif beschoten?
Was olijftakje geknakt of verwoest?
Daar was je, duifje.
Met slagpen beschreef je vrede.
Jouw olijftak plantte geluk.
Zondvloed werd verleden.
Daar ging je, duifje.
Voor getortel geen tijd.
Nog decennia trekvogelen
Naar behoeftes aan vrijheid.
Je moest in vlucht naar Korea,
Met tegenwind naar Vietnam.
Kandahar, Oekraïne, Levant,
Steeds te laat je kwam.
75 jaren sinds je in
Nederland vrede bracht.
Nog steeds een wereld die
Op jouw komst wacht.
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Nieuwe plekjes ontdekken

Onvoldoende draagkracht bij inwoners

Hoofddorp - Zoekt u iets leuks
om samen met uw kinderen te
doen in de vakantie? Doe dan
tussen 6 en 9 mei mee met de
fotospeurtocht van heemtuin
De Heimanshof in Hoofddorp.
Een speurtocht langs plekjes in
de buurt van De Heimanshof
met verrassend mooie bloeiende planten en bomen. Het is een
leuk ommetje waarin jullie nieuwe plekjes ontdekken en dingen
leren over de natuur. Over de boterbloem bijvoorbeeld: ‘De gele kleur lijkt meer op kaas dan
op boter. Koeien vermijden deze plant. Hij is vies en giftig. Maar
de bloem is wel mooi.’ De speurtocht duurt ongeveer een uur
en de afstand is 2,2 kilometer en
start voor de hoofdingang van
De Heimanshof. De deelnemerskaart te downloaden via www.
deheimanshof.nl en de facebookpagina van De Heimanshof. Hierop is de route aangegeven langs
foto’s die gemaakt zijn door fotograaf John van Loon. Bij iedere fo-

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders probeert op diverse wijzen inwoners te betrekken bij beslissingen, zo ook in de openbare ruimte. Per situatie wordt er bepaald
wat een geschikte vorm is. De gemeente heeft eerder dit jaar onderzoek gedaan naar een voetgangersbrug van het parkeerterrein bij Dorpshuis Kudelstaart
naar de Madame Curiestraat.
Voor dit onderzoek heeft de gemeente, naast dat zij een ontwerp heeft gemaakt en kosten
in beeld heeft gebracht, ook onderzocht of er meerwaarde is
voor een dergelijke verbinding.
Via een digitale enquête heeft de
gemeente dit idee aan inwoners
van Kudelstaart voorgelegd met
de vraag of zij behoefte hebben
aan een voetgangersbrug die het
parkeerterrein van het Dorpshuis verbindt met de Madame
Curiestraat. In totaal hebben 133
mensen gereageerd. Hoewel de
gemeente blij is met de respons
blijkt uit de reacties dat er onvoldoende draagkracht is die de realisatie van een voetgangersbrug
op deze locatie rechtvaardigt. Er
is daarom besloten om af te zien
van de realisatie van deze voetgangersbrug.

Fotospeurtocht voor
kinderen Heimanshof
to staat een letter die op de kaart
genoteerd moet worden. Alle letters samen vormen een slagzin.
De ingevulde deelnemerskaart
kunnen in de brievenbus van De
Heimanshof gedaan worden in
de Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. Vanwege het Coronavirus is
de tuin helaas nog gesloten. Alle
goede inzenders krijgen rond 13
mei een prijsje in de brievenbus
bezorgd. Dan zal de oplossing
ook op de website en facebook
verschijnen.
Foto: John van Loon

Rondje lopen in de buurt:
Even er tussenuit

Frisse wind door hoofd
Opvallend is dat waar gezondheid en ontspanning vaker hoog
scoren in wandelonderzoek, ‘er
even tussenuit’ dit keer door 64%
van de respondenten is aangemerkt als belangrijke redenen om
een rondje te gaan lopen. In onderzoek van Wandelnet uit 2015
gaf slechts 33% van de wandelaars aan dit een belangrijke reden te vinden. Zo gaf één van
de respondenten aan: “Een rondje lopen is in deze tijd belangrijk
voor mij, omdat ik na een dag
thuiswerken even wat frisse wind
door mijn hoofd nodig heb.”

Maatschappelijk waardevolle stichting

Steun van gemeente voor
papierinzameling SSK
Aalsmeer - In Kudelstaart wordt
sinds jaar en dag het oud papier
en karton ingezameld door de
Stichting Supporting Kudelstaart
(SSK) samen met de firma Nijssen. Nijssen levert de inzamelvoertuigen en SSK de vrijwilligers van
diverse verenigingen. Afgelopen
winter is de papierprijs echter wereldwijd ingestort. Hierdoor is er
voor de firma Nijssen geen businesscase meer om samen met de
verenigingen het oude papier in
Kudelstaart in te zamelen. Begin
dit jaar heeft de gemeente met
Meerlanden en de firma Nijssen afgesproken dat ze tot 1 juli samen
met de verenigingen blijven inzamelen, met een bijdrage van de
gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft ervoor gekozen om deze constructie
ook na 1 juli te handhaven, waar-

Wethouder van Rijn onder de indruk

Vrijwilligers Voedselbank
in het zonnetje gezet

Aalsmeer - De Voedselbank
Aalsmeer en Kudelstaart verzorgt
al sinds 2013 voedselpakketten
voor mensen die deze hard nodig
hebben. Wethouder Robert van
Rijn had een gesprek met voorzitter Koos Koelewijn hierover en
greep gelijk de kans aan om de
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Koos is positief over de Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart.
“Gelukkig krijgen wij nog regelmatig voedseldonaties van bedrijven
en de Aalsmeerse samenleving”,
aldus Koos. “Laatst kregen wij een
grote donatie van groente en fruit
via Levarht. Ook geven inwoners
gehoor aan onze oproep op Facebook. Wij delen dan kratjes uit die
de initiatiefnemer voor de deur zet
Omdat wandelen leuk en gezond en een oproep doet aan de buurtis, stimuleert Wandelnet via de genoten om houdbare artikelen
online campagne #rondjelopen te doneren. De Voedselbank haalt
mensen om de schoenen aan te de kratjes weer op. Een mooi inititrekken en vanuit huis een rondje te lopen. Op www.wandelnet.
nl/rondjelopen staan tips en ervaringen voor een veilige en leuke manier om een ommetje te
maken. Want in beweging blijven
heeft zowel fysieke als mentale
voordelen. Dat men inderdaad
het advies volgt om het dichtbij
huis te zoeken blijkt uit het on- Aalsmeer - HSI is een internaderzoek. Het grootste deel (59%) tionale toeleverancier van tuinvan de wandelaars wandelt mo- bouwproducten. Zij voorziet tementeel alleen in de eigen om- lers van alle benodigdheden
geving. De rest wandelt (ook) in voor het kweken van gewasandere gebieden. En het meren- sen: van meststoffen en machideel wandelt alleen of samen met nes tot aan technische installaties. Richard Heemskerk en Nico
huisgenoten.
van Spek staan aan het roer van
dit Aalsmeerse bedrijf: wat merRuimte voor lopen
Een frisse neus halen wordt gesti- ken zij van de Coronacrisis? “De
muleerd en na de persconferen- kwekers merkten de gevolgen
tie van premier Rutte op 21 april van de crisis direct, maar wij komeldt de Rijksoverheid: ‘moet je men er als toeleverancier wat latoch op pad; pak de fiets of ga lo- ter achter aan. De crisis startte vijf
pen’. “Ruimte voor lopen is nodig, weken geleden, wij voelen sinds
zowel nu, in de anderhalveme- twee weken de effecten ervan.
ter-samenleving, als ook voor de Veel aanvragen zijn on hold gezet.
langere termijn. Want iedereen Kwekers bestellen nu alleen het
in Nederland heeft recht op een hoogstnoodzakelijke. Het is voor
ommetje vanaf zijn voordeur”, ons heel spannend of iedereen
aldus Ankie van Dijk, directeur zijn facturen kan betalen. We hebWandelnet. “We maken graag sa- ben als bedrijf meteen onze maatmen met partners zoals de Fiet- regelen getroffen. We zijn geluksersbond en het ministerie een kig allemaal nog aan het werk.
plan hoe dit er uit moet zien in de In andere sectoren staan mensen al op straat. We hebben een
anderhalvemeter-samenleving.”.
ruim kantoor, waar we op anderhalve meter van elkaar kunnen
zitten. De helft van onze mensen
werkt thuis, de andere helft is op
kantoor. Dit wisselen we ook regelmatig om. We vinden het belangrijk dat onze mensen contact
blijven houden met het bedrijf en
met elkaar. We zien mensen echt
opknappen als ze weer even - op
bij de papierverwerking (niet de
inzameling) via Meerlanden verloopt. De kosten voor de gemeente worden geraamd op 16.000 euro per jaar. Deze kosten worden
gedekt uit de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Dit is voor zowel de
SSK als de gemeente de optimale
oplossing. Mochten de papierprij- Hoofddorp - Talentvolle jongezen weer stijgen boven de 90 eu- ren kunnen zich opgeven voor de
ro per ton, zullen door de gemeen- selectiedag van ‘Re-Boot creates’
te nieuwe afspraken gemaakt wor- van de Jeugdtheaterschool Haarden met alle partijen. Het college lemmermeer op zondag 7 juni
is van mening dat op deze wijze aanstaande vanaf 12.00 uur in Het
de papierinzameling door vrijwilli- Cultuurgebouw. Re-Boot creates
gers in Kudelstaart op een accep- is een internationaal samenwertabele wijze kan worden voortge- kingsproject waarbij jongeren in
zet. De Stichting Supporting Ku- zowel Hoofddorp als Atlanta gedelstaart is een maatschappelijk lijktijdig en online met elkaar in
waardevolle stichting voor de ge- een creatieve maakplaats aan de
meente. De bestuurders zijn dan slag gaan met het maken van een
ook blij dat er gezamenlijk een eigen film. Jongeren zijn in deze film de regisseur én de speler.
goede regeling getroffen is.

Fysieke en mentale voordelen

Amstelland - Meer dan twee derde van wandelaars gaat tijdens
coronacrisis vaker een rondje lopen vanuit huis Er ‘even tussenuit’ is één van de belangrijkste redenen voor een ommetje. Uit onderzoek van Stichting Wandelnet
blijkt dat 72% van de respondenten vaker een rondje loopt vanuit huis dan voor de coronacrisis. De belangrijkste redenen om
te gaan wandelen nu zijn om fit
en gezond te worden of te blijven, voor ontspanning en om ‘er
even tussenuit’ te gaan. Bijna iedereen geeft aan nog te wandelen, slechts 2% doet dat niet
meer. Voornamelijk omdat zij
aangeven moeite te hebben om
1,5 meter afstand te houden of ze
vinden dat anderen niet voldoende ruimte geven.

Geen brug bij Dorpshuis
naar M. Curiestraat

atief van de Aalsmeerse samenleving en wij kunnen het op anderhalve meter afstand goed ophalen
bij de mensen.”
Toename klanten
Koos ziet op dit moment wel een
toename van ongeveer 10 à 15%
in de klanten van de Voedselbank. Omdat ze op dit moment
geen winkelacties kunnen houden, wordt nu geprobeerd om op
andere manieren voedsel in te zamelen, zoals met de kratjes. “Maar
natuurlijk blijft elke donatie welkom”, zegt Koos. Wethouder Robert van Rijn was onder de indruk
van de efficiëntie binnen het bestuur van de Voedselbank en de
manier waarop alle vrijwilligers
te werk gaan. Hij bedankte iedereen hartelijk voor hun inzet en gaf
als dank aan alle vrijwilligers een
mooie orchidee.

Toeleverancier HSI over coronacrisis:

‘Als het bij de telers regent,
gaat het bij ons druppelen’
afstand - collega’s zien. We maken gebruik van de extra steunmaatregelen van de overheid,
zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
(NOW-regeling) en de arbeidstijdverkorting. Het is natuurlijk heel
fijn dat deze ondersteuning er is,
maar het is niet voldoende. Vooral ook omdat we nu niet kunnen
inschatten hoelang dit nog gaat
duren. We kunnen het virus in Nederland onder controle hebben,
maar wij zijn als bedrijf afhankelijk
van klanten op de exportmarkt:
bijna 98% van onze afnemers zit
in het buitenland. Als bijvoorbeeld in Noord-Amerika, Zuid-Europa of Afrika het virus nog niet
onder controle is, hebben wij een
probleem. We kunnen het als bedrijf nog wel vier maanden volhouden, maar daarna houdt het
op. De markt lijkt gelukkig wel
een beetje te herstellen is. Het is
nog steeds niet goed, maar niet
zo slecht als het geweest is. Nu we
het gedwongen wat rustiger aan
moeten doen, kijken we nu naar
onze organisatie en de efficiency. Daar komen wel wat verbeterpunten bovendrijven waar we
in de toekomst aandacht aan willen besteden. Als we de komende
vier maanden doorkomen, is dat
ons volgende project!”
Bron: Greenport Aalsmeer

Stoplichten blijven
De verkeerslichten op de kruising
Mijnsherenweg met de Einsteinstraat en Schweitzerstraat bij winkelcentrum Kudelstaart zijn verouderd en moeten op korte termijn vervangen worden. Als een
verkeerslicht vervangen moet
worden, is dat altijd een geschikt
moment om te onderzoeken of
deze op de betreffende locatie
nog wel wenselijk is. Voor de kruising bij de Einsteinstraat is een
variant uitgewerkt zonder verkeerslichten waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft en
de doorstroming verbetert. Om
te bepalen of de verkeerslichten
verwijderd kunnen worden, zijn
beide verkeersveilige voorstellen
aan de inwoners van Kudelstaart
voorgelegd. Hiervoor heeft naast
een informatieavond ook een
draagvlakonderzoek plaatsgevonden in de vorm van een digitale enquête. In totaal hebben 121 mensen hun stem uitgebracht. Hiervan heeft een meerderheid aangegeven dat het haar
voorkeur heeft om de verkeerslichten te behouden. Op basis
hiervan is de gemeente dan ook
voornemens om de verkeerslichten te behouden en deze te vervangen voor nieuwe exemplaren.

te bevatten. Juist in deze tijd zouden mensen elkaar meer moeten
steunen en helpende handen geven. Op één van de eilanden is in
het weekend voor Koningsdag
Aalsmeer - De afgelopen we- een drankfles tegen een schuurken zijn weer diverse vernielin- tje kapot gegooid met als gevolg
gen aangericht op eilanden in de vele glasscherven in het gras en
Westeinderplassen. Ook op ande- de schuur is met balken bewerkt.
re (stillere) locaties in de gemeen- Ook zijn twee stootwillen gestoten, onder andere in het Horn- len van een bootje. Er is bij het eimeerpark, zijn er mensen die land een groepje jongens gezien,
maar moeilijk van andermans en mogelijk zijn het de daders. Wie
openbare spullen kunnen afblij- meer informatie heeft, wordt verven. De corona-verveling of co- zocht contact op te nemen met
rona-vernieling is maar moeilijk de politie.

Vernielingen op
eiland in Poel

Commissaris van Koning
op bezoek bij sierteelt
Aalsmeer - Commissaris van de
Koning Arthur van Dijk bracht
donderdagmiddag een bezoek
aan handelsbedrijf Dutch Flower Group in het Noord-Hollandse Aalsmeer om de ondernemers in deze tijden van corona een hart onder de riem te steken. “De sierteelt is met recht één
van de parels van de Nederlandse economie. En juist nu hebben
deze ondernemers het ongelooflijk zwaar. De export is nagenoeg
drooggevallen en medewerkers
zitten thuis”, aldus Van Dijk. De
provincie gaat samen met de sector en Greenport Aalsmeer op
zoek naar oplossingen voor de
problemen die zijn ontstaan door
de coronacrisis. Van Dijk: “Goed
nieuws is dat het kabinet woens-

dag heeft besloten om de sector
financieel te ondersteunen.”
Zichtbaar
De commissaris werd bij zijn bezoek begeleid door de algemeen
directeur van ondernemersvereniging evofenedex, Machiel van der
Kuijl, en de CEO van Dutch Flower
Group, Marco van Zijverden. “De
sierteelt kan in deze periode alle steun gebruiken. De aandacht
van de commissaris van de Koning
geeft aan dat wij als sector zichtbaar zijn”, aldus Van Zijverden. Ook
Van der Kuijl stelt de komst van Van
Dijk op prijs: “Als straks de coronacrisis voorbij is, hebben we alle
hulp nodig om onze export en de
bijbehorende logistiek voor onze
leden weer draaiende te krijgen.”

V.l.n.r: Arthur van Dijk, Marco van Zijverden en Machiel van der Kuijl.

Talentvolle jongeren voor
filmproject gezocht
Voorgaande jaren was het eindresultaat de theatervoorstelling
Bootcamp, dit jaar vanwege de coronacrisis een film. Hiervoor zoekt
de Jeugdtheaterschool jongeren
die acteren, muziek maken en/
of dansen. Tijdens de selectiedag
krijgen jongeren in diverse workshops de kans om te proeven aan
dans, theater en muziek. Aan het
einde van de dag presenteren ze
hun skills aan de selectiecommissie. Iedereen mag meedoen en alle vormen van talent zijn welkom.
De Jeugdtheaterschool organi-

seert deze dag geheel volgens
protocol van het RIVM. Inschrijven
kan door een mail te sturen aan
bootcamp@duycker.nl. Eenmaal
geselecteerd worden de jongeren
onder begeleiding van bevlogen
docenten klaargestoomd voor
een interdisciplinaire film-première. Alles, van de regie tot de muziek, wordt door de Re-Boot-ers
zelf bedacht en uitgevoerd. Van 2

tot en met 18 juli wordt er in zowel
Nederland als in Amerika gewerkt
aan filmscenes voor het eindresultaat, de internationale wereldpremière van de film Re-Boot creates! Re-Boot creates is een samenwerking tussen de Jeugdtheaterschool Haarlemmermeer van Pier
K en het Amerikaanse theatergezelschap 7 Stages. Meer informatie is te vinden op www.pierk-k.nl
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Gevarieerde programma’s Radio Aalsmeer

Taekwondo, Chung Do Kwan

Kinderombudsman bij
‘Let’s Go & Stay Home’
Aalsmeer - Ook tijdens je laatste dagen van de meivakantie
zijn Kim, Niels en Lennart er om
je vakantiedag af te sluiten met
hun programma ‘Let’s Go & Stay
Home’. Donderdag spreekt Kim
met Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Margrite nodigt alle kinderen uit om een vragenlijst
in te vullen over deze bijzondere
tijd. Maar waarvoor is deze vragenlijst precies en wat gaan ze
met de antwoorden doen? Eerder deze week doken ze bij ‘Let’s
Go’ in de wereld van de ruimte. Sander Koenen, onder andere bekend van de theatervoorstelling Space Academy, vertelde over het leven in de ruimte en
hoe jij de ruimte in huis kan halen. Vanaf 11 mei gaan de basisscholen weer open. Maar hoe
gaat dat precies? ‘Let’s Go’ is op
zoek naar kinderen die willen vertellen over hun eerste schooldag
en kinderen uit groep 8 die willen vertellen over hun laatste weken op school. Maar ook zijn ze
op zoek naar leraren die het leuk
vinden om wat te vertellen. Stuur
een mailtje naar letsgo@radioaalsmeer.nl

Moeders in het zonnetje
Zondag 10 mei is het Moederdag. Een dag waarop alle moeders extra in het zonnetje worden gezet. Ook jij kunt iets extra’s
voor je moeder doen door je verzoekplaat voor haar met een lieve
tekst of gedicht naar LoveRadio@
radioaalsmeer.nl te sturen. Dan
laat Richard Koning dit in zijn programma ‘Love Radio’ op zondagavond tussen 21.00 en 22.00 uur
horen. Love is in the air bij Radio
Aalsmeer!
Techniek in ‘Blikopener Radio’
‘Blikopener Radio’ is er weer op
maandag 11 mei om 18.00 uur
met als gast Ed Sander. Hij is medeoprichter van ChinaTalk, een
organisatie die expert is in met
name e-commerce, cultuurverschillen en digitale innovatie in
China. Zijn doel is om mensen
meer te leren over China, en dan
met name op het gebied van digitale innovatie. Verder in de uitzending: twee columnisten en Esther Gons (alias Wilg) bespreekt
het laatste technieuws.

Cupcake-koningin Isa
De Kudelstaartse Isa Verzeilberg
Vrijheid vieren en voelen
werd begin 2017 de winnares van
Donderdag 7 mei bij ‘Echt Esther’ de Cupcake Cup, de bakwedstrijd
Marianne van den Broek en Ka- die vele kinderen op tv volgden.
rin de Veij. Twee bijzondere da- De ‘Young Ones’-programmamames. Marianne kreeg in 2013 de kers Jonas, Stevan en Ilse vroediagnose Parkinson, ze was toen gen zich af hoe het met de inmid61 jaar jong. Nu leeft ze met een dels 16-jarige Isa is en of ze nog
Duodopa-pomp en schrijft een steeds bakt. Ze blikken woensdag
wekelijkse blog. Karin is secreta- 13 mei om 19.00 uur met haar teris en winkelcoördinator van de rug op haar avontuur.
Wereldwinkel in Aalsmeer. In de- Ook spreken ze met Niels Smitze tijden gaat winkelen niet meer huis, een groep 8 leerling van IKC
zoals het was. Hier heeft de We- Triade, hoe de eerste schooldareldwinkel oplossingen voor be- gen zijn verlopen nu de school
dacht en daarover gaat Esther weer open is. En tot slot is er condonderdag in gesprek met Karin. tact met een sportvereniging
hoe de eerste trainingen voor de
Franstalig bij Sem
jeugd verlopen zijn. Lukt het met
‘Sem op Zaterdag’ staat 9 mei die 1,5 meter?
om 10.00 uur in het teken van Radio Aalsmeer is te beluistehet Franstalige lied. Naast Fran- ren via 105.9 FM in de ether, 99.0
se vertolkers ook onder ande- FM op de kabel, digitaal radiokare Canadese en Belgische arties- naal 868 (Caiway), via de website
ten. Met vertolkers die nog niet www.radioaalsmeer.nl en te beeerder bij het programma te ho- kijken via kanaal 12 van Caiway,
ren zijn geweest. Voor Francofie- kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/
len een must.
Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.
‘Cupcake-koningin 2016’ Isa Verzeilberg te gast bij Young Ones.

Gele band voor Sem de

Breuk na online examen

Een schot in de roos!

Jeugdleden enthousiast bij
landtrainingen Oceanus
Aalsmeer - De eerste landtraining voor de jeugdleden van
zwemvereniging Oceanus is donderdag 30 april van start gegaan
op het buitenterrein van de ESA,
gelukkig waren de weergoden
goed gezind. Ruim voordat het
hek open ging stonden de eerste
enthousiastelingen al klaar. Voor
de ouders was het wel even wennen, want het is een soort van
kiss en ride zone, brengen en terug naar huis. Als je elkaar al weken niet hebt gezien, dan wil je
het liefste bijkletsen en dit mag
nu niet. Bij de groep tot en met
12 jaar stonden 30 enthousiaste
kinderen op het veld die onder
de leiding van Vincent Moolhuijsen, Davy Heysteeg en Sofie van
der Ven lekker bezig zijn geweest.
Daar waar de een lekker flexi op
het veld stond, is de ander ietwat houterig wat voor een ontzettend grappig contrast zorgt. In
de leeftijd 13 tot 14 jaar waren er
elf lekker bezig en bij de oudste

groep leefden 17 leden zich lekker uit. De komende weken krijgen de jeugdleden een ‘dans’ aangeleerd en tijdens de eerste training zijn de eerste pasjes aangeleerd. Al met al kan gezegd worden dat deze eerste training een
schot in de roos was. Tijdens de
tweede training op 4 mei werd de
groep in tweeën gesplitst, waar
de ene helft eerst de piepjestest
deed was de andere helft bezig
met allerlei oefeningen om de lenigheid te stimuleren, halverwege draaide de groepen zich om.
‘Sharing is caring’
Tevens is Oceanus van 18.50 tot
19.20 uur ‘live’ gegaan voor heel
Nederland om andere sportverenigingen te laten zien hoe de
vereniging uit Aalsmeer de training heeft hervat ofwel ‘sharing
is caring’. Donderdag 7 mei nogmaals live: Voor een ieder die geinteresseerd is volg de zwemvereniging via facebook zsc oceanus.

Doe mee met buitenactiviteiten

Sporten voor kinderen
tot en met 18 jaar
Aalsmeer - Kinderen tot en met
18 jaar oud mogen sinds 29 april
weer buiten sporten! In Aalsmeer
en omstreken zijn er genoeg mogelijkheden voor de jeugd om te
sporten op sportvelden en buitenterreinen. Daarom hebben
alle verenigingen een plan gemaakt om met deze kinderen buiten aan de slag te gaan. ESA is als
coördinator aangesteld door de

gemeente Aalsmeer om het buitensporten in goede banen te leiden. Alle verenigingen houden
zich aan een goedgekeurd protocol, zodat alle kinderen veilig
kunnen sporten. Ben je benieuwd
waar je als lid van een vereniging
en niet-lid kunt trainen? Ga dan
naar de website van ESA www.
esa-aalsmeer.nl of kijk op de website van je favoriete sportclub.

Rijsenhout - Ondanks het feit
dat veel activiteiten zijn gestaakt
heeft Sportschool Chung Do
Kwan toch nog, online, de Taekwondo examens kunnen afronden. Vrijdag 13 maart vond nog
de allerlaatste fysieke les plaats.
Het jaarlijkse clubkampioenschap op 14 en 15 maart moest
helaas halsoverkop worden uitgesteld, met daarbij niet alleen
teleurstelling bij alle deelnemers
maar ook alle voorbereidingen
die daarmee in het water vielen.
Leerling Sem de Breuk uit Rijsenhout was één van de (on)gelukkigen die voorafgaand aan de coronacrisis heel fanatiek had geoefend en was klaar gestoomd
voor het examen. Helaas gingen
de zalen op slot en moest hij en
nog een aantal anderen de examens uitstellen tot nader bericht.
Hoofdinstructeur David Chung
besloot hier iets mee te doen en
benaderde zijn leraar Grootmeester Kim in Zuid-Korea om samen
te kijken naar een tussentijdse oplossing. Zo kwamen zij samen tot een geweldige oplossing
door een pilot op te zetten om de
leerlingen de theorie- en praktijk

examens online te laten doen en
dat te filmen, zodat ze dit samen
konden beoordelen. Dit was ook
nodig gezien het tijdsverschil. De
pilot bleek een geslaagd succes
en hierdoor zijn deze leerlingen
alsnog geslaagd voor hun gele
band.
Hoofdinstructeur David Chung
reikte deze week de banden en
diploma’s bij de betrokkenen aan
de voordeur uit met uiteraard
de benodigde 1,5 meter afstand.
Trots werden, onder andere door
Sem de Breuk, de diploma’s in
ontvangst genomen. Meer informatie? Kijk dan op: www.chungdokwan.nl.

Schaaktoernooi Westeinder Arena

Derde online zege voor
‘Grobbenkuiken’ Wim
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 30 april traden de schakers
van Schaakclub Westeinder weer
aan voor de vijfde ronde van hun
digitale schaaktoernooi, de Westeinder Arena. Favoriet Wim Eveleens gaf in de chat aan dat hij op
tijd naar bed wilde en dat voedde
de hoop bij de anderen dat er deze keer meer te halen viel dan alleen de troostprijzen. Er werd dan
ook fanatiek gestreden, maar er
was ook tijd om tussendoor naar
de partijen van de anderen te kijken, te chatten of een biertje uit
de eigen koelkast te halen.
Helaas voor de anderen bleef
Grobbenkuiken, zoals Wim digitaal door het leven gaat, lang
genoeg wakker om met afstand
de eerste plaats te pakken, voor
Maarten de Jong en Koen Beentjes. Dit was zijn derde zege op
rij, waardoor hij de virtuele wisselbeker definitief in bezit mag

houden. Proficiat! Wie overigens
denkt dat schaken een sport is
voor oude mannen heeft het mis.
De top 8 van de wereld speelde
de afgelopen twee weken in de
Magnus Carlsen Invitational (video’s zijn te bekijken op Chess24.
com). Deze spelers hebben weliswaar geen zichtbare tattoos,
en ze spugen niet op het bord
na een actie, maar de gemiddelde leeftijd is lager dan die van de
spelers van het Nederlands voetbalelftal, zeker als Babel en Promes daar in de spits staan.
Vandaag volgende ronde
Vandaag, donderdag 7 mei, om
20.00 uur staat de volgende ronde op het programma. Meld je
aan via de website schaakclubwesteinder.nl onder Nieuws. Je
kunt zelf spelen, chatten of als
toeschouwer kijken hoe de andere matadoren het doen.

Korfballen volgens gestelde regels

VZOD hervat trainingen
Weer basketbal
trainingen!
Aalsmeer - Basketbal Vereniging
Aalsmeer hervat deze week de
trainingen nadat deze door de
coronamaatregelen tijdelijk waren gestaakt. Alle jeugd tot en
met 18 jaar kan eindelijk weer lekker samen sporten. Uiteraard is er
wel een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden. Zo zal
er in plaats van binnen nu buiten
worden gebasketbald en geldt
voor spelers boven de 12 jaar
dat zij anderhalve meter afstand

Ronde 3 online
jeugschaken
Aalsmeer - Was het omdat het
4 mei was? Er waren deze dag
maar vijf partijen tijdens ronde
drie van het Aas Online jeugdschaken. De kraker Merel tegen Simon moet nog gespeeld

moeten houden. Met de nodige
creativiteit is basketballen ook
met deze regels nog steeds mogelijk en een plezier om te doen.
In verband met de extra ruimte die nodig is om de trainingen
verantwoord te kunnen geven,
is er een speciaal trainingsschema gemaakt voor de buitentrainingen, die op dinsdag, woensdag en donderdag plaatsvinden
op het parkeerterrein van sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Ook niet-leden zijn welkom
om mee te komen trainen. Kijk
voor meer informatie, aanmelden en trainingstijden op www.
bvaalsmeer.nl.

Kudelstaart - Afgelopen 5 mei
mochten, na een week van voorbereidingen, de eerste jeugdleden van korfbalvereniging VZOD
weer trainen. Voor iedereen wat
onwennig, ouders die het terrein niet op mogen, je handen
desinfecteren. Gebruikte sportattributen na afloop desinfecteren. En dan ook nog een speciale looproute. Ook de trainers hebben een wat creatievere training

in elkaar moeten zetten om aan
de gestelde regels te kunnen voldoen. Het is allemaal nieuw voor
iedereen, maar het hoort er op dit
moment bij. De animo was er niet
minder om. Vele kinderen waren
weer blij met hun vriendjes en
vriendinnetjes te kunnen trainen
en nemen de regels waar ze zich
aan moeten houden voor lief. Al
met al een geslaagde eerste trainingsavond.

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar

Basket Stars traint buiten

Aalsmeer - Sporten voor de
jeugd is weer toegestaan. Dit
moet wel buiten gebeuren, maar
dat zal de activiteiten niet minder leuk maken. Daarom gaat ook
Basket Stars buiten trainingen organiseren vanaf zaterdag 9 mei
voor alle kinderen van 6 tot en
worden. Luuk B. was deze ronmet 12 jaar. Je hoeft geen lid te
de wel van de partij en verloor
zijn van een vereniging, iedereen
van concurrent Konrad. Luuk V.
is welkom om mee te doen!
is weer helemaal terug en won
Bij de Basket Stars trainingen zijn
met zwart van Christiaan. Koploop speelse wijze de deelnemers
per Roan verloor verrassend van
een uur lang sportief bezig en
Rune, met wit nog wel. De gemaken zij kennis met de basketbroeders Tjepkema scoorden 50 gende week meer deelnemers, je re vrijdagavond op chess.com balsport.
procent, want Rink verloor van kan ieder moment besluiten om bij Aas. Kijk voor uitslagen en de Hiervoor is een grote ruimte buiBryan en Kai scoorde zijn eerste mee te doen met deze schaak- stand op: www.aas.leisb.nl.
ten beschikbaar, namelijk het
punt tegen David. Hopelijk vol- competitie voor de jeugd. Iede- Door Ben de Leur
parkeerterrein van sporthal De

Bloemhof aan de Hornweg. Ook
is de trainingstijd iets anders dan
voorheen, de buiten trainingen
zijn van 10.00 tot 11.00 uur. Tevens zijn in deze tijd de trainingen gratis, zodat echt iedereen
mee kan trainen.
Om deel te nemen aan de trainingen wordt aan geïnteresseerden
gevraagd vooraf even aan te melden, zodat rekening gehoudenkan worden met het aantal deelnemers op een training. Aanmelden kan via de website door het
aanmeldformulier in te vullen.
Meld je aan en kijk voor meer info op: https://basketstars.wixsite.
com/aalsmeer of volg de basketbalgroep op de facebookpagina.

