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Aalsmeer - In verband met 
Hemelvaartsdag, donderdag 
21 mei, verschijnt de Nieuwe
Meerbode volgende week 
een dag eerder, op woens-
dag 20 mei. Verhalen en ad-
vertenties aanleveren voor 
deze editie kan tot dins-
dag 20 mei 10.00 uur in de 
ochtend. Teksten kunnen ge-
stuurd worden naar redac-
tieaalsmeer@meerbode.nl. 
Voor advertenties zijn ver-
koopaalsmeer@meerbode.nl 
en aanlever@meerbode.nl de 
mailadressen.

Houd je AUB aan de voorschriften van het RIVM voor je eigen en onze veiligheid.

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

ZOMERBLOEIERS
IN HANGPOT

aangenaam persoonlijk
!

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

ZWARTEWEG 96, 1431 VM AALSMEER 
0297- 384980 • INFO@WESTEINDER.NL 

We zijn er voor je op 
de momenten dat je 

daar het meest 
behoefte aan hebt.
Uit elkaar gaan
is zo’n moment...

KIJK VOOR MEER INFO OP: 
WWW.WESTEINDER.NL

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

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Aalsmeer: Omg. Sweelinckstraat, Mozartlaan (225 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Stapsgewijze versoepeling van coronamaatregelen

Aalsmeer gaat langzaam 
weer (verder) open

Houd afstand, vermijd drukte
In deze nieuwe fase moet ieder-
een zich aan een paar eenvoudi-
ge basisregels houden: houd al-
tijd 1,5 meter afstand en vermijd 
drukte. Blijf thuis als je verkoud-
heidsklachten hebt, en als je be-
nauwd bent of koorts hebt, blij-
ven ook je huisgenoten thuis. 
Was regelmatig je handen. Dat 
Aalsmeer steeds meer open-
gaat, betekent ook dat het over-
al weer drukker wordt. Daarvoor 
worden maatregelen genomen 
in de openbare ruimte, maar het 
vraagt ook iets van inwoners zelf. 
Zoek de drukte niet op en als u 
ergens bent waar het te druk is, 
kies er dan voor om op een la-
ter, rustiger moment terug te ko-
men. Geef elkaar zoveel moge-
lijk de ruimte, werk thuis en ge-
bruik alleen voor strikt noodzake-
lijke ritten het openbaar vervoer. 
Alleen als iedereen zich aan de-
ze regels houdt, wordt het coro-
navirus geen nieuwe kans gege-
ven en kunnen de komende tijd 
steeds meer beperkende maatre-
gelen geschrapt worden.  

Scholen en bibliotheek
In aanvulling op de eerder be-
kendgemaakte versoepelin-

gen voor kinderen en jongeren 
(school en sport) gelden sinds 
maandag 11 mei de volgende 
aanpassingen: Contactberoepen 
zoals kappers, fysiotherapeuten 
en schoonheidsspecialisten kun-
nen op afspraak weer aan de slag. 
De bibliotheek mag weer open. 
Het is aan de beheerders van de 
locatie om plannen te maken die 
ervoor zorgen dat de 1,5 meter 
maatregel goed kan worden na-
geleefd en de belasting op het 
openbaar vervoer acceptabel 
blijft. Toiletten kunnen wel wor-
den bezocht. Houd voor de exac-
te heropeningsdatum de websi-
tes van de bibliotheek in de ga-
ten. Binnen- en buitenzwemba-
den mogen weer open. Dit is wel 
aan de nodige voorwaarden ge-
koppeld. Zoals de 1,5 meter richt-
lijn, gemeenschappelijke was- 
en douchegelegenheden blij-
ven gesloten, toiletgebruik zo 
beperkt mogelijk, zwemkleding 
thuis aantrekken en sporttas 
voor de kleding meenemen. De 
richtlijnen worden op basis van 
het Protocol Verantwoord Zwem-
men komende dagen speci� ek 
uitgewerkt. Het streven is dat 
Zwembad De Waterlelie vanaf 18 
mei beperkt en gefaseerd open-

gaat. Op de website van Zwem-
bad De Waterlelie is meer infor-
matie te vinden.
Als de maatregel om 1,5 meter af-
stand te houden niet goed wordt 
nageleefd of niet goed na te le-
ven is, kunnen deze voorzienin-
gen weer worden gesloten.

Buiten sporten 
Buiten sporten is voor personen 
van 19 jaar en ouder weer toege-
staan, ook in teamverband, maar 
wel op 1,5 meter afstand. Net als 
voor kinderen en jongeren geldt 
dat zij nog geen wedstrijden mo-
gen organiseren, niet aan wed-
strijden mogen deelnemen en 
geen gebruik mogen maken van 
gemeenschappelijke was- en 
douchevoorzieningen. Georga-
niseerde buitenactiviteiten voor 
kinderen en jongeren tot en met 
18 jaar van scouting-, cultuur-, 
kunst-, en andere jeugdvereni-
gingen mogen ook weer plaats-
vinden. Voor jongeren van 13 tot 
en met 18 jaar geldt hierbij: met 
1,5 meter afstand. De voorne-
mens van het Rijk voor verdere 
versoepeling van de coronamaat-
regelen vanaf 1 juni vindt u op 
www.rijksoverheid.nl/documen-
ten/publicaties/2020/05/06/
factsheet-maatregelen-corona.

Aalsmeer ook tijdens de coronacrisis: Bloemendorp aan het water. Afgelopen dinsdag is een aanvang gemaakt 
met het plaatsen van de plantenbakken met geraniums bij het Raadhuisplein. De bloembakken aan de lan-
taarnpalen in de winkelstraten in het Centrum waren eind april al her en der opgehangen.

Aalsmeer - Op 6 mei kondigde het kabinet een stapsgewijze ver-
soepeling van de coronamaatregelen aan. Daarmee is een nieu-
we fase van de coronacrisis aangebroken. Sinds maandag 11 mei 
gaat Aalsmeer weer langzaam open. 

De scholen en kinderopvang-locaties zijn sinds maandag 11 mei weer 
open. Zowel de kinderen als de leerkrachten en begeleiders waren blij el-
kaar weer te zien en te spreken. 

NU 
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BIJ
Einsteinstraat 119 • Kudelstaart • 0297-362990

MARSKRAMER KUDELSTAART

Het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’
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Volgende week
dag eerder uit!



Aalsmeer - In deze bijzonde-
re tijd staat de Zonnebloem niet 
stil. De vrijwilligers hebben nu te-
lefonische contact met alle deel-
nemers of bezoeken de gasten 
op gepaste afstand. Denk hier-
bij aan een praatje of het langs-
brengen van een aardigheidje. 
Op 5 mei, bevrijdingsdag, heb-
ben de vrijwilligers van de afde-
ling Aalsmeer en Rijsenhout een 
kleine 180 bossen oranje rozen 
bezorgd en dit werd erg gewaar-
deerd door alle deelnemers. Zo-
lang de coronamaatregelen van 
kracht blijven, zijn alle bijeen-
komsten en uitstapjes geannu-
leerd maar natuurlijk hoopt de 
Zonnebloem snel weer met acti-
viteiten te kunnen starten. Aan-
melden als gast of als vrijwilliger 
bij de Zonnebloem Aalsmeer en 

Rijsenhout kan door een mail te 
sturen naar Jos van der Laan (be-
stuurslid) via jos.van.der.laan@
outlook.com of bel 06-25448638.

02 14 mei 2020

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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 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. 8.30-
18.00 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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.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: 020-
3080750. 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.

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

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

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.350

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Online: Zondag 17 mei

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 9.30u. Dienst online via 
www.cama-aalsmeer.nl

Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en 

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag 10u. Gezamenlijke Onli-
ne Dienst via www.kerkdien-
stenonline.nl. Voorganger ds. 
J.A.C. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Paul Thimm via 
https://www.dgaalsmeer.nl

Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelia-

laan 247. Zondag 10u. Online 
dienst via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/. Voor-
ganger: ds. H. Végh.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Online dienst met ds. 
G.H. de Ruiter via www.her-
vormdaalsmeer.nl Oosterkerk, 
Oosteinderweg 269. Zondag 
om 10u. Online dienst met ds. 
M.J. Zandbergen via www.her-
vormdaalsmeer.nl

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Dienst 
via livestream: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Vieringen thuis via http://em-
maus-uithoorn.nl en via RTV 
Amstelveen een zondagse 
viering, opgenomen in een 
van de RK kerken in de regio 
RK Amstelland; tv zender Lo-
kale televisie: Ziggo 42, KPN 

en XS4ALL 1380 (1 kanaal on-
der NPO1) en T-mobile 806.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

10u. Online dienst via www.
okkn.nl. Ook later te bekijken.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via You Tube. Voorgan-
ger pastor A. Creemer.  

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Ku-

delstaart.  Zondag 10u. Onli-
ne dienst via https://sow-ku-
delstaart.nl en https:/kerk-
dienstgemist.nl. Voorganger 
dhr. H. Meyer, Zoetermeer. 
Ook op later tijdstip terug te 
kijken.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Bijzondere en kleurrijke kunst
Vrolijke krijttekeningen 
in de Christinastraat
Aalsmeer - Ter hoogte van de 
nummers 17 tot en met 23 zijn 
in de Christinastraat in Oosteinde 
prachtige straattekeningen ge-
maakt met stoepkrijt. Het mooie 
weer lonkte om naar buiten te 
gaan, maar vanwege de corona-

maatregelen wordt gevraagd zo-
veel mogelijk in de eigen buurt te 
blijven. Silvia en enkele van haar 
vrienden gingen aan de slag om 
buurtbewoners op te vrolijken en 
dat is zeker gelukt. “Super mooi 
wat door de jeugd op de stoep 
is getekend”, aldus een bewo-
ner. “Heel Aalsmeer moet hier-
van kunnen genieten. Een stre-
ling voor het oog deze bijzonde-
re kunst.” Onder andere ‘zwemt’ 
er een vis in de Christinastraat, 
steekt een kleurige schildpad 
over en is een vlieger klaar om bij 
wind de wijde wereld in te gaan. 
Een kijkje waard! 
Foto’s: Anna Eekels

Oranje rozen voor gasten 
van de Zonnebloem

Van pluizen bolletjes tot klein grut
Ganzen worden (al) groot
Aalsmeer - De pulletjes van de 
ganzen in de sloten, poeltjes en 
de Westeinderplassen zijn al een 
stuk groter gegroeid. De ouders 
van de gansjes zijn waakzaam en 

verliezen hun kroost niet uit het 
oog. Publiek dat te dichtbij komt, 
krijgt een ‘waarschuwing’ van 
paps of mams of er wordt afstand 
genomen door het gras te verrui-

Zeep en voedsel voor armen
Cheque van OSA voor 
noodhulp in Nepal
Aalsmeer - In april heeft de stich-
ting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer (OSA) een subsi-
diecheque gegeven aan Stichting 
Nepal Bene�et Aalsmeer. De sub-
sidie is bestemd voor noodhulp 
(zeep en voedselpakketten) voor 
de arme dorpsbewoners in Nepal. 
OSA kon de cheque, een be-

drag van 1.160 euro, als verdub-
beling van het ingezamelde be-
drag overhandigen aan pen-
ningmeester Belinda Buskermo-
len van Stichting Nepal Bene�et 
Aalsmeer. Door de corona-cri-
sis en de lockdown kunnen de 
mensen in de bergen van Nepal 
niet naar hun werk en niet naar 

Behandeling tegen Dystonie in Zuid-Korea

Brenda: “Het gaat goed, 
maar ik ben er nog niet”
Kudelstaart - Brenda van der 
Meer is terug uit Zuid-Korea en 
het gaat goed met haar! De Ku-
delstaartse werd hier behandeld 
voor Cervicale Dystonie. In Ne-
derland is geen behandeling te-
gen deze ziekte, maar een kliniek 
in Zuid-Korea gaf hoop. Hier kon 
Brenda behandeld worden mid-
dels de veelbelovende FCST the-
rapie, die de Cervicale Dysto-
nie uit het lichaam haalt. Uiter-
aard kosten de behandeling en 
het lange verblijf in Zuid-Korea 
veel geld en daarom startte haar 
echtgenoot Dave Groot met suc-
ces een doneeractie. Ook is een 
inzamelingsactie gehouden en 
zijn activiteiten georganiseerd 
door FC Aalsmeer voor Brenda. 
De �nanciële bijdrages hebben 
het mogelijk gemaakt dat de Ku-
delstaartse de maandenlange be-
handeling kon ondergaan. 

Op 1 oktober was hiermee aan-
gevangen en al na korte tijd was 
positief resultaat te zien. “Bren-
da is de eerste Nederlandse pa-
tiënt in Zuid-Korea die goed ge-
neest van deze in de rest van de 
wereld ongeneeslijke ziekte”, zo 
schreef echtgenoot Dave trots en 
opgelucht. 
Terug op Nederlandse bodem 
vertelt Brenda haar verhaal: “Van 
september 2019 tot en met eind 
maart ben ik in Zuid-Korea ge-
weest, omdat ik hier behan-
deld kon worden tegen Dysto-
nie. In de periode voor Zuid-Ko-
rea kon ik helemaal niks meer. 
Niet meer normaal lopen, zitten 
en niet meer liggen. Het werd al-
leen maar steeds moeilijker om 
nog normaal te kunnen functio-
neren. In de vijf maanden dat ik 
weg was, heb ik elke dag acht uur 
lang drie verschillende behan-

delingen gehad, zolang mijn li-
chaam dit aan kon. De behande-
lingen gingen gepaard met soms 
dagelijks hevige pijnen of te wel 
een healing crisis. Zo kreeg ik acu-
punctuur om mijn spieren te ont-
spannen en cupping om mijn af-
valsto�en weg te laten vloeien. 
Ook moest ik veel oefeningen 
doen en veel wandelen. Het gaat 
nu goed met mij, maar ik ben er 
nog niet en moet nog heel veel 
oefeningen doen (zo’n vijf uur per 
dag) om 100 procent te herstel-
len. Maar ik ben positief dat het 
mij gaat lukken en dat ik dan ook 
mijn vak weer kan gaan uitoe-
fenen (kapster). Ik wil graag alle 
mensen bedanken die geld heb-
ben gedoneerd, acties hebben 
opgezet en kaartjes of berichtjes 
hebben gestuurd. Dit was heel 
�jn en gaf mij ook de kracht om 
door te gaan. Nogmaals bedankt 
voor al jullie steun!” Voor reacties: 
maildegrootjes@gmail.com.

len voor het water. De pulletjes 
van het ganzenpaar in het Horn-
meerpark zijn ook �ink groter ge-
worden. “Ze zijn gelukkig alle ze-
ven nog in leven”, aldus Ruud Me-
ijer. Hij fotografeerde het kersver-
se ganzenpaar half april met toen 
nog kleine pluizige ‘bolletjes’ ach-
ter zich en afgelopen zondag 3 
mei was er de tweede ontmoe-
ting. Opnieuw werd de camera 
gepakt en het gezin vereeuwigd.
Foto’s: Ruud Meijer

hun tuintje waar ze wat voed-
sel verbouwen. Daarom wor-
den nu pakketten in naar de be-
woners in de bergen gebracht. 
Meer informatie over dit project 

is te vinden op: www.nepalbene-
�etaalsmeer.nl. Meer weten over 
het werk en de subsidieregeling 
van OSA? Kijk dan op de website  
www.osa-aalsmeer.nl
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Kinderprogramma Radio Aalsmeer
‘Let’s Go and Stay Home’ 
vanaf nu om de dag
Aalsmeer - Vanaf deze week is 
‘Let’s Go and Stay Home’ er om 
de dag. Nu de scholen weer ge-
start zijn, sluiten Kim, Niels en 
Lennart op maandag, woensdag 
en vrijdagmiddag jouw thuis- 
en/of schooldag om 17.00 uur af. 
Op (Magic) vrijdag blikken Roy 
en Justin Huiskens terug op al-
le Street Magic trucs van de afge-
lopen weken. Maandag hoorde 
je juf Merel van OBS Samen Een 
over de thuisweken en de eerste 
schooldag. Woensdag belde Kim 
onder andere met Iris van het 
Concertgebouw over het Jeugd-
concours over de Podcast Bat-
tle voor kinderen uit groep 5 tot 
en met de brugklas. Natuurlijk is 
er iedere uitzending nog steeds 
ruimte voor verzoekjes, groet-
jes, foto’s en leuke verhalen van 

de luisteraars. Deze kan je nog 
steeds mailen of appen. Heb je 
iets dat je wilt delen? Dat kan via 
letsgo@radioaalsmeer.nl 

Wijkagent bij ‘Young Ones’
Woensdagavond 20 mei om 
19.00 uur bij ‘Young Ones’ onder 
andere aandacht voor de regels 
op het water. Wat mag wel en wat 
mag niet? En mag je nu weer wel 
of niet op het Surfeiland chillen? 
Wijkagent Aalsmeer Centrum Erik 
van den Brun vertelt er alles over. 
Ook Buurtwerk komt aan het 
woord en er wordt uiteraard weer 
lekkere muziek gedraaid. 
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl

Onderwerpkeuze: Van traditioneel tot experimenteel

Prachtig jubileumboek 
Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - De leden van Foto-
groep Aalsmeer hadden zich het 
zestig jarige bestaan wel wat an-
ders voorgesteld, maar helaas zijn 
de geplande tentoonstellingen in 
het Raadhuis en De Oude Veiling 
verschoven naar een later tijdstip. 
Toch - zoals het creatieve gees-
ten betaamt - hoeft de kijker niets 
tekort te komen want er is een 
schitterend 99 pagina’s tellend 
fotoboek dat in eigen beheer is 
uitgegeven met behulp van een 
�nanciële bijdrage van de ge-
meente. Op de aansprekende co-
ver wordt het getal zestig uitge-
beeld door postzegel formaat fo-
to’s van de fotografen met hun 
camera. Ernstig, geconcentreerd 
kijkend of veel plezier uitstralend. 
Het hoofdstuk over de geschie-

denis van de fotogroep is lezens-
waardig met een paar zinnen die 
tekenend zijn voor de huidige le-
den: “Opmerkelijk is ook - dat in 
tegenstelling tot de eerste be-
spreekavonden - de leden het nu 
lang niet altijd eens zijn met de 
beoordelaars en hun (soms zeer 
persoonlijke) mening. Onze le-
den krijgen steeds meer kijk op 
de foto’s.” Einde citaat. De 24 hui-
dige leden - een zeer gemêleerd 
gezelschap qua leeftijd - worden 
in korte bewoording voorgesteld. 
Hun motivatie waarom zij foto-
graferen en het plezier dat zij 
daaraan beleven loopt behoor-
lijk synchroon, evenals hun ge-
voel voor detail. Anders ligt dat 
bij de onderwerpkeuze en de 
technische benadering. Architec-

tuur,  landschapskunst, stillevens,  
vogels, macro en micro, personen 
en portretten. Van traditioneel tot 
experimenteel. Als kijker herken 
je meteen het handschrift van 
de fotograaf. Dat maakt het boek 
ook zo bezienswaardig. De foto’s 
zijn afgedrukt op mooi matglan-
zend stevig papier. 
Helaas is het onmogelijk om alle 
foto’s  te bespreken. Maar geluk-
kig is het boek voor slechts 15 eu-
ro te koop bij Boekhuis Aalsmeer 
in de Zijdstraat en bij schoe-
nenzaak Henrita Footwear in de 
Dorpsstraat, waarvan de eigenaar 
Erik de Rijk tevens één van de 
deelnemende fotografen is. Leuk 
om eens met hem over fotogra-
feren van gedachten te wisselen. 
Janna van Zon 

Anton Kuckartz - Zonsondergang Keukenhofbos. Marye Maarsen - Blue.

Aloys Biervliet - Samen met mijn 
pappa.

Toch van kunst genieten
Digitale opening expositie 
van Amazing Amateurs
Aalsmeer- Dit jaar is het 75 jaar 
geleden dat Nederland bevrijd 
werd. Met de tentoonstelling 
Amazing Amateurs ‘Vrijheid’ had 
de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer graag bijgedragen aan 
de viering van de vrijheid. Helaas 
heeft het coronavirus daar een 
streep doorheen gezet. Vanwe-
ge de veiligheidsmaatregelen is 
het Oude Raadhuis voorlopig ge-
sloten. Maar elke uitdaging is ook 
een kans. Een kans om mensen 
op een andere - digitale - manier 

van kunst te laten genieten. En 
om de amateurkunstenaars toch 
een podium te kunnen bieden 
voor hun ongetwijfeld prachtige 
werken met het thema vrijheid.   
Voor het eerst in de 25-jarige ge-
schiedenis van KCA gaat men dus 
digitaal. Aanstaande zondag 17 
mei vindt om 13.00 uur de digi-
tale opening van deze bijzondere 
tentoonstelling plaats. Wie daar-
bij wil zijn kan zich aanmelden 
via de website van KCA en krijgt 
tijdig een link toegestuurd.

Valerie en Jamie brengen gezelligheid
Optredens zangduo voor 
cliënten Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Vrijdag 8 mei hebben 
Valerie van Reeuwijk uit Rotter-
dam en Jamie van den Broeck uit 
Kudelstaart  optredens gegeven 
bij de dagcentra Hortensialaan 
en Amstel-Meer van Ons Tweede 
Thuis. Beide zangeressen zijn lid 
van IPA (Iris Performing Art), een 
musical gezelschap uit Gouda. 
Valerie en Jamie hadden het plan 
opgevat om in deze saaie som-
bere tijd te trachten wat gezel-
ligheid te brengen bij de cliënten 
van de beide dagcentra en via de 
‘Stichting zingen tegen eenzaam-
heid’ kon dit gerealiseerd wor-
den. Aanvankelijk was de plan-
ning het optreden een week eer-
der te doen, uiteraard in de bui-
tenlucht, maar de weersomstan-
digheden gooiden toen roet in 
het eten. Ter compensatie liet het 
weer zich deze keer van zijn bes-
te kant zien: het was een stralend 
mooie zonnige dag. De optre-
dens vonden plaats om elf uur ’s 

morgens bij het dagcentrum Hor-
tensialaan en om twee uur in de 
middag bij Amstel-Meer. De da-
mes hadden een gevarieerd pro-
gramma samengesteld, onder-
steund door uitstekende muziek 
van de geluidstechnicus van de 
Stichting: Onno. Gevoelige lied-
jes, zoals ‘Mag ik dan bij jou’ van 
Claudia de Breij en ‘Rood’ van 
Marco Borsato, werden afgewis-
seld met vrolijke liedjes en mee-
zingers ,zoals ‘Als sterren aan de 
hemel staan’ van Frans Bauer en 
‘Rosanna’ van Nick en Simon. 
Zelfs het klassieke, vrolijke  ‘Qué 
Sera’ van Doris Day kwam voor-
bij. Afgesloten werd met ‘Dancing 
Queen’ van Abba. De stemming 
zat er duidelijk zichtbaar goed in! 
Eén van de cliënten, die zelf bij-
na alles meezong, riep enthousi-
ast: ”Jullie zijn door!” Met een te-
vreden gevoel konden de beide 
zangeressen afscheid nemen van 
hun dankbare publiek. 

Op radio en televisie Aalsmeer
Vrijdag vijfde ‘Mark en 
Eric Pubquiz Show’
Aalsmeer - Met meer dan 175 
meespelende teams zette het 
team van ‘De Mark en Eric Show’ 
tijdens Woningsdag een record 
neer. Aanstaande vrijdag 15 mei 
zitten er waarschijnlijk weer vele 
huishoudens voor de radio en te-
levisie gekluisterd, want dan vindt 
de vijfde ‘Mark en Eric Pubquiz 
Show’ plaats.  De quiz bevat meer-
dere categorieën met algemene 
vragen zodat jong en oud vanuit 
heel Nederland mee kan doen. 
Daag gerust vrienden of familie 
uit die woonachtig zijn in ande-
re woonplaatsen, want na a�oop 
wordt het eindklassement be-
kend gemaakt. Meedoen kan via 
Radio Aalsmeer TV (Caiway kanaal 
12, of radioaalsmeer.nl/tv). Op 
www.markeneric.nl is een digitaal 

antwoordformulier te vinden die 
tijdens de quiz gebruikt zal wor-
den. “We zijn elke keer blij verrast 
als we zien hoeveel teams er mee-
doen. Door middel van Zoom en 
de videobeelden, die uitgezon-
den worden op het tv-kanaal van 
Radio Aalsmeer, luiden wij met al-
le deelnemers het weekend in en 
hebben we weer even het gevoel 
van samen zijn”, aldus sidekick 
Kees Sparnaaij. “Door in te loggen 
met Zoom kan er bij elkaar in de 
huiskamer gekeken worden, wat 
handig is voor de huiskamerbat-
tles. De prijs? 1,5 meter eeuwige 
roem!” De Mark en Eric Pubquiz 
Show is op 15 mei van 20.00 tot 
22.00 uur. Informatie over deelna-
me aan de Pubquiz is te vinden op 
www.markeneric.nl.

Radio Aalsmeer laat de 
kunstenaar spreken
Aalsmeer - Donderdag 14 mei 
zijn Jenny Piet en Dennis Wijn-
hout er weer met hun maande-
lijkse programma ‘That’s Life’. De-
ze keer met het thema ‘de kunste-
naar spreekt’. Kunstenaars Astrid 
Sto�els en Frederique Bruijnen 
komen vertellen over hun project 
Kunst voor het raam. Fotografe 
Dolly Pieterson heeft zich ontwik-
keld naar kunstfotogra�e waarin 
ze foto’s maakt met een knipoog 
naar de oude schilders. Het twee-
de uur is voor de kunstschilder 
Sunny Neeter en beeldhouwster 
Karina Tan er, die samen een ate-
lier delen aan de Hornweg. En er 
wordt afgesloten met KCA Ama-
zing Amateurs wat dit jaar geen 
wedstrijd is en het thema Vrij-
heid heeft. Geen werkelijke expo-
sitie in het Oude Raadhuis, maar 
aanstaande zondag om 13.00 
uur gaat de vernissage virtueel 
de lucht in. Heleen van Haaften 
komt daarover vertellen. 

Duurzaam door de crisis
Donderdag 14 mei om 19.00 uur 
een aantal leuke dames bij ‘Echt 
Esther’. Schrijfster Karen Kame-
raat, onderneemster Ingrid Claas-
sen en columniste Truus Ouden-
dijk. Als een rode draad loopt 
de huidige crisis nog altijd door 
de uitzending. Het programma 
wordt weer afgesloten met de 
tweewekelijkse column van Truus 
Oudendijk. 

‘DownTown Radio’ dubbel
Op de derde zaterdag van de 
maand maken (de jarige) Dennis, 
Rinus en Ilse weer ‘DownTown Ra-
dio’. Niet één uur zoals gewoon-
lijk, maar nu twee uurtjes tussen 
14.00 en 16.00 uur. Ze skypen on-
der andere met de thuiszitten-
de Karen Koeslag, Bart van Rooij-
en en Laurens Vos. Hoe gaat het 

met ze nu ze niet naar hun werk 
kunnen? Ook komt Petra Daal-
man van Ons Tweede Thuis aan 
het woord. Ze organiseert de trai-
ning ‘Flink’ en zit achter de Praat-
lijn. Daar kunnen cliënten naar 
toe bellen om even een praatje 
te maken of hun hart te luchten. 
En aandacht wordt besteed aan 
de website ‘Jij & Ik Samen Thuis’ 
van Ons Tweede Thuis, die speci-
aal is gemaakt om deze corona-
tijd goed door te komen. 

‘Jan & Jansen live’ 
Zaterdagavond 16 mei om 21.00 
uur is ‘Jan & Jansen live’ er weer 
met deze keer geboren en geto-
gen Amstelvener Gino van Groe-
ningen. Hij is zijn hele leven al 
met muziek bezig, maar sinds 25 
jaar pas voor publiek. Hij is be-
gonnen als Jazz-zanger, maar 
vindt het heerlijk om meerdere 
stijlen te zingen, zoals Motown, 
Soul en Nederlandstalig. Hij heeft 
veel muziekhelden, maar zijn all 
favorite hero is Stevie Wonder. 
 
‘Blikopener Radio’ 
Verzekeraar Centraal Beheer 
heeft een speciale innovatielijn. 
Daar zijn diensten als Klushulp en 
RoadGuard ontwikkeld. De seni-
or manager van deze lijn, Linda 
Nieuwenhuizen, is digitaal te gast 
bij de 61e uitzending van ‘Blik-
opener Radio’. Welke innovaties 
zitten er aan te komen? Hoe wor-
den ze ontwikkeld en getest en 
waarom zijn ze nodig? Je hoort 
het op maandag 18 mei om 18.00 
uur. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv.

Bibliotheek weer open!
Aalsmeer - De Amstelland Bibli-
otheken mogen weer open. Lief-
hebbers kunnen weer gebruik 
maken van de fysieke collectie van 
de Bibliotheken. De medewerkers 
van de Bibliotheek hebben heel 
veel zin om iedereen weer te ont-
vangen. Uiteraard neemt de Bibli-
otheek maatregelen om de veilig-
heid van bezoekers en medewer-
kers te waarborgen. Vanaf dins-
dag 12 mei kunnen leden weer 
boeken lenen en terugbrengen 
in alle vestigingen van de Biblio-
theek Amstelland. Vooralsnog kan 
er geen gebruik gemaakt worden 
van de werkplekken en leestafels. 

Ook gaan de activiteiten in de bi-
bliotheken nog niet van start. Het 
uitlenen van boeken kan op drie 
manieren: boeken uitzoeken in de 
bieb, boeken vooraf reserveren 
of door een boekenpakket aan 
te vragen. Dit geldt nog niet voor 
alle vestigingen. Met het oog op 
wat er op korte termijn veilig en 
haalbaar is, zijn de mogelijkheden 
per vestiging:
- Aalsmeer: reserveringen op-

halen en boeken uitzoeken in 
de bieb.

- Amstelveen Stadsplein: reser-
veringen ophalen en boeken 
uitzoeken in de bieb.

- Amstelveen Westwijk: reser-
veringen ophalen en boeken-
pakket ophalen.

- Uithoorn: reserveringen opha-
len en boekenpakket ophalen.

De openingstijden zijn aange-
past. Voor alle vestigingen geldt: 
dinsdag tot en met vrijdag van 
13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 13.00 uur. Iedereen 
wordt verzocht om het verblijf in 
de Bibliotheek zo kort mogelijk te 
houden en bij voorkeur van tevo-
ren online de boeken te reserve-

ren via de catalogus. Dit kan weer 
vanaf dinsdag 12 mei. Als de re-
servering klaar staat, krijgt men 
daar bericht over. Eerder open-
de de Bibliotheek Amstelland al 
de Afhaalbibliotheek in Aalsmeer, 
Westwijk en Uithoorn. In een 
week tijd zijn er meer dan 1.000 
boekenpakketten aangevraagd. 
Deze pakketten zijn vanaf 12 mei 
alleen nog aan te vragen in West-
wijk en Uithoorn. Meer informa-
tie is te vinden op www.debiblio-
theekamstelland.nl.
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O�ciële Mededelingen
14 mei 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

zonne-energie opwek voor de omgeving te verlagen en de 
lusten hiervan te verhogen.

Inzage
Met ingang van 15 mei 2020 t/m 25 juni 2020 ligt het ontwerp 
beleidsstuk met de daarbij behorende stukken voor iedereen 
ter inzage in digitale vorm (pdf ) via de website www.aals-
meer.nl/duurzaamheid. Gedurende de inzagetermijn worden 
beleidsstukken normaal gesproken ter inzage gelegd in het 
raadhuis van Aalsmeer en Amstelveen. In verband met maat-
regelen omtrent COVID-19 gebeurt dit momenteel niet. Mocht 
u echt niet in de gelegenheid zijn om de stukken online in te 
zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 
0297-387575. Dan proberen wij u op een andere manier te hel-
pen. Zodra de maatregelen worden opgeheven, kunt u weer 
op het raadhuis terecht.

Indienen reactie
Gedurende deze inzagetermijn wordt iedereen in de gelegen-
heid gesteld om een mondelinge of bij voorkeur schriftelijke 
reactie in te dienen. Schriftelijke feedback moet worden ge-
richt aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer), onder vermelding van ons kenmerk Z20-025644, 
of digitaal via e-mail naar adres energietransitie@aalsmeer.
nl, met onderwerp ‘Kaders zonne-energie’. Eventueel kunt u 
uw reactie mondeling indienen. Hiervoor kunt u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak maken. In de week na  
15 mei opent ook een online participatie via www.participa-
tie.aalsmeer.nl waarop tot het einde van de inzage termijn op  
25 juni meegedacht kan worden over het beleid.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
Daltonstraat t.h.v. nr. 8, Sectie D nr. 7534, (Z20-023120), (Om-
gevingsvergunning, Vergunning verleend (reglr)) het kappen 
van diverse bomen t.b.v. de herinrichting en groenrenovatie 
van de omgeving van de Proosdijhal. Toelichting: Op 23 april 
2020 is de gevraagde omgevingsvergunning reeds verleend. 
In de beschikking zijn per abuis de voorschriften met het oog 
op bescherming van �ora en fauna niet opgenomen. Door 
middel van een recti�catie op het besluit zijn die voorschriften 
(nr. 4 t/m 24) alsnog toegevoegd. Verzonden: 23 april 2020

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Poldermeesterplein t.h.v. de ingang van het appartemen-

tengebouw, (Z20-031922), het inrichten van een bouw-
plaats op de parkeerplaats t.b.v. de verbouwing van Albert 
Heijn van 24 juli t/m 4 augustus 2020 

-  Jupiterstraat 49, 1431 XA, (Z20-031391), het uitbreiden van 
de woning op de begane grond 

-  Stommeerweg 72 ws14, 1431 EX, (Z20-031191), het ver-
bouwen en verplaatsen van de woonark 

 
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Madame Curiestraat 21, 1433 AA, (Z20-019543), het ver-

vangen van de bestaande schuur. Verzonden: 11 mei 2020
 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Hoofdweg 128, 1433 JW, (Z19-071516), het bouwen van 

een loods. Verzonden: 11 mei 2020
-  Vlinderweg, t.h.v. nr. 96, (Z20-029837), het plaatsen van 

een schaftkeet en eco-toilet op het parkeerterrein t.b.v. 
schilderwerkzaamheden. Verzonden: 08 mei 2020

-  Uiterweg 65, 1431 AB, (Z19-067017), het vervangen van de 
bestaande woning. Toelichting: De omschrijving van het 
project is enigzins aangepast ten opzichte van de publica-
tie van de ingediende aanvraag. Verzonden: 07 mei 2020

-  Oosteinderweg 537, 1432 BK, (Z20-008357), het plaatsen 
van 2 dakkapellen op een schuur (legalisatie). Verzonden: 
07 mei 2020

-  Azaleastraat 2-10 en Clematisstraat 1-5, (Z20-028064), het 
plaatsen van een steiger voor de woningen en een dixi 

op het trottoir-grasveld t.b.v. schilderwerkzaamheden tot  
3 juli 2020. Verzonden: 06 mei 2020

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Zwarteweg 90 (Z20-032134) Stichting Cultureel Jongeren-

centrum Aalsmeer (CJA), ontvangen 7 mei 2020

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 93 (Z19-073879) Eetcafé De Zwarte Ruiter B.V., 

verzonden 8 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 
asfalteringswerkzaamheden van 24 tot 26 juni 2020, op het 
perceel Stommeerweg/Stationsstraat.

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 donder-
dagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan via tel. 
0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoe-
ken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe u dat 
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 05-06-20 Aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbe-
sluit 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

t/m 25-06-20 Ontwerp ‘Kaders zonne-energie’ met bijbe-
horende stukken (Z20-025644)

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING  
ROND HEMELVAARTSDAG 

Hemelvaartsdag (21 mei 2020)
Op Hemelvaartsdag is het raadhuis gesloten.
De gemeente is alleen digitaal en telefonisch bereik-
baar. Alleen bij situaties die de gemeente als urgent 
beschouwt, kan telefonisch een afspraak worden ge-
maakt om langs te komen. Op goede vrijdag werken 
wij ook op deze manier.

Brugdag (22 mei 2020)
Vrijdag 22 mei is het raadhuis gesloten.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. 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.

RAADSVERGADERING OP DONDERDAG  14 MEI 2020 

De vergadering van de gemeenteraad van Aalsmeer op 
donderdag 14 mei 2020 gaat niet door. 

Deze vergadering had een lichte agenda en was uitgeroepen 
als eerste digitale testomgeving voor het vergaderen op af-
stand. De benodigde faciliteiten zijn echter nog niet voldoen-
de op orde om een goede vergadering op afstand te houden. 
De agendapunten schuiven door naar de eerstvolgende raads-
vergadering van 18 juni 2020.

GEMEENTE AALSMEER - ONTWERP ‘KADERS 
ZONNE-ENERGIE (Z20-025644)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat met ingang van 15 mei t/m 25 juni 2020 voor 
iedereen het ontwerp ‘Kaders zonne-energie’ met bijbeho-
rende stukken ter inzage ligt. Aalsmeer heeft als doel in 2040 
onafhankelijk te zijn van fossiele brandsto�en. Om dit waar te 
maken zet Aalsmeer in op energiesparing en op het vergroten 
van duurzame opwek. ‘Kaders zonne-energie’ is een ruimtelijk 
afwegingskader die richting biedt aan initiatieven voor (duur-
zame) zonne-energie opwek. Doel hiervan is de lasten van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergernis over vele afval 
rond inzamelpunten
Aalsmeer - De inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart verdie-
nen een compliment als het gaat 
om scheiden van afval. Massaal 
wordt plastic en blik apart ge-
houden van restvuil. Een min-
puntje moet helaas gegeven wor-
den voor het ontdoen van al dit 
plastic. Als de plasticbak vol zit, 
is het de bedoeling dat het plas-
tic en blik weer even mee naar 
huis wordt genomen, maar hier 

denkt menigeen anders over. En 
als er één schaap over de dam is, 
volgen er meer… Het resultaat: 
Bergen afvalzakken rond de in-
zamelpunten in Kudelstaart. Wie 
dacht even naar een ander inza-
melpunt te rijden, kwam bedro-
gen uit. Ook hier ‘bergen’ rond 
de bakken. Het gaf afgelopen 
week (weer) behoorlijke erger-
nis bij vele inwoners. Waarschijn-
lijk is �ink opgeruimd en weg-

gebracht met als resultaat tot en 
met woensdag 6 mei een behoor-
lijk troep bij de inzamelpunten in 
Kudelstaart én boze reacties: “De 
overheid promoot al jaren het ge-
scheiden inzamelen van plastic 
en vanaf dag één loopt het niet 
goed in de gemeente Aalsmeer.” 
Dat het vol lag bij alle inzamel-
punten, vindt een inwoner wel 
begrijpelijk: “Als je vier verzamel-
plaatsen hebt gehad en alles zit 

Geen passende plek meer in vernieuwde Trouwzaal

Wandkleed ‘Aalsmeer’ 
nu in de Raadskelder
Aalsmeer - Na de restaura-
tiewerkzaamheden in het ge-
meentehuis is het wandkleed 
‘Aalsmeer’ niet meer terugge-
plaatst in de trouwzaal. In de ja-
ren zeventig werd dit kleed ge-
maakt door een groepje Doops-
gezinde vrouwen, de meesten 
al niet meer onder ons, naar een 
ontwerp van Henny Weima. In 
1973 werd het aan de Doopsge-
zinde gemeente aangeboden. 
Het hing vervolgens op verschil-
lende prominente plekken in het 
kerkgebouw. 
Tot november 2008, toen maak-
te het kleed onderdeel uit van het 
boek en de tentoonstelling ’Een 
schilderachtig dorp’ in het Ou-
de Raadhuis. Het viel daar zo in 
de smaak, dat de KCA een voor-
stel deed om dit puur Aalsmeerse 
werk permanent in het gemeen-
tehuis te plaatsen, in de trouw-

zaal. Zo geschiedde, het kleed 
werd in bruikleen gegeven aan 
de gemeente en in april 2009 
werd het feestelijk onthuld in 
aanwezigheid van bugemeester 
Litjens, wethouder Overbeek en 
alle betrokkenen. Over dit boek, 
de tentoonstelling en de latere 
herplaatsing van het kleed werd 
in die tijd uitgebreid verslag ge-
daan in deze krant. 

Visuele hommage
Zo schreef toenmalig cultu-
reel adviseur Anne�e van Itter-
zon: ”Tre�end is het panorami-
sche wandkleed Aalsmeer uit 
1973 waarmee KCA de tentoon-
stelling al aankondigt. Het mo-
numentale kleed kan gezien wor-
den als een visuele hommage aan 
het dorp, vrijwel alle karakteristie-
ke gebouwen staan erop. De ont-
werpster van dit kleed is van me-

ning dat kunst geen nabootsing 
is, maar gebruikt moet worden 
om een persoonlijke visie over te 
brengen. In het kleed vatten ele-
menten uit de realiteit en fantasie 
en het bijbelse verlossingsmotief 
haar visie samen “ (Nieuwe Meer-
bode 27 november 2008). 

Mooi en veilig
Inmiddels zijn we ruim 10 jaar ver-
der, de trouwzaal is opgeknapt en 
gaat opnieuw ingericht worden.  
In het nieuwe ontwerp is echter - 
jammer genoeg - geen passende 
plek meer voor het kleed. Daar-
om stelden wethouder Wilma 
Alink-Scheltema en waarnemend 
gemeentesecretaris Joost Dun-
selman een andere locatie in het 
gemeentehuis voor. Deze plek is 
gesitueerd in het souterrain, na-
bij de fractie- en vergaderruimtes 
en de ruimte van Oud Aalsmeer. 

Het is een mooie en veilige plek, 
maar het is geen publieke plek. 
Ook komt het ‘panoramische’ ka-
rakter van het kleed op deze loca-
tie minder tot zijn recht. Ondanks 
deze minpunten is de Doopsge-
zinde gemeente Aalsmeer echter 
toch graag akkoord gegaan met 
deze nieuwe plek in de Raadskel-
der. Wie weet, zo vlakbij de bure-
len van Oud Aalsmeer, heeft dit 
bijzondere kleed misschien nog 
wel een kans om te zijner tijd een 
plaats te krijgen in het gedroom-
de museum bij de Historische 
Tuin! 

De Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer heeft voor nu in elk ge-
val voorgesteld aan B & W om op 
een zeker moment, zodra de situ-
atie rond het coronavirus het toe-
laat, met de betrokkenen bijeen 
te komen om verdere zaken be-
tre�ende dit Aalsmeers cultuur-
goed te bespreken. Met de ‘be-
trokkenen’ worden dan de ver-
tegenwoordigers bedoeld van:  
de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer (eigenaar en bruikleen-
gever), de Gemeente Aalsmeer  
(bruikleennemer), KCA (initiatief-
nemer) en ontwerper Henny Wei-
ma.

al dagen vol, dan ben je er als in-
woner wel klaar mee.” Uiteraard is 
melding gedaan bij de gemeente 
en Meerlanden. Aan het ‘mogelij-
ke hiaat in het ophaalschema’, al-
dus de Dorpsraad Kudelstaart, is 
direct gehoor gegeven. Donder-
dag 7 mei zijn alle afvalzakken 
opgehaald en de containers ge-
leegd. Het was weer even netjes 
in de Kudelstaartse wijken met de 
klemtoon op even, want de da-
gen erna werd opnieuw massaal 
plastic afval gebracht naar de in-
zamelpunten. Gevolg: Zondag 10 
mei weer volle containers en op-
nieuw dumpingen rondom. Het is 
nu toch wel duidelijk dat er niet 
voldoende inzamelpunten zijn 
in Kudelstaart. De capaciteit uit-
breiden is geen overbodige luxe, 
maar is echt noodzakelijk!

Geen respect voor eigendommen van anderen

Weer vernielingen op 
eilanden in Westeinder
Aalsmeer - Het is afgelopen week 
prachtig weer geweest en ook in 
het weekend liet het zonnetje 
zich volop zien. Reden voor heel 
veel inwoners om te gaan varen 
op de Westeinderplassen. En voor 
wie geen boot bezit, biedt het 
Surfeiland een uitgelezen moge-
lijkheid om te genieten van de 
zon, zand en water. Overdag is 
het één en al gezelligheid, maar 
in de avond en nacht lijkt de Poel, 
en dan met name het eilanden-
gebied, het domein te worden 
van onverlaten die nauwelijks tot 
geen respect hebben voor ande-
ren en hun eigendommen.

Feesten op privé-eilanden
Er wordt plaats genomen op pri-
vé-eilanden en er worden hier 
feesten gehouden waarbij scha-
de aangericht wordt en lege �es-
sen en blikjes achtergelaten wor-
den. 
De laatste dagen zijn ook diverse 
meldingen gedaan bij de politie 
van vernielingen. Er worden stoe-
len, bankjes en tafels kapot ge-
trapt of geslagen, opbergboxen 
opengebroken en bloembakken 
in het water gegooid.

Naast de toename van vernielin-
gen worden er eveneens behoor-
lijk veel spullen gestolen vanaf de 
eilanden. Onlangs is een opberg-
kist van het frame losgehaald en 
meegenomen en heeft een ande-
re eiland-bezitter vast behoorlijk 
gevloekt toen de partij hout, die 
klaar lag om mee aan de slag te 
gaan, gestolen bleek.

Meer controles
Al eerder hebben diverse eiland-
bezitters aan de bel getrokken bij 
zowel de gemeente als bij de po-
litie en nu begint de maat, na op-
nieuw een groot aantal vernie-
lingen afgelopen weekend, toch 
echt vol te raken en wordt om ac-
tie van de politie en de handha-
vers gevraagd. Meer controles, 
zeker in de avond en nacht! En 
begrijpelijk, het is toch ook vrese-
lijk om tot de conclusie te komen 
dat de boel met bruut geweld is 
vernield, terwijl er net veel tijd en 
energie ingestoken was om het 
eiland zomerklaar te hebben. 
Zo jammer. Echt tijd nu om dit 
nachtelijke vandalisme (verve-
ling?) aan te pakken!
Door Jacqueline Kristelijn

Ruit van bushokje ingegooid/getrapt
Geen baat bij rustgevende 
spray bij stress...
Aalsmeer - Het blijkt toch niet 
makkelijk om van andermans 
spullen af te blijven. Regelma-
tig vinden helaas vernielingen 
plaats aan objecten in de open-
bare ruimte. De ruiten van bus-
hokjes moeten het best vaak ont-
gelden. Van het bushokje aan het 
begin van de Aalsmeerderweg 
is al enkele malen een ruit kapot 
getrapt of gegooid. En afgelopen 
week was het bushokje bij het Se-
ringenpark de ‘boksbal’. “Zo raak 

je in deze tijd je stress kwijt”, laat 
Maria Gerritse-Markus (maker 
van de foto) weten. Degene die 
de ruit verpulvert heeft tot dui-
zenden stukjes heeft, als stress in-
derdaad de reden is, de reclame 
bij het bushokje niet goed gele-
zen of was heel boos omdat hij of 
zij geen baat heeft gehad bij deze 
rustgevende spray... 
Blijft jammer, is onnodig en kost 
de samenleving geld. Bedankt 
pannekoek(en)!

Gasalarm, geen plofkraak
Kudelstaart - Zaterdag 9 mei, 
rond half acht in de ochtend, 
werd de brandweer opgeroepen 
naar de pinautomaat van de bank 
in winkelcentrum Kudelstaart te 
gaan. Het alarm was afgegaan en 
mogelijk zou geprobeerd zijn een 
plofkraak te plegen. Door een be-
veiliger was een citroenlicht gero-
ken en dit werd niet vertrouwd.
Het gebied rondom de automaat 
werd ruim afgezet door de poli-
tie en de brandweer, zodat me-

tingen verricht konden worden. 
Na onderzoek bleek het ‘gewoon’ 
te gaan om een storing. Door een 
ongewenste melding was het ga-
salarm van de pinautomaat in 
werking getreden. Dit gas ruikt 
naar citroen. Na enige tijd is het 
gebied weer vrij gegeven en was 
iedereen welkom in het winkel-
centrum om boodschappen te 
doen en/of cadeautjes voor moe-
derdag te kopen. 
Foto: Marco Carels

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Bloemen met plezier ontvangen
Lathyrus van JCI voor 
Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - In deze moeilijke tij-
den heeft JCI Amsterdam Amstel-
land de goede doelen reserve, die 
opgehaald is met onder andere 
het door hun georganiseerde Net 
Zomer Beach Volleybal Toernooi, 
gebruikt om de lokale onderne-
mer te steunen. Afgelopen zater-
dag 9 mei zijn 200 bossen Lathy-
rus ingekocht bij kwekerij Jan van 
Schie in Nieuwveen. Deze bossen 
zijn naar zorgcentrum Aelsmeer 
gebracht om de bewoners een 
hart onder de riem te steken in 

deze moeilijke tijd. De bossen zijn 
uitgereikt door het zorgperso-
neel en meegegeven aan thuis-
zorg medewerkers. Laura Been, 
activiteitenbegeleidster in zorg-
centrum Aelsmeer: “De bloeme-
tjes zijn met veel plezier ontvan-
gen en de geur, de bewoners 
vonden ze echt heerlijk ruiken en 
prachtig.” 
JCI Amsterdam Amstelland zet 
zich graag in voor de lokale maat-
schappij. Bekijk ook eens de web-
site! www.jciaa.nl

Eer om te zorgen voor monumentaal park
Onderhoud Seringenpark 
door hovenier Harmen
Aalsmeer - Op 30 april vond de 
o�ciële ondertekening plaats 
van het contract met de gemeen-
te waardoor de Werkgroep Be-
houd Seringenpark de aanstu-
ring van het beheer en onder-
houd van het park op zich nam. 
De Right to Challenge gaf hen de 
mogelijkheid om deze overeen-
komst met de gemeente aan te 
gaan. 
Donderdag 7 mei tekende Har-
men Colijn de onderhoudsover-
eenkomst waarmee hij als ho-
venier het park onder zijn hoe-
de neemt. Voor de werkgroep is 
het van belang dat er een vak-
bekwaam hovenier met erva-
ring en kennis van zaken op in-
tensieve wijze het werk uitvoert. 
Er is gekozen voor een Aalsmeer-
se hovenier die voor een periode 
van twee jaar deze klus op zich 
neemt. Na die periode zal worden 
gekeken hoe de samenwerking 
is verlopen en of het een vervolg 
krijgt. 

Waardevol monument
Harmen ziet het als een eer om 
Aalsmeers mooiste park te mo-
gen onderhouden en te zorgen 
dat het een waardevol gemeen-

telijk monument is en blijft. Vanaf 
nu zult u hem met zijn gele maai-
machine regelmatig in het park 
zien en ook de perken en serin-
gen krijgen zijn volle aandacht.

Kale dijk
Wie nu het park bezoekt ziet nog 
de laatste seringen bloeien en 
vraagt zich misschien af hoe die 
kale dijk bij de Molenvliet er uit 
gaat zien. Voor de versteviging 
en verbreding van de dijk was er 
veel werk nodig, maar nu is het 
zover dat het talud ingezaaid kan 
worden met een wilde bloemen 
zaadmengsel. Pas in het najaar 
worden dan de vakken met strui-
ken en bomen beplant. Land-
schapsarchitect Adams heeft de 
plannen klaar liggen. Gekozen is 
voor een lichte beplanting met 
onder andere meidoorns. 

‘Sleetjespaden’
Ook is er rekening gehouden met 
‘sleetjespaden’. Want, mocht er 
weer eens sneeuw vallen dan is 
de dijk een heerlijke plek om van-
af te glijden. Maar ook zonder 
slee is iedere bezoeker het he-
le jaar door welkom in dit unie-
ke park.

Eens per week, één vaste persoon
Versoepeling bezoekregeling 
in verpleeghuizen
Amstelveen - Woensdagavond 6 
mei maakte het kabinet bekend 
dat vanaf vandaag 11 mei een 
eerste stap wordt gezet in een 
versoepeling van de bezoekrege-
ling, te beginnen in 25 verpleeg-
huizen in Nederland. In elke GGD-
regio wordt op één locatie on-

der strikte voorwaarden één vas-
te bezoeker per bewoner toege-
staan. De monitoring van de ver-
soepeling van de maatregelen 
wordt gedaan vanuit de Acade-
mische Werkplaats Ouderenzorg 
(AWO). Met de kennis en ervaring 
die worden opgedaan wil het ka-

De entree van Zonnehuis De Luwte waar de gezondheidscheck van be-
zoekers plaatsvindt

“Ieder jaar weer een kroon op ons werk”

Blauwe Vlag 2020 voor 
Watersportvereniging
Aalsmeer - De Internationale Ju-
ry voor de Blauwe Vlag van FEE 
International in Denemarken 
heeft dit jaar in Nederland 182 
Blauwe Vlaggen toegekend op 
128 jachthavens en 54 stranden. 
Watersportvereniging Aalsmeer 
mag dit jaar wederom dit milieu-
keurmerk voeren.

Veilig en schoon
De Blauwe Vlag is de internati-
onale onderscheiding die jaar-
lijks wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die veilig, 
schoon en duurzaam zijn. In de 
praktijk betekent dit dat geno-
mineerden moeten voldoen aan 
een aantal belangrijke criteria, zo-
als schoon water, goede sanitaire 
voorzieningen en een hoge ma-
te van veiligheid. De Blauwe Vlag 
is één jaar geldig: jaarlijks wordt 
opnieuw aan de hand van con-
troles bekeken of er nog aan de 
vereisten wordt voldaan. Haven-
meester Marjolein Vrijman ont-
ving de Blauwe Vlag voor de ze-
vende keer op rij en is trots. “Het 
is ieder jaar weer een kroon op 
ons werk. Dat een onafhankelij-
ke organisatie naar ons kijkt en 
ons die certi�cering waard vindt. 
We investeren veel in een kwali-
tatief goed product waarbij duur-
zaamheid, natuur en milieu be-
langrijke onderdelen zijn. De cri-
teria van de Blauwe Vlag vormen 
daarbij een goed instrumentari-
um. Iedereen binnen ons team 
weet wat we er voor moeten 
doen.” Met de Blauwe Vlag-cam-

pagne in Nederland betrekt de 
Stichting Keurmerk Milieu, Veilig-
heid en Kwaliteit (KMVK) overhe-
den, ondernemers en recreanten 
bij de zorg voor schoon en veilig 
water, mooie natuur en een ge-
zond milieu en duurzame jacht-
havens. Voor de toerist en recre-
ant is de Blauwe Vlag het inter-
nationale herkenningssymbool 
voor veilig en schoon zwemwa-
ter, goede stranden en schone en 
veilige jachthavens.

Vrijwilligers 
De onafhankelijke jurering van 
Blauwe Vlag vindt plaats op ba-
sis van ervaringen van inspec-
ties die uitgevoerd zijn in het vo-
rige seizoen. Uiteraard dient de 
jachthaven ook in 2020 aan de-
ze eisen te voldoen. In het kader 
van COVID-19 heeft de internati-
onale jury bepaald dat de vereni-
ging de voorgeschreven veror-
deningen en regels van deze vei-
ligheidsregio strikt heeft toepast 
om een zo veilig mogelijke recre-
atievoorziening aan te bieden. In 
normale omstandigheden zou 
de Blauwe Vlag uitgereikt zijn tij-
dens de jaarlijkse nationale cere-
monie, maar dat is door de crisis 
helaas niet doorgegaan. Tot slot 
wil havenmeester Marjolein haar 
ploeg bedanken: “Zonder die gro-
te groep actieve vrijwilligers was 
het zeer moeilijk geweest. Zij 
hebben er mede voor gezorgd 
dat we de Blauwe Vlag weer in 
top kunnen hijsen.” 
Door Miranda Gommans

Havenmeester Marjolein Vrijman toont samen met technisch vrijwilliger 
Arnold Oor de Blauwe Vlag 2020.

Wijkagent over zijn werk en de toenemende drukte op het water

Erik van den Brun: “Het is 
zien en gezien worden”
Aalsmeer - Varend over de West-
einderplassen vertelt wijkagent 
Erik van den Brun over zijn werk. 
Als wijkagent van Aalsmeer Cen-
trum valt ook de plas onder zijn 
regio. Toch zullen de meeste 
mensen Van den Brun herkennen 
als de agent die ze op de �ets te-
genkomen in het dorp of in hun 
wijk. “Zo zie en hoor ik het meest. 
Mensen kunnen dan ook makke-
lijk op mij afstappen.”

Waarom ben je wijkagent gewor-
den?
“Ik heb heel lang noodhulp ge-
daan. Daarna ben ik een tijd-
je mentor geweest van leerling 
agenten. Ik was daarna wel toe 
aan iets nieuws en dacht: ‘Waar-
om ga ik niet de wijk in?’. Niet 

eventjes een pleistertje plakken 
en weer doorrijden, maar struc-
tureel problemen aanpakken bin-
nen de wijk. De tijd hebben voor 
contact met mensen in de wijk.”

Wat valt er eigenlijk precies onder 
de taken van een wijkagent?
“Onder de taken van een wijk-
agent valt: veel in de wijk zijn en 
heel veel contact hebben met 
bewoners en bedrijven. Eigen-
lijk met iedereen die in de wijk 
is, woont, verblijft en werkt. Ver-
der heb ik ook veel contact met 
netwerkpartners om dingen te 
bespreken die mis zijn, die we 
met elkaar kunnen aanpakken. 
Het is zien en gezien worden. Ik 
ben dan ook altijd op de �ets, 
want dan vind ik dat ik goed aan-

spreekbaar ben. Ik zie veel meer, 
ik hoor veel meer en ik ben mak-
kelijker aanspreekbaar.”

Sinds kort is er nog een grote taak 
bij gekomen, namelijk het hand-
haven van de coronamaatregelen. 
Hoe gaat dat tot nu toe?
“Op zich gaat het goed. Zeker 
wat volwassenen betreft heb-
ben we eigenlijk weinig toestan-
den. Het meeste waar we mee te 
maken hebben is de jeugd die 
nog steeds in groepen bij elkaar 
komt, op het water, speelplaat-
sen en sportvelden. Daar hebben 
we samen met handhaving en de 
jongerenwerkers van Buurtwerk 
’s avonds onze handen vol aan. 
We gaan alle bekende hangplek-
ken af. Als ze toch met te veel bij 

elkaar zijn, geven we eerst een 
waarschuwing en als ze dan niet 
luisteren is het écht een bon.” 

We zitten nu op het water, merk 
jij dat het hier drukker is dan nor-
maal?
“Ja, ik merk het wel. Zeker naar-
mate de tijd vordert. Je merkt 
door de weken heen dat steeds 
meer mensen het water op gaan. 
Het is natuurlijk ook harstikke 
mooi weer sinds begin april. De 
jongeren zijn de hele middag en 
avond op het water. Dat bete-
kent dat we ook veel meer over-
lastmeldingen krijgen. Wanneer 
mensen werken is het door de 
weeks niet zo druk op het water, 
nu is het de hele week drukker 
dan normaal.”

Zijn er aangepaste coronaregels op 
het water?
“Het is eigenlijk hetzelfde als op 
het land. Belangrijkste is die 1,5 
meter. Ga verder niet met meer 
dan twee personen in een boot, 
families uitgezonderd. In principe 
zijn de regels dus hetzelfde als op 
het land.”

Brengt die extra drukte ook extra 
gevaren met zich mee? 
“Waar wij nu veel mee te maken 
hebben is de jeugd die vaart in 
bootjes waar ze eigenlijk niet in 
mogen varen. Het is aan het toe-
nemen. We zien regelmatig kin-
deren van 13 jaar met 50 pk ach-
ter de boot, die ze dan weer le-
nen van ouders. Ze varen er veel 
te hard mee over de Kleine Poel. 
Ik wil aan ouders vragen: praat er 
met je kind over. Het zou zo ver-
velend zijn als ik een keer bij je 
voordeur aan moet bellen om te 
vertellen dat je kind een zwaar 
bootongeluk heeft gehad. Daar 
kunnen we momenteel echt op 
wachten. Als jullie kind het water 
op gaat, zorg dat hij een begrens-
de boot heeft die niet harder kan 
dan wat bij de leeftijd past. Check 
het, op de website van de ge-
meente bijvoorbeeld. Dat is ex-
tra belangrijk als het zo druk is op 
het water.”
Tekst en foto: Nienke Oosting

binet na 25 mei deze bezoekre-
geling eventueel stapsgewijs en 
voorzichtig op meer locaties toe-
passen.
 
Zonnehuis De Luwte
Afgelopen donderdag is beslo-
ten dat voor de regio Amster-
dam-Amstelland Zonnehuis De 
Luwte deelneemt. Regiomanager 
Willemijn Wittkämper: “Wij zijn 
enorm blij dat we mogen gaan 
proberen invulling te geven aan 
deze versoepeling, en het is ook 
spannend want we begeven ons 
op onbekend terrein. Het risico 
van het virus is er nog steeds. We 
moeten zorgen voor voldoende 
afstand tussen bezoek en zorg-
medewerkers en medebewoners. 
Een hele puzzel, want we willen 
uiteraard de leefruimte van be-
woners niet beperken. Boven-
dien zullen mensen met demen-
tie vaak de afstandsregel niet be-
grijpen of onthouden. Ook daar 

moeten we dus naar kijken. Het 
is echt een voorzichtig proberen.”
 
Strikte voorwaarden
Iedere bewoner krijgt de moge-
lijkheid om eens per week zijn of 
haar bezoek te ontvangen. Het 
gaat dan om één vaste persoon. 
Deze persoon komt op afspraak 
en krijgt bij de entree van het Zon-
nehuis een gezondheidscheck in-
clusief een temperatuurmeting. 
Daarna volgt men een vaste rou-
te naar de eigen kamer of appar-
tement van de naaste. Er zijn ook 
extra hygiënemaatregelen: voor-
dat iemand de lift betreedt des-
infecteert men bijvoorbeeld de 
handen. Is er sprake van demen-
tie bij de naaste dan draagt de be-
zoeker een mondkapje. Wittkäm-
per: “Het doel is door te mogen 
gaan met deze versoepeling, ook 
na 25 mei. Met elkaar, ook met het 
bezoek, moeten we er voor zor-
gen dat het veilig blijft.”
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Vraag en aanbod bij elkaar brengen
Samenwerking in regio 
tegen werkloosheid
Aalsmeer - Gemeenten in de ar-
beidsmarktregio Amsterdam, 
waaronder Aalsmeer, slaan de 
handen ineen met sociale part-
ners, UWV en private partijen om 
mensen en werk te matchen. Bin-
nen een paar weken gaat een re-
gionaal Werkcentrum open dat 
werkgevers die geen werk meer 
voor hun medewerkers hebben 
verbindt met werkgevers die juist 
hard op zoek zijn. Het doel is de 
oplopende werkloosheid door 
de coronamaatregelen het hoofd 
bieden. De regio Amsterdam 
wordt economisch hard geraakt 
door de coronacrisis. Dit geldt 
ook voor Aalsmeer. Veel mensen 
zijn zonder werk komen te zitten, 
sectoren als de sierteelt, horeca 
en het toerisme liggen nagenoeg 
stil. Maar er zijn ook sectoren zo-
als de zorg, logistiek, distributie 
en supermarkten die juist staan 

te springen om mensen. Door 
de brede samenwerking in de re-
gio kan vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt snel bij elkaar ge-
bracht worden. Op deze manier 
kunnen mensen aan het werk 
blijven en kan het vitale werk 
door blijven gaan. Het Werkcen-
trum gaat nog voor juni van start. 
Wethouder Robert van Rijn: “Ook 
in Aalsmeer zijn er extra aanvra-
gen binnen gekomen voor WW, 
bijstand en steunmaatregelen 
van de overheid. Het is goed om 
ook regionaal naar oplossingen 
te kijken. Via dit Werkcentrum 
willen we zoveel mogelijk men-
sen aan het werk houden.”
Voor individuele ondersteuning 
bij het zoeken naar werk en/of 
opleidingen kunnen mensen nog 
steeds terecht op het Werkplein 
AA. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.werkpleinaa.nl

Rijbaan, markering en verlichting
Zwanenburgbaan dicht 
vanwege onderhoud
Amstelland - Schiphol voert tot 
dinsdag 19 mei geplande onder-
houdswerkzaamheden uit bij de 
Zwanenburgbaan. Tijdens de-
ze werkzaamheden is de Zwa-
nenburgbaan in principe niet be-
schikbaar voor vliegverkeer. Om 
deze periode niet langer dan 
strikt noodzakelijk te laten duren, 
voert Schiphol gelijktijdig ver-
schillende werkzaamheden aan 
baan, rijbanen, markering en ver-
lichting uit.

Aangepast baangebruik
Dit onderhoud heeft beperkte 
gevolgen voor de geluidsbelas-
ting in de omgeving. Door het 
lage aantal vliegbewegingen als 
gevolg van het coronavirus is de 
Zwanenburgbaan in de maand 
april nauwelijks ingezet. De Pol-
derbaan en Kaagbaan worden bij 
voorkeur zoveel mogelijk ingezet, 
omdat de aan- en uitvliegroutes 
over minder dicht bewoond ge-
bied komen dan van andere ba-
nen. Er zal tijdens het onderhoud 
naar verwachting dan ook wei-
nig vliegverkeer zijn dat gebruik 
maakt van een andere baan dan 
de Polderbaan en Kaagbaan.

Buitenveldertbaan
Er zullen geen bewegingen ver-
plaatst worden naar de Aalsmeer-
baan omdat die tijdelijk wordt 
gebruikt om vliegtuigen te par-
keren. Mogelijk kan als gevolg 
van de sluiting van de Zwanen-
burgbaan de Buitenveldertbaan 
iets vaker gebruikt worden. Wel-
ke start- of landingsbaan wordt 
ingezet, hangt af van onder an-

dere de wind- en weersomstan-
digheden. Om vliegverkeer bij al-
le windrichtingen te kunnen faci-
literen, worden de werkzaamhe-
den zo uitgevoerd dat de Zwa-
nenburgbaan indien nodig ten 
alle tijden binnen 48 uur vrijge-
maakt kan worden voor startend- 
of landend vliegverkeer.

Werkzaamheden
Tijdens het reguliere onderhoud 
wordt circa 80 ton asfalt van de 
baan vervangen en de baanmar-
kering waar nodig vernieuwd. De 
lampen van de Zwanenburgbaan 
worden indien nodig vervangen, 
onder andere aan de noorde-
lijke kant van de baan. Bekabe-
ling wordt doorgemeten en ge-
controleerd. De hemelwateraf-
voer wordt doorgespoeld en ge-
inspecteerd. Schiphol voert de 
werkzaamheden uit in samen-
werking met Heijmans. Er wordt 
in verschillende ploegen ge-
werkt. De werkzaamheden gaan 
24 uur per dag door om te zorgen 
dat de Zwanenburgbaan niet lan-
ger dan strikt noodzakelijk buiten 
gebruik is.
Voor meer informatie of vragen 
over het vliegverkeer tijdens de 
werkzaamheden kunnen omwo-
nenden contact opnemen met 
BAS. Dat is het informatie- en 
klachtencentrum over het vlieg-
verkeer van, naar en op Schiphol. 
Dit kan via telefoonnummer 020-
6015555 of het raadplegen van 
de website. Onder invloed van 
het weer en operationele versto-
ringen kan de planning verande-
ren.

Forse krimp export naar Italië
Duitsland in 2019 grootste 
afnemer van sierteelt 
Aalsmeer - In maart 2020 is de 
exportwaarde van sierteelt, zo-
als bloemen, planten, bollen en 
boomkwekerijproducten, met 22 
procent afgenomen in vergelij-
king met een jaar eerder. De ex-
port van snijbloemen nam af met 
26 procent. Het meest kromp de 
uitvoer van sierteelt naar Italië. 
Dat meldt het CBS op basis van 
voorlopige cijfers.
In januari 2020 nam de sierteel-
texport nog 10 procent in waar-
de toe in vergelijking met januari 
2019. In februari was de toename 
al aanzienlijk lager met 3 procent 
in vergelijking met een jaar eer-
der. De afname van de sierteel-
texport in maart komt voor het 
grootste deel voor rekening van 
snijbloemen (-26 procent). De ex-
port van planten en boomkweke-
rijproducten nam in maart met 18 
procent af, die van bloembollen 
en overige sierteelt met 25 pro-
cent. De exportwaarde bedroeg 
in heel 2019 9,5 miljard euro en 
sierteelt was daarmee het meest 
uitgevoerde landbouwproduct 
van Nederland.

Afname export
Bij de tien belangrijkste bestem-
mingen voor de sierteelt uit Ne-
derland in 2019 nam de export-
waarde in maart 2020 �ink af 

vergeleken met een jaar eerder. 
De kleinste afname bij deze tien 
deed zich voor bij de sierteelt 
met bestemming Verenigd Ko-
ninkrijk (-13 procent), terwijl de 
teruggang in export naar Italië 
met afstand het grootst was (-61 
procent). Ook de export naar de 
Verenigde Staten en Zwitserland 
(beide -33 procent) nam fors af.

Snijbloemen en planten
In 2019 was Duitsland verreweg 
de grootste afnemer van sier-
teeltproducten (2,6 miljard eu-
ro), gevolgd door het Verenigd 
Koninkrijk (1,1 miljard), Frankrijk 
(1,0 miljard), België (0,5 miljard) 
en Italië (0,4 miljard). Polen, Rus-
land, Zwitserland, Zweden en de 
Verenigde Staten completeren de 
top tien. 
De sierteeltexport naar Duitsland 
bestond voor 43 procent uit snij-
bloemen, 48 procent planten of 
bomen, en 10 procent bloembol-
len of overige producten. Bij de 
export naar Italië is 52 procent 
plant of boom, 31 procent snij-
bloem en 17 procent bloembol of 
overig. In de export naar de Ver-
enigde Staten is een opvallend 
hoog percentage bloembol of 
overige sierteelt (51 procent).
Bron: CBS
Deskundige: Marjolijn Jaarsma

Hou zaterdag 12 september toch vrij!
Pramenrace alternatief: 
“Het is corona-proof”
Aalsmeer - Met pijn in het hart 
heeft het bestuur van Stichting 
Pramenrace in Ere het besluit 
moeten nemen om de 35ste edi-
tie van de Pramenrace niet door 
te laten gaan. Dit besluit heeft 
het bestuur in overleg met de ge-
meente genomen. Maar Spie zou 
Spie niet zijn als er niet iets wordt 
bedacht waar iedereen toch aan 
kan deelnemen en dus wil het be-
stuur alle deelnemers, medewer-
kers en sponsors vragen zaterdag 
12 september toch vrij te houden. 

Wat het alternatief is, wordt later 
dit jaar bekend gemaakt. ”Het be-
stuur is nog heel druk bezig en 
nog niet alles is rond. Maar, het 
alternatief is corona-proof. Dus 
zorg dat je 12 september beschik-
baar bent”, aldus voorzitter Erna 
van den Heuvel. 
En noteer alvast zaterdag 11 sep-
tember 2021: Pramenrace! Na-
tuurlijk hoopt iedereen hier weer 
een knallend Aalsmeers feestje 
van te mogen en te kunnen ma-
ken.  

Grote kansen voor verdere groei
MBFE/G-Flowers sluiten 
zich aan bij Holex Flower
Aalsmeer - Familiebedrijf Marc 
Boers Flower Export (MBFE), sinds 
1988 volledig toegerust op de ex-
port van verse snijbloemen in het 
hogere en exclusieve segment, 
heeft besloten zich aan te sluiten 
bij Holex Flower in De Kwakel, on-
derdeel van Dutch Flower Group. 
Ook G-Flowers dat al nauw sa-
menwerkte met MBFE bewan-
delt deze weg. Marc en dochter 
Sannie Boers en Jeroen van der 
Geest, eigenaren van deze ex-
portbedrijven, hebben hiertoe 
besloten om verdere groei moge-
lijk te maken van het klantenport-
folio. Samen met Holex zullen zij 
gebruik maken van de schaal-
grootte en marktpositie in de ver-
schillende afzetlanden en waar 
mogelijk de krachten bundelen 

om klanten nog beter te kunnen 
ontzorgen.
Allen geven aan verheugd te zijn 
met de aansluiting bij Holex: “Met 
de bundeling van onze krachten 
liggen er grote kansen voor ver-
dere groei. Daarbij is de ‘can do’ 
mentaliteit een belangrijk on-
derdeel van onze cultuur en die 
bij Holex, waardoor onze klan-
ten een nog hogere servicegraad 
kunnen verwachten.” 
Paul Hoogenboom, directeur van 
Holex Flower, zegt blij te zijn met 
deze kans om nog meer mooie 
en exclusieve bloemen de wereld 
over te kunnen sturen. “Die markt 
mag nu even in het slop zitten, 
maar zal volgend jaar zeker weer 
gaan pieken. Daar zijn we klaar 
voor.”

Van links naar rechts: Peter Wijnands (Holex Flower), Jeroen van der Geest 
(G-Flowers), Reinier Voskamp (Holex Flower), Marc Boers (MBFE), Rob Am-
merlaan (Holex Flower), Sannie Boers (MBFE), Bob van Vianen (Holex Flo-
wer) en Paul Hoogenboom (Holex Flower).

Bank achterstevoren in Hornmeerpark
Dieren van Boerenvreugd 
kijken tegen ruggen aan...
Aalsmeer - Afgelopen week 
maakte Wen Vooges een spor-
tieve wandeling door het mooie, 
vernieuwde Hornmeerpark. Ze 
genoot van de nieuwe aanplant 
en bewonderde de picknicktafel 
en banken. “Wel een beetje jam-
mer dat de bank bij de kinder-
boerderij achterstevoren staat. 
Zit je naar een plantenbedrijf te 
kijken in plaats van naar die leu-

ke beestjes”, aldus Wen. “Wie ver-
zint dit?” De inwoonster heeft dit 
natuurlijk even gemeld aan de 
gemeente en ook de medewer-
ker van dienst kon hier hartelijk 
om lachen. De verkeerdom bank 
gaat doorgegeven worden aan 
Meerlanden. Ook zo benieuwd 
hoe lang de dieren van de kinder-
boerderij nog tegen ruggen moe-
ten aankijken?

Brandweer schiet te hulp 
bij omgewaaide boom
Aalsmeer - De stevige wind op 
zondag 10 mei heeft een �in-
ke boom aan de Kanaalstraat 
‘klein gekregen’. De vol in het 
blad staande boom begaf het ‘s 
avonds even voor elf uur. De om-
gewaaide boom blokkeerde de 
ingang van de inleunwoningen 

van zorgcentrum Beukenhof. De 
brandweer was snel ter plaat-
se en heeft de boom in stukken 
gezaagd om de doorgang weer 
vrij te maken. Rond middernacht 
was deze klus geklaard. Er is geen 
schade aan het gebouw.
Foto: VTF - Laurens Niezen

Eerste bijeenkomst pas in september
Wijkoverleg Hornmeer 
even in pauzestand
Aalsmeer - Het aangekondigde 
Wijkoverleg Hornmeer van maan-
dag 11 mei kon helaas, om begrij-
pelijke redenen, niet doorgaan. 
Het bestuur heeft afgewacht of 
de maatregelen die kortgeleden 
werden afgekondigd een Wijk-
overleg op korte termijn moge-
lijk zou maken. Een beperkt aan-
tal personen en een ine�ciën-
te inrichting van de zaal hebben 
doen besluiten dat het beter is 
om dan toe te werken naar de ge-
plande bijeenkomst in septem-
ber. Het bestuur hoopt op maan-
dag 21 september weer met wijk-
bewoners te vergaderen om de 
actuele onderwerpen, die spe-

len in de Hornmeer, te bespreken. 
Op de agenda zullen dan die pun-
ten geplaatst kunnen worden die 
al eerder in het overleg aandacht 
kregen, zoals: openbaar vervoer, 
afvalplan, de uitwerking van het 
Waterfront, veiligheid, het veran-
derde Schiphol en het welzijn van 
ons allemaal. Nu het Wijkoverleg 
Hornmeer een kwartaal in de pau-
zestand gaat zullen de genoemde 
onderwerpen bij de gemeente in-
middels wat verder uitgewerkt 
zijn, hetgeen een breder overleg 
in de wijk mogelijk maakt. Het be-
stuur van het Wijkoverleg zal be-
gin september de aankondiging 
en agenda publiceren.

PMD-inzamelbanken puilen uit
CDA stelt vragen over 
afval in Kudelstaart
Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer 
Kudelstaart heeft vragen gesteld 
aan het College van Burgemees-
ter en Wethouders over de PMD-
inzamelbakken in Kudelstaart. De 
Nieuwe Meerbode berichtte af-
gelopen week al over de enorm 
volle bakken, wat ervoor zorg-
de dat inwoners hun zakken met 
plastic afval maar naast de con-
tainers zetten. De bakken zijn na 
deze melding dan ook geleegd, 
maar een rondje door Kudelstaart 
op zondagochtend 10 mei laat 
zien dat de bakken wederom tot 
de nok toe vol zaten. Reden voor 
het CDA om hierover vragen te 
stellen aan het College. Het CDA 
vraagt zich af of er wel voldoende 
gecommuniceerd wordt tussen 
de gemeente en de Meerlanden, 
het bedrijf dat de afvalinzameling 
voor de gemeente doet. Op deze 

manier wordt het gescheiden in-
zamelen van afval ontmoedigt en 
dat kan van beide partijen niet de 
bedoeling zijn. Het CDA is blij om 
te zien dat zoveel inwoners aan 
afvalscheiding doen, maar door 
overvolle inzamelbakken wordt 
het afval scheiden een stuk moei-
lijker gemaakt. 
Het College is dan ook gevraagd 
om samen met de Meerlanden 
te kijken naar een oplossing, zo-
dat het gescheiden inzamelen 
van het afval voor niemand moei-
lijk gemaakt wordt. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan het vaker le-
gen van de bakken of het opstel-
len van een rooster. Het CDA er-
kent dat door de corona-crisis 
mensen thuis meer afval produ-
ceren, maar is er van overtuigd 
dat er een oplossing voor dit pro-
bleem is!



Solliciteren via videoboodschap
Laatste kans: Inschrijven 
voor kinderburgemeester

Ouderen getrakteerd op muziek
Gerard en Karin geven 
concert vanaf het water
Aalsmeer - Op een concert vanaf 
het water zijn afgelopen zondag 
10 mei alle bewoners en mede-
werkers van zorgcentra Aelsmeer 
en Rozenholm getrakteerd. Ge-
rard Joling en Karin Bloemen 
stapten even voor één uur in de 
middag in een open boot op het 
Praamplein en vaarden al zingend 
door de Brandewijnsloot richting 
de Ringvaart. Het Moederdag-
concert werd aangeboden door 
restaurant ‘On the Rock’, de nieu-
we naam van het Westeinder Pa-
viljoen. De bewoners en mede-
werkers hebben genoten van het 
‘feestje op het water’. Een welko-
me a�eiding voor de ouderen in 
de tehuizen die nog geen bezoek 
mogen ontvangen en juist op 
Moederdag komt het gemis van 
(klein)kinderen extra hard aan. 
De verrassing werd duidelijk ge-

waardeerd. De ouderen en mede-
werkers zongen vanaf de balkons 
en in de tuin gezellig mee met 
Gerard en Karin. Het concert trok 
ook veel bekijks. Er werd mee-
gevaren, bootjes werden aange-
meerd en aan de Aalsmeerder-
dijk stopten vele �etsers en au-
tomobilisten om van dit ‘uitje’ te 
genieten. Het verrassingsconcert 
was niet het enige dat de bewo-
ners van Aelsmeer en Rozenholm 
aangeboden kregen. Ook wer-
den zij getrakteerd op een heer-
lijk dessert van ‘On the Rock’ en 
een mooie roos van Bloomgift. Er 
wordt terug gekeken op een ge-
zellige middag door iedereen die 
aanwezig was, ook door Gerard 
Joling en Karin Bloemen, die lie-
ten weten met liefde gezongen te 
hebben voor de ouderen.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Uitgave boek ‘Kudelstaart in 
oorlogstijd’ groot succes

Kudelstaart - Het eerste exem-
plaar van ‘Kudelstaart in oorlogs-
tijd’ is op 5 mei in de raadzaal 
van Aalsmeer in ontvangst ge-
nomen door burgemeester Gi-
do Oude Kotte en vanaf dat mo-
ment zijn de boeken ook te koop 
in Kudelstaart en Aalsmeer. De 
online voorverkoop was echter 
vorig jaar al gestart en alle men-
sen die hier gebruik van hadden 
gemaakt wilden natuurlijk graag 
hun exemplaar op halen bij de 
Marskramer. 
Vanwege de grote belangstelling 
had de werkgroep van Stichting 
Kudelstaart in oorlogstijd een 
kraam voor de Marskramer neer-
gezet, zodat alle reeds online be-

Huiswerkbegeleiding Aalsmeer
Huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren van alle niveaus

IS DE BASIS VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR
NOG NIET VOLDOENDE?

NOG NIET ALLE VAKKEN VOLDOENDE OM
OVER TE GAAN NAAR HET VOLGENDE JAAR?

Plannen, organiseren en uitvoeren van het huiswerk, maar 
ook:
• hulp bij het maken van een werkstuk,
• slimme technieken om woordjes te leren,
• de beste manieren vinden om een toets voor te bereiden,
• hulp bij het maken van een samenvatting, uittreksel, etc.

NIEUW: Studia-strippenkaart
Reserveer tijd voor bijles voor 1 of meerdere vakken
Flexibel in te plannen, wanner het de leerling uitkomt
Laagdrempelig want is volledig online en 1-op-1
Voordelig alternatief voor regulier bijles in vaste vakken

Meer informatie en inschrijven:
T:  06 40 42 02 84 | E: info@studia.nl | www.studia.nl

Aalsmeer | Aardbeiensloot

EKZ | Makelaars o.g.
Wiegerbruilaan 39
1422 CB Uithoorn
Tel: 0297-567 863
uithoorn@ekz.nl

Dit jaar tóch 
op vakantie?

Te koop aangeboden:

• Recreatieperceel, 
per boot bereikbaar

• Met ligplaats en betonnen bak 
voor recreatie-ark

• Circa 900 m2

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!
Kijk voor onze occasions 

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247 

Mazda Service Dealer
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Tel. 0297-344157 | e-mail: iwan.kleijn@caiway.nl

Aanleg | Onderhoud | Storingen

Christelijke boekwinkel, 
De Ichtusshop 

voor al uw christelijke 
lectuur en muziek.

Elke dinsdag, vrijdag en 
zaterdag open van 
10.00 – 16.00 uur

Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 te Aalsmeer

Tel.nr. 0297-363353
www.ichtusshop.nl

Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

door Zeilmakerij

LAAT NÚ UW 
TENT OF BOOTZEIL 

REPAREREN

Balder
Leimuiden

Gratis afhalen:
Diaprojector i.g.st. Tel. 0297-322321
Te koop:
4x 15" Originele lichtmetalen velg 
geschikt voor Mitsubishi sp star en sp 
wagen €150,-. 4x16" originele Mits-
ubishi colt velgen, kleur zwart zijde 
glans €200,-. 
Tel. 06-29370557
Te koop:
Hometrainer €30,-. Afsluitb. ijzeren 
kast voor gas- of zuursto�essen 
€40,-. Tel. 0297-329180

Te koop:
De 7 dwergen van Disney 30cm groot 
(AH), alleen in 1 koop €20,-. Tel. 0297-
329092
Te koop:
2 Leuke Spartamets in 1 koop €250,-. 
Tel. 0297-367810
Gratis afhalen:
2 Leren kuipstoeltjes i.g.st. zitten 
goed. Tel. 0297-331006
Te koop:
Korte steigerbuizen, in totaal 17 st. 
van 1m en 50cm, topkwaliteit, stevig 
+ ruim 4 cm ø, €90,-. Tel. 0297-569595
Te koop:
Computer toetsenbord voor slecht-
zienden grote letters met usb poort 
€8,-. Beeldscherm Samsung 203b 
€8,-. Tel. 0297-322397
Gezocht:
Tijdschriften jaren 50 en 60 zoals 
piccolo, romance, wereldkroniek, 
rosita. Niet ingebonden graag. Tel. 
06-26844069
Te koop:
2-pers.Bed met lattenbodem en 
matras (140x200) beuken incl. 2 
nachtkastjes €50,-. Tel. 06-47922006

Te koop:
Kunst uit verz .van Haagse School, 
express tot modern ca. 50 orig. 
werken van div. kunstenaars, van 
€15,-tot €500,-. 
Tel. 0297-341957

Bestuurder gevlucht, gewond aangetroffen

Veel bekijks bij auto te 
water in Hortensialaan
Aalsmeer - Tijdens een klop-
jacht door de politie is op vrijdag 
8 mei rond kwart voor negen in 
de avond een auto in de sloot bij 
de Hortensialaan beland. Volgens 
getuigen reed de auto met hoge 
snelheid door de wijk. Vermoede-
lijk is de bestuurder de macht over 
het stuur verloren. De auto ram-
de eerst een boom en reed vervol-
gens het water in. De politie kreeg 
na het ongeval hulp van de brand-
weer, een duikteam en de ambu-
lancedienst. Ook de traumahe-
li kwam ter plaatse en landde op 
het terrein naast de leegstaande 
Zuiderkerk. De duikers tro�en in 
de auto geen personen aan. De 
bestuurder bleek zelf uit de au-

to te zijn geklommen en was op 
de vlucht geslagen. Bij het Anjer-
hof werd de bestuurder gewond 
aangetro�en. Er is eerste hulp ver-
leend, waarna de bestuurder naar 
het ziekenhuis is vervoerd per am-
bulance. De auto is rond midder-
nacht op het droge gezet door 
een takelbedrijf. Het ongeval trok 
veel bekijks. Vele omwonenden 
kwamen af op de geluiden van de 
politieauto’s, brandweerwagen en 
de helikopter. Ondanks de druk-
te werd aan de hulpdiensten vol-
doende ruimte gegeven om hun 
werk te doen. De gewonde be-
stuurder zal in een later stadium 
verhoord worden.
Foto: Marco Carels

stelde boeken snel en op een vei-
lige afstand opgehaald konden 
worden. Het eerste boek werd 
dan ook al om half 9 ‘s ochtends 
opgehaald en het bleef de hele 
dag een komen en gaan van be-
langstellenden. Door de corona-
maatregelen was het helaas niet 
mogelijk om de feestelijk presen-
tatie, voor alle sponsors en ove-
rige betrokkenen die mee heb-
ben geholpen aan de totstandko-
ming van het boek, in het Dorps-
huis te Kudelstaart door te la-

ten gaan. Maar mede door het 
mooie lenteweer en de mede-
werkers van de Marskramer kon-
den veel mensen hun boek op-
halen en ontstond er alsnog een 
soort reünie in Kudelstaart, uiter-
aard op gepaste afstand van el-
kaar. Het boek beslaat 194 pagi-
na’s, is rijkelijk geïllustreerd en 
gebonden met harde kaft. Het 
boek is te koop bij de Marskramer 
in Kudelstaart en bij ’t Boekhuis 
in Aalsmeer. Meer informatie:  
www.kudelstaartinoorlogstijd.nl

Aalsmeer - Net als elk jaar loopt 
in juni de termijn van de kinder-
burgemeester af en wordt een 
nieuwe kinderburgemeester ge-
installeerd. Berber Veldkamp uit 
Kudelstaart heeft het afgelopen 
jaar met veel enthousiasme aan 
haar idealen gewerkt en de kin-
derraad voorgezeten. De laatste 
paar maanden waren daarin las-
tig omdat ze door de maatrege-
len rond het coronavirus haar in-
sectenhotels niet kon openen en 
de kinderraad niet door kon gaan.

Deskundige jury
De verkiezing van de nieuwe kin-
derburgemeester gaat wel door. 
Deze verkiezing is natuurlijk ook 
aangepast aan de omstandighe-
den in verband met het corona-
virus. Nu de kinderen niet actief 
op pad kunnen om campagne te 
voeren, wordt de keus gemaakt 
door een jury op basis van video-

boodschappen van de kandida-
ten. Een deskundige jury gaat be-
palen wie de beste plannen heeft 
voor Aalsmeer en wie die plan-
nen het beste vertelt. Het vertel-
len gaat dit jaar via een video-
boodschap die met een camera of 
een telefoon is gemaakt. De kan-
didaten kunnen daarin (in maxi-
maal vijf minuten) vertellen wat 
ze graag in Aalsmeer zouden zien 
en wat zij belangrijk vinden.

Nog één dag
Het sollicitatieformulier dient sa-
men met de videoboodschap ge-
maild te worden naar j.claver@
amstelveen.nl. Ga heel snel aan 
de slag, want de sollicitatie moet 
uiterlijk vrijdag 15 mei (morgen 
dus) binnen zijn. Op 10 juni wordt 
bekend wie Berber opvolgt. Hij of 
zij wordt dan op 11 juni o�cieel 
geïnstalleerd als nieuwe kinder-
burgemeester.
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Twintig trouwe spaarders verrast
Moederdagboeket van 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Ondanks deze bijzon-
dere tijd heeft de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers ter gelegenheid van Moe-
derdag  twintig trouwe spaarders 
van bloemenzegels verrast met 
een mooi boeket bloemen van 
één van de leden van de vereni-
ging: Mon�eurique. 
“Juist in deze tijd moeten we aan 
elkaar denken en met een atten-
tie de mensen om ons heen af 
en toe bedanken”, aldus de Bloe-
menzegelwinkeliers.
Uit de reactie van de mensen die 
een boeket in ontvangst moch-
ten nemen bleek dat deze actie 
bijzonder op prijs werd gesteld. 
Behoort u/jij niet tot de prijswin-
naars? Niet getreurd, want in de 
loop van dit jaar staan nog meer 
acties gepland. Wie weet bent u 
dan wel één van de gelukkigen. 
Bloemenzegels sparen blijft al ja-
ren de moeite waard.
Met een prachtig boeket zijn ver-
blijd: J.A. Rodenburg, M. Arendse 

en Cora Kaslander uit Rijsenhout,
J. Bruine de Bruin, M. Spring in ’t 
Veld, Th. de Kruijf, Anita van Dam, 
Conny van Leeuwen, C.A.M. van 
de Horst, Gerard van der Hoorn, 
Andre Maas, A.M. Könst, J.W 
Overwater, Peter Luijten, A.H. 
Doeve, J. Eveleens, D.J. Puttock, 
Anneke Geleyn, familie Smit, al-
len uit Aalsmeer en A. van Wees 
uit Kudelstaart. Lever volle spaar-
kaarten in en maak steeds weer 
kans op een leuke verrassing!

“Het is eigenlijk wel genoeg geweest”
Na 41 jaar gaat Denise 
Fashion stoppen!

Aalsmeer - “Nee, het coronavirus 
is niet de oorzaak waarom ik ga 
stoppen met mijn winkel, maar 
het is wel de eye-opener geweest 
om deze moeilijke beslissing te 
nemen”, aldus Marjolijn Kauling, 
eigenaresse van de bekende da-
mesmode winkel Denise Fashion 
in de Ophelialaan. “Na bijna 41 
jaar is het eigenlijk wel genoeg 
geweest. Ik word deze zomer 64 
en dat ga je toch voelen. Het was 
1979 toen ik 23 jaar jong was dat 
ik de kans kreeg om de winkel 
waarin ik werkte over te nemen 
en jong en enthousiast als ik was 
ben ik toen in het diepe gespron-
gen. Door keihard te werken en 
te innoveren in de allernieuwste 
collecties uit Italië en Frankrijk te 
halen, zoals onder andere Arma-
ni Collezione, Thierry Mugler, Gir-
beaud en Save the Queen, is de 
winkel een enorm succes gewor-
den. Ook organiseerde ik toen 
elk jaar een grote modeshows in 
onder andere de Kleine Kome-
die en het Amstelveens Cultureel 
Centrum, met grote artiesten als 
Rob de Nijs, Anita Meijer, Ram-
ses Sha�y en Liesbeth List. We 
werden daardoor heel bekend in 
Aalsmeer en wijde omgeving. Dat 
waren nog eens tijden! Inmiddels 
kreeg de winkel zo’n bekendheid 
dat het noodzakelijk werd om te 
verhuizen naar de ‘andere’ kant 

van de Ophelialaan, omdat we 
gewoon ruimte tekort kwamen in 
onze oude winkel. Ook daar ble-
ven we zeer succesvol en werden 
we in 2006 door Elsevier Magazi-
ne uitgeroepen tot beste dames-
mode winkel van Nederland. We 
doorstonden alle stormen in mo-
deland als ook alle economische 
tegenslagen en staan nu ook nog 
steeds bekend als één van de 
mooiste particuliere fashion win-
kels van de regio. 
Maar ja, aan alles komt een keer 
een einde. Ik heb inmiddels een 
heerlijke familie om mij heen, vier 
bonuskinderen en vier kleinkin-
deren, samen met mijn partner 
Ed Kriek en ik vind dat nu dus de 
tijd is om daar meer aandacht en 
liefde aan te geven. Bovendien is 
mijn energie met het stijgen der 
jaren aan het teruglopen en is dit 
dus een mooi moment om met 
mijn winkel te stoppen.”

Opheffingsuitverkoop
“Maar, dat laat ik niet zonder 
spektakel gebeuren”, gaat Marjo-
lijn verder. “Daarom vanaf woens-
dag 13 mei grote ophe�ngsuit-
verkoop met waanzinnige kor-
tingen op onze prachtige nieuwe 
collecties. Echt alles moet weg en 
dat met hoge kortingen. We gaan 
door tot we ‘leeg’ zijn, dus wees er 
snel bij, want op is op. 
Let wel op. We moeten ons na-
tuurlijk houden aan de richtlijnen 
van het RIVM. Dus er mogen maar 
een maximaal aantal klanten te-
gelijk in de winkel zijn.”
Marjolijn tot slot: “Ik wil van de 
gelegenheid gebruik maken om 
al mijn klanten te bedanken voor 
alle �jne en warme momenten 
die ik samen met jullie heb mo-
gen beleven. Ook bedank ik na-
tuurlijk al mijn medewerksters 
met wie ik al die jaren op een 
waanzinnig �jne manier heb mo-
gen samenwerken.”

Turf Aalsmeer in coronatijd
“Met elkaar online escape 
ervaring ontworpen”
Aalsmeer - Ook voor Wilco Hoo-
geveen van Turf wordt er in deze 
coronatijd nogal wat creativiteit 
gevraagd. Met zijn ludieke idee-
en lijkt hem dat aardig te lukken. 
Zaai en De Nieuwe Meerbode in-
terviewden hem via de mail en dit 
is zijn reactie:
“Als escape room branche vie-
len wij aan het begin van het co-
ronavirus een beetje in een grijs 
gebied; moesten wij nu dicht of 
niet? Het begon met het inslaan 
van handschoentjes en desin-
fecterend gel, terwijl de annule-
ringen binnen stroomden. Ik be-
sloot om Turf te sluiten. Dus wat 
de beste maanden voor Turf le-
ken te gaan worden, werd een 
tijd waarbij alleen de stofdeeltjes 
van het dorp uit het Wilde Wes-
ten nog op bezoek kwamen. Ik 
zat er wel even helemaal door-
heen, een forse huur die gewoon 
doorloopt, tegenover nul inkom-
sten. Hoelang zou ik dat over-
leven? Ik moest tientallen klan-
ten afzeggen en terug betalen. 
En toen kwam er een whatsapp 
groep voor escape room eigena-
ren, met het initiatief om met el-
kaar een o�ine escape ervaring 
neer te zetten.  Daar heb ik snel 
op ingehaakt en heb zelfs de lei-
ding een beetje naar mij toege-
trokken. Met achttien onderne-
mers hebben wij in anderhal-
ve week tijd een gratis online es-

cape-ervaring ontworpen. Dat 
kwam neer op 3 tot 12 uur speel-
plezier thuis. Het thema was snel 
bedacht: ‘Nederland 75 jaar be-
vrijd’. Tevens verlangen wij naar 
de bevrijding van dit coronavi-
rus. In het spel vind je een kist 
met oude objecten op de zolder 
van een huis en met die objec-
ten puzzel je je een weg naar een 
mooi liefdesverhaal uit de oorlog. 
Het is gratis maar met een optie 
om achteraf te doneren. Zo kun-
nen wij er nog iets aan overhou-
den en onder de aandacht blijven 
bij het publiek. 
Ons samenwerkingsverband Cre-
aters United wordt inmiddels ook 
al benaderd door instellingen en 
bedrijven, deze willen dat wij on-
line spellen voor hen bedenken 
en zelf zitten wij ook niet stil. Zo 
is het spel ook al in het Engels uit-
gebracht en hebben we een serie 
kleine spelletjes gelanceerd voor 
onze donateurs. De ‘Verloren her-
innering’ is inmiddels 60.000 keer 
gespeeld! Cijfers waar wij van te-
voren alleen maar van hadden 
kunnen dromen. Dus nu ligt mijn 
focus 13 uur per dag op het ont-
wikkelen van mooie online erva-
ringen in de hoop dat ik daarmee 
deze crisis overleef.” 
Ook online een spelletje spelen? 
Kijk dan op www.verlorenherin-
neringen.nl. 
Janna van Zon 

Voor bestelwagens en trucks

Nieuwe vestiging Gomes 
in Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Op 7 mei onderte-
kende Jacco Biemond, directeur 
van Starsholding B.V., de grond-
uitgifte-overeenkomst voor een 
bedrijfskavel van bijna 15.000 
vierkante meter op Green Park 
Aalsmeer. Op deze zichtlocatie 
langs de N201 realiseert hij in op-
dracht van Mercedes-Benz-dealer 
Gomes Noord-Holland een nieuw 
bedrijfspand voor de verkoop en 
onderhoud van bestelwagens en 

V.l.n.r. Peter Gomes (directeur/ei-
genaar Gomes), Flip Janssen (di-
recteur Trucks Gomes), Dick van 
der Harst (directeur Green Park 
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.) 
en Jacco Biemond (directeur Stars-
holding B.V.).

“Jullie zullen het wel druk 
hebben zeker?” Dat is de 
vraag die ik nu heel veel 
krijg. “Het valt wel mee”,  
is dan steevast mijn ant-
woord. “Het is eerder ver-
drietig met welke beperkin-
gen je momenteel rekening 
moet houden bij een af-
scheid.” Toch wil ik in deze 
dagen ook een andere kant 
belichten. Ik moest daar 
namelijk erg om lachen. 

De teamleidster van de uit-
vaartverzorgers was aan het 
werk, net als het voorgaande 
weekend. Toen ik belangstel-
lend vroeg hoe het met haar 
ging, zei ze “Heb je even?”  
Ik schrok. Ik had haar zaterdag 
nog op kantoor gezien, toen 
we allebei een uitvaart hadden. 
Toen was alles nog goed.

“Je kent Geert hè?” zei ze. “Ja, 
natuurlijk.” Wat zou er met haar 
man zijn, ging meteen door me 
heen. Afwachtend keek ik haar 

aan. “Nou, Geert zijn horecaza-
ken zijn allemaal dicht en nu zit 
hij thuis. Hij gaat één keer in de 
vijf dagen naar kantoor.” “Maar 
dat is toch prima”, zei ik nog. 
“Nou,” zei Henny “afgelopen 
vrijdag toen ik aan het werk 
was, belde hij ineens vanuit de 
supermarkt of ik nog watten-
staafjes nodig had. Míjn Geert, 
dat geloof je toch niet? Hij doet 
anders nooit boodschappen. 
Om vervolgens ook nog te vra-
gen ‘Wat zullen we vanavond 
eten schat?’” 

Toen Henny aan het einde van 
die middag thuiskwam, zat haar 
man al op de bank te wachten, 
terwijl hij normaal gesproken 
als laatste thuis is. “Goh, wat 
ruikt het lekker”, reageerde 
Henny. “Ja, ik heb gekookt. 
Trouwens zie je niet iets?” “Zie 
je niet iets? Wat bedoel je?” 
“Ik heb alle ramen gelapt!”

Henny is blij met die hulp hoor, 
maar toch… 

Toch zou ze heel graag zien, dat 
iedereen zo snel mogelijk weer 
naar het werk kan!

Thuiswerken?

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

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

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

trucks. Peter Gomes, eigenaar/di-
recteur: “Green Park Aalsmeer, dat 
ligt tussen FloraHolland en Schip-
hol, is dé hot spot als het gaat om 
vervoer en transport. Veel van on-
ze bestaande en potentiële klan-
ten zijn in de regio gevestigd, ide-
aal dus.”  “Voor ons is dit opnieuw 
een mooie stap richting de toe-
komst”, gaat Gomes verder. “On-
danks de onzekere periode waar-
in we ons begeven, willen we blij-
ven investeren. Ons familiebedrijf 
heeft inmiddels elf vestigingen in 
Noord-Holland voor personen-
wagens, bestelwagens en trucks 
en groeit nog steeds.”

Showroom
Op Green Park Aalsmeer komt 
een showroom voor bestelwa-
gens en trucks, aftersales voor 
bussen en een onderhouds-
werkplaats voor bestelwagens 
en trucks. Directeur Trucks Flip 
Janssen: “Ons verzorgingsgebied 
strekt zich uit van Texel tot Nieuw 
Vennep en van Zandvoort tot Vin-
keveen, dus Green Park Aalsmeer 
ligt voor onze bedrijfsactivitei-
ten heel centraal.” Hoe gaat het 
nieuwe pand eruit zien? Gomes, 
lachend: “Daar heb ik als direc-
teur/eigenaar weinig over te zeg-
gen. De panden van Gomes moe-
ten voldoen aan de wereldwijde 
standaard van Mercedes-Benz. 
Maar dat is wel goed voor de her-
kenbaarheid.” Volgens ontwikke-
laar Biemond kan de bouw van 
het pand in oktober starten. Vol-
gens planning is het in het twee-
de kwartaal van 2021 gereed. 

Pal langs N201
Een goede keuze van Gomes 
om op deze locatie een nieuwe 
vestiging te openen, vindt ook 
Dick van der Harst, directeur van 
Green Park Aalsmeer Gebieds-
ontwikkeling B.V.: “Vestiging in 
Green Park Aalsmeer levert Go-
mes een centrale plek op binnen 
de metropoolregio Amsterdam. 
Ook de goede zichtbaarheid van-
af de N201 genereert absoluut 
meerwaarde. En de functie van 
het bedrijf past perfect in deze 
regio. Gefeliciteerd en veel suc-
ces!”

Ondanks versoepelen onveranderd
Coronaregels voor varen 
op Westeinderplassen
Aalsmeer - Door het versoepe-
len van enkele coronamaatrege-
len per 11 mei zijn er veel vragen 
over varen en waterrecreatie in 
Aalsmeer. Op dit gebied is er ech-
ter nog geen sprake van versoe-
peling van de coronamaatrege-
len. Er geldt nog steeds het ad-
vies om zo min mogelijk te gaan 
varen en drukte te vermijden.

De regels nog eens op een rij:
- Samenkomsten op boten of 

groepen boten zijn nog steeds 
niet toegestaan.

- Als u geen gezin vormt is het 
maximum aantal mensen aan 

boord twee personen, inclu-
sief de schipper.

- Zorg dat u 1,5 meter afstand 
houdt.

- Als u zich niet aan de regels 
houdt riskeert u een boete 
van 390 euro.

Jachthaven
Booteigenaren mogen wel naar 
hun jachthavens toe om aan de 
boot te klussen. Aanbevolen wordt 
om dit af te stemmen met de ha-
venmeester. De sanitaire voorzie-
ningen van alle jachthavens blij-
ven tot nader orde gesloten.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Jeugdschaken bij AAS 
Konrad 2e tijdens online 
Grand Prix toernooi
Aalsmeer- Ook de jeugd Grand 
Prix toernooi cyclus is door het 
coronavirus gestopt. Zo is onder 
andere de AAS Grand Prix op za-
terdag 2 mei niet doorgegaan. 
Maar de Jeugdcommissie van de 
Leidse Schaak Bond had het pri-
ma idee om het toernooi online 
te gaan organiseren. 
Afgelopen woensdag was de pri-
meur en het was meteen een 
groot succes. Liefst 70 jeugdspe-
lers speelden in drie groepen op 
chess.com een toernooi met ze-
ven ronden. 
In groep 3 speelde Daria2021, 
waarachter Dara Rudolph schuilt, 
vermoedelijk een van de jong-
ste deelneemsters. Daria haal-
de 2 uit 5 en was daarmee 17e 
in een groep van 22 spelers. De 
groep werd gewonnen door 
oew-dhruv, wie dat ook mag zijn. 
Andere boeiende namen wa-
ren MissNoobie, FemmieBoss 

en Simonsaurus1000. In groep 2 
speelde luuk_jurre, pseudoniem 
voor Luuk Valkering, voorheen 
bekend bij AAS als Luuk V. te K.
Luuk deed het heel goed en werd 
tweede met 5 uit 7, 2 punten ach-
ter de ongenaakbare LarsMul-
der7 die zijn naam eer aan deed 
en 7 uit 7 scoorde. In groep 2 
speelden 23 schakers. Groep 1 
en het toernooi werd gewonnen 
door Abisan Pancharajah met 6 
punten. Knap tweede werd Aas-
speler Konrad10schach, ook wel 
Konrad Rudolph genoemd, met 5 
punten. Deze plaats deelde Kon-
rad met gorilla232 en Mr_Noobie.
Broer Simon2704 deed het met 
1.5 punt wat minder en werd 18e 
in de groep van 23 spelers.
Voor de nummers 1 tot en met 3 
per groep waren er mooie virtu-
ele medailles. Kijk voor volledige 
standen op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Feest: Weer hockeyen!
De Kwakel - Eindelijk, na heel wat 
weken niet op het veld te heb-
ben gestaan, mocht er afgelopen 
woensdag eindelijk weer gehoc-
keyd worden. Nadat in de afge-
lopen periode de nodige voorbe-
reidingen waren getro�en, kon-
den de kinderen vanaf woens-
dag 6 mei weer richting Qui Vive 
komen. De jongste jeugd mocht 
als eerste van start. Vele stralen-
de, enthousiaste kinderen wer-
den door hun ouders afgezet op 
de speciaal ingerichte ‘Kiss & Ri-
de’ plek op het parkeerterrein of 
bij de tijdelijke �etsingang aan de 
Noordammerweg. Ouders kon-
den helaas het terrein van Qui Vi-
ve nog niet op, maar de trainers 
en vrijwilligers stonden klaar om 
de kinderen op te vangen om ze 
vervolgens naar het veld te bren-
gen. De jeugd tot en met 12 jaar 
mag weer voluit trainen, deze 
teams hoeven op het veld geen 
anderhalve meter afstand van el-
kaar te houden. Tegenover een 
aantal trainers moeten zij dat wel, 
maar gelukkig heeft Qui Vive ook 
een groep trainers uit de D leef-
tijd (tot 12 jaar). Zij mogen nog 
wel bij de jongste jeugdteams in 
de buurt komen, zodat de kinde-
ren toch geholpen kunnen wor-
den. 
Gelukkig mag ook de ABC jeugd 
weer sporten. Voor deze oudere 
jeugd (van 13 tot en met 18 jaar) Kleedkamers en douches blijven dicht

Buiten trainen met AVA op 
atletiekbaan in Sportlaan 
Aalsmeer - Na weken van alleen 
sporten, appen met maatjes, re-
bussen oplossen, het delen van 
leuke foto’s, grappige �lmpjes 
mag sinds maandag 11 mei ook 
iedereen ouder dan 18 jaar weer 
buiten sporten en wandelen bij 
Atletiekvereniging Aalsmeer in 
de Sportlaan. Het zal duidelijk zijn 
dat dit niet op dezelfde manier 
plaatsvindt als voor het corona-
virus. Vooralsnog worden wel de-
zelfde trainingstijden aangehou-
den. Belangrijke voorwaarden 
zijn dat iedereen op 1,5 meter af-
stand van elkaar blijft. De kleed-
kamers, krachthonk en douches 
mogen niet gebruikt worden en 

de kantine wordt alleen geopend 
voor toiletgebruik (zo weinig mo-
gelijk). Voorlopig gaat AVA nog 
niet met loopgroepen in het bos 
trainen, want dat kan al snel als 
ongepast en hinderlijk worden 
ervaren door andere mensen in 
het bos. Bij het trainen op de at-
letiekbaan zijn met name op de 
dinsdag- en donderdagavonden 
meerdere groepen op de baan. 
Rekening houden met elkaar en 
�exibel zijn wordt dan van een 
ieder verwacht. Ook zal creatief 
met de ruimte om moeten wor-
den gegaan, zoals bijvoorbeeld 
onderdelen op het grasveld af-
werken. De groep splitsen bij be-

Zesde ronde online schaaktoernooi
Wie is Kung Hnefatafl?
Aalsmeer - Aan de zesde ron-
de van de Westeinder Arena 
van Schaakclub Westeinder de-
den maar liefst 14 spelers mee. 
Daarnaast stonden ook wat toe-
schouwers langs de virtuele zij-
lijn. Voormalig clubicoon Vincent 
Jongkind, vorig jaar verhuisd, was 
digitaal afgereisd vanuit de kop 
van Noord Holland. En niet voor 
niets, want hij pakte gelijk de der-
de plek op het erepodium. Grob-
benkuiken was weer ongenaak-
baar en won al zijn 10 partijen. Er 
is echter hoop voor de anderen, 
want zijn laatste partij tegen Pe-
ter Verschueren eindigde in remi-
se. Deze partij was echter pas af-
gelopen na 23 uur, waardoor hij 
niet meer in de einduitslag is op-
genomen. Op alle niveaus werd 
er fel gestreden, gechat, geblun-
derd en getoast als er thuis een 
biertje werd opengetrokken. 
Het remisepercentage bedroeg 

slechts 8%. De einduitslag na 3 
uur schaken was : 1. Grobbenkui-
ken, 2. Kung Hnefata� en 3. drvin-
ce. Een bijzonder rijtje. Waar-
schijnlijk is er een verband tussen 
creativiteit en originaliteit (tot ui-
ting komend in de keuze van de 
accountnaam op Lichess.com) en 
goed kunnen schaken.
Velen hebben zich afgevraagd: 
wie is Kung Hnefata�? De achter-
naam verwijst naar een oud Scan-
dinavisch bordspel. Eerst werd 
gedacht met een jonge, talent-
volle Noorse grootmeester van 
doen te hebben, maar dat niveau 
bleek hij toch niet te halen. Wie is 
wel? Komende donderdag 14 mei 
maakt hij zich bekend tijdens de 
zevende ronde van de Westein-
der Arena. Interesse? Meld je aan 
via de website schaakclubwest-
einder.nl onder Nieuws. Schaak-
club Westeinder voor toppers en 
thuisschakers. 

Trainingen voor voetbal-
jeugd RKDES hervat
Kudelstaart - Na weken zonder 
voetbal was het afgelopen maan-
dag eindelijk zo ver! De jeugd tot 
en met 18 jaar kan deze week 
weer lekker voetballen bij RKDES 
aan de Wim Kandreef. Heerlijk 

om de blije gezichten van de kin-
deren te zien. Speciale aandacht 
gaat uit naar de inspanning van 
diverse vrijwilligers. Dankzij hun 
inzet kunnen de kinderen weer 
lekker aan de gang! 

Landtrainingen, atletiek en wielrennen

Oceanus-leden lekker 
bezig in coronatijd
Aalsmeer - De Oceanus jeugd 
is nu twee weken bezig met de 
landtraining en het is nog even 
wennen, want ze worden niet 
echt moe van de trainingen en 
dat snappen de meesten niet. 
Ze bese�en zich niet dat als je 
in één keer ‘volle bak’ gaat trai-
nen de spieren van de zwemmer 
enorm belast gaan worden, aan-
gezien je bij de zwem/waterpolo 
trainingen geheel andere spier-
groepen aanspreekt. Dus met ui-
terste voorzichtigheid zijn de 
drie trainers volop bezig om het 
lijf te laten wennen aan landtrai-
ning om het vervolgens te gaan 
opvoeren. Met de ondersteuning 
van muziek, wat het overigens al-
tijd goed doet, is men lekker ac-
tief bezig op het veld, waar na de 
warming-up de groep in tweeën 
wordt gesplitst. Afgelopen week 
is behendigheid met een ten-
nisbal tot aan touwtje springen 
voorbij gekomen en onder lei-
ding van So�e werd de laatste oe-
fening ‘bring Sally up and bring 
Sally down’ van afgelopen maan-

dag zo veranderd bij de laat-
ste twee groepen, waardoor de 
meeste de dag erna beseften dat 
ze bovenbeenspieren hebben. 
Volgens het kabinet mogen de 
binnenzwembaden open waar-
bij elk zwembad een protocol be-
hoort te schrijven, want ook bij 
het zwemmen dient de ander-
halve meter gehandhaafd te wor-
den en dat valt niet mee, er wordt 
dus �ink gebrainstormd hoe hier 
vorm aan gegeven kan worden. 
Hopelijk kunnen alle Oceanus le-
den ongeacht de leeftijd binnen-
kort hun baantjes trekken in de 
Waterlelie. 
De landtrainingen blijven ge-
handhaafd op de maandag en 
donderdag op het buitenterrein 
van de ESA en op woensdag-
avond zijn diverse groepen actief 
op de atletiekbaan van AVA on-
der leiding van de triatlon afde-
ling van Oceanus. Afgelopen za-
terdag 9 mei is dezelfde afdeling 
begonnen op de wielerbaan in 
Uithoorn met de anderhalve me-
ter �etstraining. 

Coronacijfers: Aalsmeer 
al twee weken gelijk
Aalsmeer - Het indammen van 
het coronavirus is op de goede 
weg terug. Er zijn minder besmet-
tingen en het aantal opgenomen 
patiënten op de ic’s daalt. Het is  
nu afwachten of de genomen 
versoepelingsmaatregelen wel of 
niet te voorbarig zijn geweest. In 
Aalsmeer zijn de cijfers al de he-
le week gelijk en niet veranderd 
tot opzichte van de week ervoor. 
Er liggen nog altijd 9 inwoners in 
het ziekenhuis, 37 inwoners zijn 
besmet en 2 inwoners hebben 
het coronavirus niet overleefd. 
Het percentage besmettingen is 
nog altijd vrij laag in Aalsmeer, 
28.3 personen per 100.000. 
In Uithoorn eveneens al twee we-
ken gelijke cijfers: 16 inwoners in 
het ziekenhuis, 47 besmettingen 
en 2 overledenen (54.3 personen 
besmet per 100.000). In Amstel-
veen blijft het nu, na dagelijks op-

lopende besmettingsaantallen, 
redelijk stabiel. Van 297 besmet-
tingen op 7 mei naar 299 op 12 
mei. Onveranderd zijn de zieken-
huisopnames: 55 en het doden-
tal: 34 (besmettingsgraad 60 per 
100.000 personen). 
De Haarlemmermeer heeft wel 
te kampen met (lichte) verho-
gingen. Van 63 ziekenhuisopna-
mes, 224 besmettingen en 23 do-
den op 7 mei naar  65 (+2) zieken-
huisopnames, 249 (+25) besmet-
tingen en 24 (+1)doden (besmet-
tingsgraad 41.7 per 100.000 in-
woners). 
Ondanks deze best positieve cij-
fers blijft het belangrijk om alle 
ingestelde maatregelen zorgvul-
dig op te volgen: Houd 1,5 me-
ter afstand en was regelmatig de 
handen. En versoepeld: Thuis blij-
ven is niet noodzakelijk, maar ver-
mijd drukte! 

Idee Frank Lissenburg wordt omarmd
Aalsmeerse vlag uit in 
eerste week september
Aalsmeer - Als de Feestweek, 
Vuur en Licht, de braderie en de 
Pramenrace allemaal niet door-
gaan, zullen we dan als Aalsmeer-
ders de gehele eerste week van 
september allemaal de Aalsmeer-
se vlag buiten hangen, zodat we 
laten zien dat we trots zijn op 
de mensen, die dit normaal al-
lemaal organiseren.” Frank Lis-
senburg opperde dit idee en zijn 
suggestie werd op Facebook op-
gepikt door ‘Je bent Aalsmeerder 
als...’ En toen liep het storm, het 
idee werd omarmd door veel in-
woners. “Superleuk idee”, “Top, ik 
vraag er één voor Vaderdag, “En 
ik voor Moederdag” en “Wij doen 
mee”, aldus enkele reacties. Direct 
verrees natuurlijk ook de vraag 
waar de Aalsmeerse driekleur te 
koop is. Niet iedereen is tot slot 
zo creatief en handig als dege-
nen die aangaven alvast achter 
de naaimachine te kruipen en 
aan de slag te gaan met in volgor-
de van boven naar beneden: rood 
(aardbeien), groen (bladeren) 
en zwart (grond). De Aalsmeer-
se vlaggen wapperen al op veel 
boten op de Westeinder, maar in 
dit geval betreft het een vlagge-

tje in een puntvorm, en deze zijn 
te koop bij de watersportwinkels 
in Aalsmeer. Het idee van Frank 
is niet alleen in de smaak geval-
len bij een groot aantal inwoners, 
ook ondernemers willen graag 
inhaken op deze leuke vorm van 
saamhorigheid en dankbaarheid 
naar de organisaties en plannen 
werden direct opgepakt om vlag-
gen te laten maken en in de ver-
koop te brengen. Er zijn nu twee 
Aalsmeerse vlaggen te koop. Eén 
in de driekleur met hierbij het lo-
go van de gemeente Aalsmeer 
en de tekst ‘Samen sterk. Trots op 
Aalsmeer’ En een iets traditione-
ler exemplaar, ‘gewoon’ in rood, 
groen en zwart zonder verdere 
opdruk. De Aalsmeerse vlaggen 
zijn 100 bij 150 centimeter, kos-
ten 19,95 euro per stuk en zijn te 
koop bij diverse winkels in de ge-
meente. De initiatiefnemers van 
de vlaggen hopen op een goe-
de verkoop, voor toch gezellig-
heid in september én om met een 
deel van de opbrengst de organi-
saties of een goed doel �nancieel 
een hart onder de riem te kunnen 
steken.
Door Jacqueline Kristelijn

Frank Lissenburg (bedenker) en Jolanda Kooij (Je bent Aalsmeerder als...) 
met de Aalsmeerse vlag. Foto: www.kicksfotos.nl

paalde oefeningen kan ook hel-
pen bij het bewaren van de 1.5 
meter afstand. Luister a.u.b. ex-
tra goed naar de trainers die met 
elkaar ter plekke moeten afstem-
men en improviseren.

Algemene regels
Voor alles geldt: gezond verstand 
gebruiken staat voorop. Blijf thuis 
bij klachten, zoals koorts, hoes-
ten en verkoudheid. Ga thuis nog 
naar het toilet voordat je naar de 
training komt. Neem je eigen ge-
vulde waterbidon mee. Was je 
handen voordat je naar de trai-
ning komt, maar ook als je weer 
thuis bent. Houd 1,5 meter af-
stand (2 armlengtes) tot elkaar 
en tot de trainers en komt zo kort 
mogelijk voor de training naar de 
accommodatie en ga gelijk na de 
training weer naar huis.

Raad op afstand 
gaan niet door!

Aalsmeer - De vergadering van 
de gemeenteraad van Aalsmeer 
vanavond, donderdag 14 mei, 
gaat niet door. Deze vergade-
ring had een lichte agenda en 
was uitgeroepen als eerste digi-
tale testomgeving voor het ver-
gaderen op afstand. De beno-
digde faciliteiten zijn echter nog 
niet voldoende op orde om een 
goede vergadering op afstand te 
houden. De agendapunten schui-
ven door naar de eerstvolgen-
de raadsvergadering van 18 juni 
aanstaande.

gelden uiteraard andere maat-
regelen, want die zijn immers 
wel gebonden aan de anderhal-
ve meter afstand. Hockeyen op 
afstand is lastig, maar voor deze 
leeftijdscategorieën zijn er aller-
lei trainingsvormen bedacht zo-
dat zij ook lekker kunnen hoc-
keyen, al is het uiteraard wel an-
ders dan dat ze gewend zijn. Ook 
zijn er op het sportcomplex van 
Qui Vive diverse (hygiëne)maat-
regelen genomen. Zo is het club-
huis gesloten, is er een aangepas-
te (loop)route, speelt ieder team 
op een eigen veld, is er een ‘coro-
nacoördinator’ aanwezig die alles 
in de gaten houdt en helpt waar 
dat nodig is en worden trainings-
materialen en ballen ontsmet (en 
alleen met de hand aangeraakt 
door de trainer). Om alle (jeugd)
leden goed te informeren en in-
strueren hebben alle leden een 
�lmpje toegestuurd gekregen 
waarin de tijdelijke regels door 
Bert Vreeken worden uitgelegd, 
met hulp van enkele jeugdleden. 
Het weer hielp woensdag lek-
ker mee en het was super om al 
die blije kinderen eindelijk weer 
op Qui Vive te zien hockeyen. Na 
een lange tijd kon er weer vol en-
thousiasme achter ballen aange-
rend worden en dat was heerlijk, 
aldus de jeugdleden. Ook ervaren 
hoe leuk hockey is? Stuur voor in-
formatie een mailtje naar proef-
les@quivive.nl. Dan kan er een 
afspraak gemaakt worden om 
proe�essen te komen volgen.








