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elektrotechniek
inbraakbeveiliging
domotica
zonnepanelen
oplaadstations

www.bosse-elektro.nl
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Nog blij
met je baan?

Medewerker
technische
dienst gezocht

www.antennagroep.nl

Donderdag: Met verrassing voor alle Aalsmeerders!

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer

HARTELUST

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

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

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst

Wervelende liveshow tijdens
online opening FloriWorld

Aalsmeer - FloriWorld, de nieuwste bloemen- en planten-attractie
van Nederland, opent donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, online via een wervelende live show die te volgen is via www.floriworld.nl, via Facebook en via Instagram.
Naast gastvrouw Karin Bloemen stapt illusionist Victor Mids
(bekend van het programma
MindF*ck) de magische wereld
van FloriWorld binnen. Hij heeft
een aantal bloemige experimenten voorbereid, die je absoluut
niet wilt missen! De presentatie is
in handen van Corinne Boon. De
online opening is ook het startschot van de virtuele tour van
FloriWorld, een 360 graden rondgang, die gemaakt kan worden
via de website.

wethouder Robert van Rijn. Kijk
op donderdag 21 mei van 14.00
tot 20.00 uur live mee via de genoemde social media kanalen en
www.floriworld.nl/online.
Ben
jij erbij om Victor Mids en Karin
Bloemen te zien tijdens de Online
Opening van FloriWorld?

14.30-14.55 u: Duitsland
15.00-15.25 u: België, Frankrijk en
Engeland
15.30-15.55 uur: USA en
Latijns Amerika

Nederlandse uitzendingen
16.00-16.25 u: Amsterdam en
Metropool Regio Amsterdam
16.30-16.55 u: Regio Aalsmeer
17.00-17.25 u: Provincie Friesland
17.30-17.55 u: Holland Marketing
18.00-18.25 u: Jeugd
18.30-18.55 u: Gezinnen
19.00-19.25 u: Senioren
Afsluiting met DJ Sam Feldt
Na 20.00 uur wordt de online ope- 19.30-19.55 u: Rood Wit Blauw
ning spetterend afgesloten met Tours en het herstel van het
iets heel bijzonders. Niemand Nederlands toerisme
minder dan DJ Sam Feldt zal met 20.00-21.00 u: DJ Sam Feldt
een fantastische live set de online
Wethouder Van Rijn
opening van FloriWorld feestelijk Zodra het kan opent FloriWorld
FloriWorld heeft een leuke ver- afsluiten! Stof je dansschoenen aan de Legmeerderdijk haar deurassing voor alle inwoners van maar vast af en tune in op 21 mei! ren voor iedereen die houdt van
Aalsmeer. Wat deze verrassing
bloemenpracht en plantenweelis, wordt tijdens de live show be- Engelse uitzendingen
de.
kendgemaakt in het bijzijn van 14.00-14.25 u: Azië
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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De Kwakel - Even voor half vier
zondagmiddag 17 mei heeft
een ongeval plaatsgevonden op
de kruising Noordzuidroute en
Steenwijkerveld. Een auto en motor zijn met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder werd door
de auto gelanceerd en kwam tot
stilstand tegen een lantaarnpaal. De motorrijder is met zwaar

beenletsel naar het ziekenhuis
overgebracht.
Naast de politie en de ambulancedienst is ook de traumaheli
geland om hulp te verlenen. De
N231 is enige tijd afgesloten geweest voor hulpverlening en voor
onderzoek naar de exacte oorzaak van de aanrijding.
Foto: Marco Carels

Ook deze week overlast en vernielingen

“Graag meer controles
op Westeinderplassen”
Aalsmeer - De controle door politie en handhaving op de Westeinderplassen afgelopen zondag
17 mei wordt door de meeste inwoners als fijn ervaren, maar duidelijk is wel dat velen nog meer
‘optredens’ willen zien en vooral
in de avond en nachtelijke uren.
Het toegenomen aantal vernielingen en de bevuilingen op eilanden zijn een doorn in het oog,
evenals geluidsoverlast tot diep in
de nacht en de scheurende bootjes met ‘dikke’ pk-motoren in de
slootjes. De overlast wordt volgens inwoners vooral door jongeren veroorzaakt. Door de corona-maatregelen hebben ze geen
school, vervelen zich, gaan varen en zoeken elkaar op. “De hele
dag scheuren er bootjes met een
bloedvaart door de dijksloot. Als
je de mannetjes er op aanspreekt,
krijg je een grote mond”, aldus
een inwoner. Uiteraard worden
en zijn bekeuringen uitgedeeld,
maar, zo laat een andere inwoner
weten, deert dit de jongeren niet:

“Ze staan op te scheppen dat hun
ouders toch wel betalen.” Een oplossing dan: “Boot aan de ketting.
Bij herhaling tot eind september.”
Toch wordt vooral gepleit voor
nog meer controles. “Leuk in het
daglicht, maar meer als het donker is, dan is de politie dringend
nodig.” En dit blijkt zeker uit weer
een bericht over vernieling op
een eiland: “Ook wij zijn ten prooi
gevallen aan vandalen op het eiland. In onze vuurton is een giga
fik gestookt, takken van bomen
verbrand en ook de tegels onder
de ton gebarsten van de hitte. Tevens houtvoorraad op (dus niets
meer laten liggen). Is afgelopen
zaterdag 16 op zondag 17 mei gebeurd.” Over wie er verantwoordelijk is voor de vernielingen en bevuilingen zijn de meningen verdeeld. Niet alleen jongeren gaan
‘s avonds de Poel op. De Westeinder heeft sinds enkele maanden
ook regelmatig (ongewenste) eiland-slapers... Echt tijd voor actie/
meer controles!

Controle door Politie en Handhaving zondagmiddag op de Westeinderplassen. Foto: www.kicksfotos.nl
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Motorrijder zwaar gewond
na botsing met auto
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Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000 ∙ www.intratuin.nl/teraar

Hulp en zorg in
Aalsmeer tĳdens
de coronacrisis

#houvolaalsme er

We zĳn meer thuis dan we gewend zĳn. Mensen leven dicht op elkaar of zitten juist alleen thuis zonder iemand om mee te praten.
Dit kan voor spanningen, problemen of eenzaamheid zorgen. Wĳ vragen u om in deze moeilĳke tĳden extra naar elkaar om te kĳken
en aandacht te hebben voor mensen in uw omgeving.

Professionele hulp

Bent u ziek en heeft u medische hulp nodig? Bel dan met uw huisarts. Bel bĳ
een levensbedreigende situatie 112. Heeft u het psychisch moeilĳk en wellicht
professionele hulp nodig? Bespreek ook dit met uw huisarts.

Sociaal loket – Gemeente Aalsmeer

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

Vrĳwillige hulp

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

Mantelzorg & Meer

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

MEE Amstel en Zaan

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

Vœdselbank Aalsmeer

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

Landelĳke hulplĳnen

ANBO
In verband met het coronavirus heeft ANBO tĳdelĳk een speciale telefoonlĳn
voor senioren geopend:
 0348 - 466 666 (dagelĳks: 9.00-21.00 uur)
De Kindertelefoon
De getrainde vrĳwilligers van de Kindertelefoon zĳn er voor kinderen tot 18 jaar:
 0800 - 0432 / www.kindertelefoon.nl (dagelĳks: 11.00-21.00 uur)
De Luisterlĳn
De Luisterlĳn is er voor iedereen:
 0900 - 0767 (dagelĳks: 24 uur per dag) / www.deluisterlĳn.nl
Rode Kruis Hulplĳn
Via de hulplĳn bieden medewerkers van het Rode Kruis
een luisterend oor of advies:
 070 - 445 5888 (dagelĳks: 9.00-21.00 uur)
Veilig Thuis
Bent u slachtoﬀer van huiselĳk geweld of heeft u een vermoeden van huiselĳk
geweld? Bel dan:
 0800-2000 (dagelĳks: 24 uur per dag) / www.veiligthuis.nl
Slachtoﬀerhulp Nederland
Heeft u een naaste op de Intensive Care liggen en heeft u behoefte
aan emotionele ondersteuning, praktische hulp of advies?
 088 - 746 0090 / www.slachtoﬀerhulp.nl (werkdagen: 9.00-17.00 uur)
113 Zelfmoordpreventie
Denkt u over zelfmoord? Praat erover! 113 Zelfmoordpreventie is bereikbaar:
 0900 - 0113 / www.113.nl (dagelĳks: 24 uur per dag)

Noodopvang ook voor kwetsbare kinderen

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

Gemeentelĳke informatie

U vindt deze en meer informatie terug op de website van de gemeente
Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/corona. Op de website is ook informatie in het
Engels en het Pools te vinden. Heeft u vragen over de gemeente Aalsmeer
en corona? Mail dan naar corona@aalsmeer.nl.
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Inleveren lege batterijen bij Stibat

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

Aalsmeer - De familie Cohen uit
Aalsmeer verdient een Pluim.
Zij viel in de prijzen door mee
te doen aan de landelijke campagne ‘Lege batterijen? Lever ze
in en win’ van Stibat. Met haar
deelname bewijst de familie uit
Aalsmeer zichzelf en het milieu
een uitstekende dienst.

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

Verjaardag vieren in coronatijd

DJ’s op feestje van Esther
Aalsmeer - Ook in deze tijden
gaat een verjaardag gewoon
door. En vanwege de 1,5 meter
corona-maatregelen worden er
allerlei dingen bedacht om toch
met elkaar (op afstand) feest te
vieren. Zo ook in Aalsmeer.
Aan de Dahliastraat werd Esther
Eveleens 53 jaar. De twee dj’s
Idan Benyakar en Tesz van Lavieren maakten er een feestje van op
straat met Esther en vele buren
op veilige afstand. Uiteraard is er
wel lekker gedanst in het zonnetje en geproost op 1,5 meter met
de jarige buurvrouw

Drive-in verjaardag
Aan de Wissel vierde de 12 jaar
geworden Daan een bijzonder
feestje. Voor hem was een drivein verjaardag georganiseerd. De
gasten kwamen in auto’s langs.
Ze maakten een praatje, zongen
het ‘feestvarken’ toe en via lange stokken en zelfs een vlaggenmast kreeg Daan diverse cadeautjes. Heel gezellig en veilig! Zowel
voor Esther als voor Daan aparte, en daardoor misschien wel onvergetelijke, verjaardagsfeestjes.
Proficiat!
Foto’s: VTF / Laurens Niezen

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

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

Online: 21 en 24 mei

Vieringen thuis via http://emmaus-uithoorn.nl en via RTV
Amstelveen een zondagse viering, opgenomen in een van
de RK kerken in de regio RK
Amstelland; tv zender Lokale televisie: Ziggo 42, KPN en
XS4ALL 1380 (1 kanaal onder
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,
Schouwstraat. Donderdag (Hemelvaartsdag) en zondag 10u.
Online diensten via You Tube.
Voorganger: Joanne Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Donderdag
(Hemelvaartsdag) en zondag 10u. Online diensten via https://sowkudelstaart.nl en https:/kerkdienstgemist.nl. Voorganger
ds. A. Post, Zwammerdam. Ook
op later tijdstip terug te kijken.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren,
kan elke maand kans gemaakt
worden op mooie prijzen. De prijzen die verloot worden zijn honderd Pluim cadeaubonnen van
25 euro, drie reischeques van 400
euro en een reischeque ter waarde van maar liefst 1.000 euro.
Ook meedoen? Doe tien lege batterijen in een zakje samen met
naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, lever deze in bij
één van de ruim 25.000 inleverpunten van Stibat. Deze zijn te
vinden bij onder andere supermarkten, bouwmarkten en drogisterijen. Elke maand is er een
trekking uit de door Stibat opgehaalde zakjes met batterijen. Kijk
voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de
prijswinnaars op www.legebatterijen.nl.
Nieuw leven
Stibat zamelt zo veel mogelijk
batterijen in voor recycling. Lege
batterijen krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf,
zaklamp of fiets. Bovendien komen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, niet in

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

Kerkdiensten
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
9.30u. Dienst online via www.
cama-aalsmeer.nl
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en
Lichtbaken Rijsenhout. Donderdag (Hemelvaartsdag) en
zondag 10u. Gezamenlijke Online Diensten via www.kerkdienstenonline.nl. Voorganger
ds. J.A.C. Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
https://www.
via
Dienst
dgaalsmeer.nl. Voorganger br.
Hermen de Graaf.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Donderdag (Hemelvaartsdag) en zondag 10u.
Online diensten via http://
pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/. Voorgangers resp.: dhr. J.
Buchner en ds. Arianne Geudeke.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Donderdag (Hemelvaartsdag) en
zondag 10u. Online diensten
met ds. G.H. de Ruiter via www.
hervormdaalsmeer.nl Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Donderdag (Hemelvaartsdag) en
zondag om 10u. Online diensten met ds. M.J. Zandbergen
via www.hervormdaalsmeer.nl
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Dienst
via livestream: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.

Een pluim voor familie
Cohen uit Aalsmeer

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

“Blijf alert en bel Veilig Thuis”

Gemeente: Samen tegen
huiselijk geweld
Aalsmeer - Veel mensen zitten
al geruime tijd noodgedwongen thuis door het coronavirus.
Soms lopen door alle beperkingen
de spanningen op. En daarmee
neemt de kans op huiselijk geweld
en kindermishandeling toe. De
landelijke campagne ‘quarantaine
beschermt niet tegen huiselijk geweld’ heeft mensen de afgelopen

weken opgeroepen extra alert te
zijn en melding te maken bij (een
vermoeden) van huiselijk geweld.
Zorgen voor elkaar
Wethouders Wilma Alink en
Bart Kabout: “In onze gemeente zorgen we voor elkaar. Wanneer spanningen thuis leiden tot
agressie, huiselijk geweld of kin-

Steun van lokale ondernemers

sen Lathyrus van een lokale kweker uit bij Zorgcentrum Aelsmeer
en doneerden haar leden voedsel
bij de Voedselbank Amstelveen.
JCI Amsterdam Amstelland bestaat uit een groep ondernemende mensen onder de 40 die onderdeel zijn van een wereldwijmeer behoefte is aan voedsel van de vereniging. Samen leren ze
de Voedselbank. JCI Amsterdam- en dragen bij aan de lokale maatAmstelland zag dat beide partijen schappij. Het geld voor de donaeen steuntje in de rug konden ge- tie van het voedsel is overgehoubruiken en creëerde een win-win den aan de organisatie van een
situatie door lokale ondernemers jaarlijks bedrijvenvolleybaltoeren lokale gezinnen te ondersteu- nooi (Netzomer) bij The Beach en
nen. JCI Amsterdam-Amstelland het faciliteren van het Wereldhanzet zich graag in voor de lokale delspel bij bedrijven en ondermaatschappij. Afgelopen weken wijsinstellingen. Meer weten of
deelden haar leden tevens bos- lid worden? Kijk op www.jciaa.nl

Amstelheroes pakketten
voor de Voedselbank
Aalsmeer - JCI Amsterdam Amstelland heeft 32 voedselpakketten met verse producten van lokale ondernemers, geschonken
aan de Voedselbank in Aalsmeer.
Deze pakketten zijn ingekocht bij
de lokale boeren rond Ouderkerk
aan de Amstel via Amstelheroes.
“De horeca, versleveranciers en
lokale producenten hebben harde klappen gehad. Lokale leveranciers rond de Amstel hebben
de handen ineen geslagen en
een doos samengesteld met lokale heerlijke verse producten”,
aldus JCI. Bij de Voedselbank is
sinds het begin van de crisis veel
minder aanvoer in voedsel en is
de verspreiding lastiger, terwijl er

dermishandeling, kunnen wij elkaar helpen. Door een beetje extra op elkaar en de kinderen in de
buurt te letten. De landelijke campagne is voorbij, maar nu er meer
bezoekmogelijkheden
komen
en de kinderen weer naar school
mogen, wordt er ook weer meer
zichtbaar voor hun omgeving. We
willen iedereen in Aalsmeer vragen alert te blijven en Veilig Thuis
te bellen als zij hulp of advies nodig hebben.” Gemeenten, het landelijk netwerk Veilig Thuis, feministische platform De Bovengrondse en Vice Nederland hebben de handen ineen geslagen tegen huiselijk geweld. De campagne is in de gemeente Aalsmeer
online via Facebook, Instagram
en Snapchat gevoerd. Bel 112 bij
acuut gevaar. Voor advies of een
melding kunt u bellen met Veilig
Thuis: 0800-2000. Bellen of chatten met de kindertelefoon kan
ook op 0800-0432.

de bodem terecht. Zo werken we
aan een schonere planeet. Door
lege batterijen in te leveren, levert u daar een bijdrage aan.
Geen lege batterijen in de afvalbak, maar inleveren bij de inleverpunten van Stibat. Dat verdient
een Pluim.
Met de Pluim kiest de ontvanger
zelf een cadeau uit de honderden
bestedingsmogelijkheden, bestaande uit belevenissen, producten en goede doelen. Om zelf van
te genieten of samen met vrienden en familie. Naar een attractiepark of museum bijvoorbeeld.
Een workshop volgen of een dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen
in verschillende prijsklassen.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN

-

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING ROND
HEMELVAARTSDAG
21 en 22 mei
Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei
is het raadhuis gesloten.
De gemeente is alleen digitaal en telefonisch bereikbaar. Alleen bij situaties die de gemeente als urgent
beschouwt, kan telefonisch een afspraak worden gemaakt om langs te komen.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Legmeerdijk 259, 1432 KB, (Z20-034676), het verlengen van
het hoofdgebouw en aanbouw en het uitvoeren van constructieve wijzigingen aan het hoofdgebouw
- Hugo de Vriesstraat hoek Clusiusstraat, (Z20-034488), het
inrichten van een bouwplaats op 7 parkeerplaatsen t.b.v.
onderhoudswerkzaamheden aan de woningen tot 28 augustus 2020
- Kamperfoeliestraat 6, 1431 RP, (Z20-034116), het maken
van wanddoorbraken, het maken van een dakopbouw en
dakuitbouw en het wijzigen van de kozijnen aan de voorgevel
- Zwarteweg 147, 1431 VL, (Z20-033885), het herbouwen van
een afgebrand bedrijfspand

-

-

Copierstraat 50, 1433 NT, (Z20-033646), het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de woning
Oosteinderweg, sectie A nrs. 3470, 3551,3552,3553 en 3554
in Aalsmeer, (Z20-033775), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van het perceel voor grondverzetactiviteiten door meerdere bedrijven voor een periode
van 5 jaar
Dreef 7A, 1431 WE, (Z20-033762), het tijdelijk uitbreiden
van bestaand BSO gebouw met één laag
Westeinderplassen, Sectie E 1896, (Z20-033374), het plaatsen van een tuinhuisje en speeltoestel
Legmeerdijk 165, 1432 KA, (Z20-033179), het vervangen en
aanpassen van het entreegebouw
Ringvaart-Aalsmeerderdk 520 ws , 1432 SB, (Z20-032638),
het vervangen en vergroten van de huidige aanbouw
(klompenhok) aan de ark

INGETROKKEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Jac. P. Thijsselaan hoek Linnaeuslaan en Jac. P. Thijsselaan
tussen nr. 13 en de Molentocht in Aalsmeer, (Z20-010113),
het kappen van 10 bomen (waarvan 3 waardevolle) Verzonden: 23 maart 2020
- Uiterweg 13, het herbouwen van een opslagloods (Z18007765). Verzonden: 12 mei 2020
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 2
van de Wabo verlengd:
- Uiterweg 139 en 141, 1431 AD, (Z20-018522), het aanleggen van een onderheid betonpad richting de jachthaven
en terrassen rondom de woning .Toelichting: in de publicatie van 1 april jl. is niet het volledige adres gecommuniceerd. Verzonden: 13 mei 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Sierteeltstraat 1, 1431 GM, (Z20-006884), het intern wijzigen van een aantal verdiepingen d.m.v. het dichtzetten van
een vide op de 2e en 3e verdieping Verzonden: 15 mei 2020
- Van Cleeffkade 7a, 1431 BA, (Z20-029218), het plaatsen van
een carport ten behoeve van het stallen van motorfietsen
Verzonden: 15 mei 2020
- Ampèrestraat 4, 1433 KZ, (Z20-029491), het vervangen van
de houten kozijnen door kunststof kozijnen aan de voorzijde van de woning Verzonden: 14 mei 2020
- Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-008774), het uitbouwen
van de zolder over een bestaand dakterras t.b.v het creëren
van meer slaapkamers Verzonden: 12 mei 2020
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof (Z20-032630) Kermis Aalsmeer, 17 februari 2021 t/m 21 februari 2021, ontvangen 8 mei 2020
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 aangevraagd:
- Emmastraat 1 (Z20-033056) Roy’s Magic Theater, ontvangen 11 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 onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 22 (Z20-005564) Himalaya Palace Beheer B.V.,
verzonden 14 mei 2020
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Emmastraat 1 (Z20-033050) Roy’s Magic Theater, ontvangen 11 mei 2020
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 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 onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 22 (Z20-005570) Himalaya Palace Beheer B.V.,
verzonden 14 mei 2020
TER INZAGE
t/m 05-06-20

t/m 25-06-20

Aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit ten behoeve van de beoordeling van
eventuele m.e.r.-plicht om Stal Wennekers tot
het veranderen van haar aan de Mr. Jac. Takkade 21 te Aalsmeer gelegen inrichting
Ontwerp ‘Kaders zonne-energie’ met bijbehorende stukken (Z20-025644)

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

#visitaalsmeer

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
7e ronde online schaaktoernooi

un Hne atafl s aat toe
in estein er rena
Aalsmeer - Maar liefst 16 spelers
deden mee aan de 7e ronde van
de Westeinder Arena van schaakclub Westeinder. Bij de start was

er enige opwinding. Favoriet
Grobbenkuiken, misschien toch
wat benauwd geworden na de
remise in zijn laatste partij van de

vorige ronde, was niet uit zijn ei
gekomen en de andere aanwezigen roken hun kans op eeuwige
roem. Een spannende strijd werd
verwacht, maar niets was minder
waar.
Na twee ronden stonden Marco Hutters en Kung Hnefatafl bovenaan. Marco viel daarna echter
stil, maar Kung vervolgde met vijf
overwinningen en sloeg daarmee
een gat dat de concurrentie niet

meer kon dichten. Hij had daarbij wel het geluk dat twee tegenstanders vergaten tijdig hun eerste zet te doen, waarna het programma pardoes de overwinning
aan de tegenstander toekent,
maar ook zonder dit mazzeltje
was Kung royaal bovenaan geëindigd, zoals blijkt uit de eindstand:
1. Kung Hnefatafl: 28 punten
2. Maarten de Jong: 15 punten
3. Peter Buis: 13 punten

Na deze eclatante overwinning
wilde Huup Joosten graag bekend maken dat hij de man is
achter Kung Hnefatafl. Huup,
van harte gefeliciteerd met deze
mooie overwinning!
Inmiddels hebben zich 22 schakers gemeld om mee te kunnen
doen aan de Westeinder Arena en
er kunnen er nog meer bij! Meld
je aan op schaakclubwesteinder.
nl onder Nieuws. Geef wel even

aan wie je bent, want het is voor
anderen ook leuker om te weten
tegen wie je speelt.
Donderdag 8e ronde
Komende donderdag 21 mei is
het Hemelvaartsdag, maar je kunt
toch nergens heen, dus er wordt
gewoon geschaakt. Om 20.00 uur
begint de 8e ronde van de Westeinder Arena voor toppers en
thuis-schakers.
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BOVENLANDEN

Heb respect voor
mens ra en
a na
Portrettenlint van Wim Keessen.

m inatie an a stracte en ﬁ ratie e er en

Expositie Jasmyn Buck en Wim
Keessen in De Oude Veiling
Aalsmeer - In de foyer van De
Oude Veiling zijn regelmatig wisseltentoonstellingen te
zien. De komende maanden
kunnen kunstliefhebbers de
schilderijen bekijken van Jasmyn Buck en de portretten van
Wim Keessen.

Jasmyn Buck.
Foto: Dieuwertje van de Stoep
Op tekenles
Jasmyn Buck, geboren en getogen in Kudelstaart en nu Communicatie studerend aan de Hogeschool van Amsterdam met als
specialisatie reputatie management, is haar leven lang al aan het
tekenen. Dat zij talent had werd
ook door haar moeder gezien en
daarom mocht zij van thuis naar
tekenles. “Ik heb daar best veel
geleerd.” Na maanden van studie
‘leren kijken naar vorm, schaduwwerking, licht /donker effect’, wisselde zìj het potlood in voor penselen. Zij ging schilderen, een
nieuw avontuur tegemoet! Eerst
voornamelijk figuratief, maar Jasmyn ontdekte dat haar interesse toch meer uitging naar de abstractie. “Dat gepriegel duurde
mij te lang”, lacht zij. Jasmyn is ie-

tichtin

nst en

mand die vanuit haar gevoel met
verf wil ‘spelen’ en dat doet zij
meesterlijk. Met een aanstekelijk
enthousiasme vertelt zij hoe haar
kamer tijdens het schilderen verandert in haar atelier

je heerlijk in kan ronddwalen en
waar je steeds nieuwe ontdekkingen doet. En dát is nu precies
wat Jasmyn wil; schilderijen maken die de fantasie van de kijker
prikkelt. Gezien de belangstelling
die er nu al voor haar werk is (via
“Soort meditatie”
instagram @buckspaintings) lijkt
“Mijn schilderijen lijken introvert succes verzekerd. De Oude Veimaar het proces is heel extravert. ling - de huiskamer van Aalsmeer
Gelukkig heb ik een vloer die ik - is weer open voor publiek, heweer heel makkelijk schoon kan laas zijn er nog wel een aantal resmaken.” Haar muziek voorkeur tricties, maar gelukkig tellen die
gaat voornamelijk uit naar Afri- niet voor het kijken naar de schilkaanse en Oosterse klanken. “Ik derijen van Jasmyn Buck.
heb altijd muziek op, schilderen
is een soort meditatie voor mij. Nog één keer vlammen
Dan vergeet ik alles om mij heen.” Wim Keessen exposeert in De OuNiet alleen muziek maar ook de de Veiling met een boeiend lint
natuur speelt een rol in al haar van portretten. Wim Keessen werk. Zij heeft een bijzonder ge- niet meer tot de allerjongste bevoel voor kleuren; van ingetogen horend - wilde zo graag nog één
- prachtig turquoise en groen tot keer vlammen, het liefst met een
uitbundig - fel rood en primaire overzichtstentoonstelling. Al zijn
tinten. Het zijn schilderijen waar werk tonen in de foyer van De Ou-

Tekentalent
Zijn tekentalent - dat hij van zijn
vader erfde - wordt bij deze expositie op een mooie wijze voor
het voetlicht gehaald. Het lange lint met tientallen portretten
doet denken aan artiesten die
bij een première over de rode loper flaneren. Het is behoorlijk imponerend en dan is er natuurlijk
voor de kijker ook nog eens de lol
om de personen allemaal te herkennen. Eus; Matthijs; Eva; Ramses; Jeroen: Toets; plus vele anderen sterren. Ook de Aalsmeerders
kunnen worden bewonderd, zoals Lisa ‘de mascotte’ van De Oude Veiling.
Anderhalve meter
Gezien de verplichte anderhalve
meter samenleving wordt de officiële opening op een later tijdstip gehouden. Wim en Jasmyn
hebben over de vorm - in samenspraak met coördinator Thomas
Visser - al gebrainstormd en daar
komt zeker iets bijzonders uit.
Een aankondiging en uitnodiging
volgt binnenkort in de krant. De
tekeningen en schilderijen zijn
tot en met augustus te bekijken
in de foyer van De Oude Veiling in
de Marktstraat.
Janna van Zon
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r Aalsmeer thema Vri heid

Digitale expositie van
13 Amazing Amateurs
Aalsmeer - Zondagmiddag 17
mei is een bijzondere tentoonstelling geopend. Niet zoals gebruikelijk in het Oude Raadhuis,
maar online. De digitale expositie
Amazing Amateurs met het thema Vrijheid van Stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer geeft amateurkunstenaars een nieuw po-

de Veiling, dat leek hem fantastisch! Uiteindelijk werd er gekozen voor een expositie waar zijn
collectie tekeningen aan bod komen. Waar Jasmyn de Buck koos
voor de abstractie, koos Wim voor
figuratie. Het is juist de combinatie van beiden die voor een interessante presentatie zorgt. Bij de
geschilderde portretten van Wim
- waar voornamelijk de sterk aangezette buitenste lijnen de gelijkenissen van de geportretteerde personen bepalen - is zijn affiniteit voor de pop-art duidelijk.
De zwart/wit tekeningen zijn veel
uitgewerkter. Naast het veel subtielere lijnenspel spelen ook schaduwen een belangrijke rol.

dium. Dertien Amazing Amateurs
uit Aalsmeer leverden hun werk
in: Agnes van der Wal-Baselier, Ali
Tromp, Anja van Leeuwen, Anneke Kempkes-Verweij, Erika Hiemstra, Gijsje Woelders, Gerard Zelen, Henk Vos, Hermano Albers,
Jan Dreschler, Nels de Vries, Willy van Loon en Bernadette Maas.

Tekening ‘Vrijheid’, gemaakt door Elsbeth Gorter.

De werken variëren van zo vrij als
een vogeltje in de lucht, vrijheid
in kleur en beweging van mens
en natuur, tot een eerbetoon aan
hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Stichting KCA zette
de kunstwerken op muziek van
de Aalsmeerse Saskia Veenswijk
en Nina Lynn Woerden en voegde gedichten toe van dorpsdichter Jan Daalman en de voormalige dorpsdichter Marcel Harting.
Het geheel is een prachtige digitale tentoonstelling geworden
die online te vinden is op de website van KCA: www.skca.nl.
Muziek, cabaret en poëzie
Overigens kunnen liefhebbers op
de website van KCA ook digitaal
van jazz, klassieke muziek, cabaret, poëzie en kleinkunst genieten.

Aalsmeer - Heel langzaam komt
de mens weer opgang. Creatieve
geesten weten voor de nu reeds
versoepelende Corona- regels
mooie oplossingen te bedenken. Er is respect voor elkaar, hoe
mooi zou het zijn als wij dit na deze gruwelijke tijd kunnen volhouden! Gelukkig kunnen watersporters genieten van dit mooie voorjaar op de Poel. Zo kan de stress
en ellende van nu even achter
ons gelaten worden. Op warme
dagen zie ik veel bootjes en boten die aan elkaar gekoppeld zijn,
soms wel vijf of zes naast elkaar.
Meestal zit iedereen keurig in eigen boot, gezellig keuvelend en
genietend van het mooie weer
en de prachtige natuur. Een enkele durfal springt in het heldere, koude Poelwater. Ach, als je er
eenmaal in ligt is het best wel lekker…. Het water warmt nu nog
niet echt op, de nachten zijn te
koud, tenslotte is het pas half mei.
Nieuwe aanwinst
Bij het Topsvoortbos heeft Stichting de Bovenlanden twee grote – voormalige – seringenakkers aangekocht. Het is een schitterende aanwinst! Er worden nu
plannen gemaakt voor de inrichting van deze akkers. In mijn dromen heb ik het al ingevuld... De
eilanden naast het meertje ‘de
hond zijn dood’ worden een juweeltje voor het Topsvoortbos.
De mooi verwilderde, door de
stichting verfraaide, bosakkers
rondom deze eilanden, zijn al ja-

ren een lust voor het oog. Regelmatig vaar ik het gebiedje in om
inspiratie op te doen en de rust
hier te ervaren. Het bestuur voelde zich echter genoodzaakt om
de toegangssloot tijdelijk af te
sluiten. Door verschillende bootbezitters is het gebied niet met
respect behandeld.
Bevuiling en vernieling
De akkers liggen nu braak wat uitnodigt om aan land te gaan. Natuurlijk is het prima wanneer échte waterplas genieters er varen.
Maar laten zij dan wel een vuilniszak meenemen om de lege
flessen, chips zakjes en bierblikjes in op te bergen en mee naar
huis te nemen. Helaas zie ik in
ons bovenlanden gebied steeds
meer respectloosheid voor andermans spullen. Vernieling, bevuiling en ontvreemding op recreatie eilandjes zijn aan de orde
van de dag. Waarschijnlijk komt
dit voort uit de verveling die toeslaat omdat er de laatste maanden niets te beleven was om de
mensen te vermaken. Laten we
hopen dat het tot iedereen doordringt dat het echt belangrijk is
om er voor elkaar te zijn. Terwijl ik
deze column schrijf, komt de regen met bakken uit de hemel. De
lange hete zomer moet nog komen. Ik kijk er in ieder geval naar
uit! Heb respect voor mens, flora,
fauna en geniet van elkaar in ons
mooie natuurgebied!
Reacties? bob@bovenlanden.nl
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Hemelvaart, Echte Pieten en
Peerby op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op Hemelvaartsdag
heeft Esther Sparnaaij om 19.00
uur in ‘Echt Esther’ een aantal interessante dames te gast via skype. Schrijfster Karen Kameraat,
onderneemster Ingrid Claassen
en dominee Mirjam Vermeij. Als
een rode draad loopt de huidige crisis nog altijd door de uitzending. Wat betekent dat voor
het leven van deze vrouwen? Het
programma wordt weer afgesloten met de tweewekelijkse column van Truus Oudendijk.

Veel animo bij jeugd voor
sporten in de buitenlucht

dook ‘Let’s Go’ in de wereld van
Minecraft. Kim was benieuwd
naar deze wereld en of Aalsmeer
ook online te vinden is in deze
wereld. Natuurlijk is er iedere uitzending nog steeds ruimte voor
verzoekjes, groetjes, foto’s en leuke verhalen van de luisteraars!
Deze kan je nog steeds mailen
naar letsgo@radioaalsmeer.nl of
appen.

Circulaire deeleconomie
Minder consumeren, het milieu
sparen, investeren in de lokale
Schapen scheren en GeoFort
gemeenschap: dat kan met PeerOok komende week is ‘Let’s Go by. Op dit platform kun je spuland Stay Home’ er weer op maan- len lenen van of uitlenen aan andag-, woensdag- en vrijdagmid- deren uit de buurt. Daan Weddedag van 17.00 tot 18.00 uur. Aan- pohl is de oprichter en is 25 mei
staande vrijdag belt Kim met de bij ‘Blikopener Radio’ te gast via
Echte Pieten. Ze is benieuwd hoe skype. Radio Aalsmeer is te behet in Spanje is, hoe het is met luisteren via 105.9 FM in de ether,
Sinterklaas en of ze al bezig zijn 99.0 FM op de kabel, digitaal ramet een nieuwe Sinterklaashit? diokanaal 868 (Caiway), via de
En Monique van de Kinderboer- website www.radioaalsmeer.nl
derij komt in de uitzending, want en op televisie. Te bekijken via kade schapen zijn geschoren. Waar- naal 12 van Caiway, kanaal 1389
om eigenlijk en waar gaat al dat van KPN/XS4ALL/Telfort of radiowol heen? Afgelopen maandag aalsmeer.nl/tv.

Jubileumboek voor wethouder

Podium voor 60-jarige
Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - Al 60 jaar is Fotogroep
Aalsmeer actief in Aalsmeer en
omstreken. Met vele mooie foto’s
als resultaat. Ter ere van hun 60 jarig bestaan bracht de Fotogroep
een jubileumboek uit. Op maandag 18 mei overhandigde Adrie
Kraan, voorzitter van de Fotogroep, het jubileumboek aan wethouder Wilma Alink. Op het podium van het raadhuis werd zij verblijd met het boekwerk van de Fotogroep. Het boek geeft een indruk van het werk van 23 actieve leden. Hun prestaties op fotografisch gebied en hun persoonlijke voorkeuren en interesses zijn
gebundeld in het jubileumboek.
Het boek wordt voor geïnteresseerden ook te koop aangeboden
in Het Boekhuis en schoenwinkel
Henrita.

Lekker bewegen, ook voor niet-leden

een paar maanden geleden van
de plannen hoorde van het boek,
wilde ik daar graag aan bijdragen.
Het is belangrijk dat wij als cultureel ingestelde gemeente ook dit
soort initiatieven stimuleren. Het
boek is een mooi naslagwerk geworden waar onze inwoners nog
jaren van kunnen genieten.” Volgend jaar, in 2021, mag de Fotogroep een tentoonstelling verzorgen in het Raadhuis.

Fotogroep online
In verband met corona organiseert de Fotogroep de groepsavonden nu online. Vanwege het
succes hiervan eindigt het seizoen nu niet in mei, maar wordt
deze zomer doorgegaan met de
online groepsavonden. Amateurfotografen die een keer mee willen doen met een online avond óf
Prachtig boek
meer willen weten over de FotoWethouder Alink: “Het is een groep of het boek, kunnen terecht
prachtig boek geworden. Toen ik op: www.fotogroepaalsmeer.nl.
Wethouder Wilma Alink krijgt het jubileumboek van Fotogroep Aalsmeer
overhandigd van voorzitter Adrie Kraan.

Aalsmeer - Op de Aalsmeerse
sportvelden zijn weer allerlei activiteiten mogelijk. De jeugd kan
onder voorwaarden zichzelf weer
uitleven met onder meer voetbal,
handbal, korfbal, basketbal, atletiek en judo.

Kennis maken met Nelly, Jan, Henk en Eva

Verzetsmuseum open voor
groep 8 van de Jozefschool
Aalsmeer - Vanaf woensdag 13
mei stond de trailer van het Verzetsmuseum voor de Jozefschool
met een tentoonstelling met
waargebeurde verhalen van vier
kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De leerlingen van groep 8 kregen in kleine groepjes de gelegenheid om kennis te maken met
Nelly, Jan, Henk en Eva. Van hen
zijn allerlei herinneringen en verhalen te zien in de tentoonstelling, er is te zien hoe zij leefden in
de oorlog. In de verschillende kamers waren verhalen te beluisteren en konden de leerlingen opdrachten maken in het opdrachtenboekje.
De kasten en lades mochten allemaal opengemaakt worden,
om te weten te komen wat deze
kinderen in oorlogstijd allemaal

hebben meegemaakt. Alle voorwerpen en foto’s komen allemaal
echt uit die tijd!
De verhalen van Eva, een Joodse vluchteling, het Nederlandse NSB-meisje Nelly, Jan met ouders in het verzet en Henk uit een
alledaags gezin hebben veel indruk gemaakt bij de groep 8-ers.
In de klas kon er met elkaar nog
nagepraat worden over goed en
fout in de oorlog, over meelopen,
wegkijken of juist opkomen voor
anderen.
Het Cultuurpunt Aalsmeer is blij
dat deze culturele activiteit weer
opgestart kon worden, Nederland is tenslotte dit jaar 75 jaar
bevrijd. De mogelijkheid om het
Verzetsmuseum op wielen open
te stellen voor publiek is dit jaar
helaas door de coronamaatregelen niet mogelijk.

Aalsmeer - Via medewerkers en
vrijwilligers van Participe Amstelland is weer een leuke actie gehouden. Er zijn maandag 18 mei
tekeningen en kaartjes met lieve
teksten uitgedeeld aan ouderen
in het Centrum. De tekeningen
zijn gemaakt door bewoners van
Ons Tweede Thuis Amstel-Meer
woonvoorzieningen in de Beethovenlaan en in de Jasmijnstraat.
De kaarten zijn creatieve kunstwerkjes van kinderen van groep
7 van de Antoniusschool in Kudelstaart en de jongens en mei-

den hebben de kaarten ook nog
eens voorzien van lieve teksten.
De actie is opgezet na een tip van
Nel Weij, een hele fitte 80-jarige,
die naar haar buren omziet. De
kaarten zijn uitgedeeld door Bianca Zekveld en door buurtverbinder Helma Keesom. Beide dames kregen hierbij vele aardige
reacties en dankwoorden. Geslaagd dus deze actie! Er was na
de rondgang nog een stapeltje over. Met deze tekeningen en
kaartjes worden deze week ouderen in de Spil Kudelstaart verblijd.

e-Competition op hometrainer

Owen Geleijn tweede in
13e Aalsmeer Roest Niet virtuele wielerwedstrijd
gaat niet door
Aalsmeer - Na de Feestweek,
Vuur en Licht en de Pramenrace
is ook ‘Aalsmeer Roest Niet’ verschoven naar 2021. De organisatie van de rondrit met oldtimers heeft de knoop doorgehakt.
“De gezondheid van de deelnemers, vrijwilligers en alle andere
betrokkenen bij Aalsmeer Roest
Niet is té belangrijk om daar lichtvoetig mee om te gaan”, aldus de
organisatie.
“We hebben de afgelopen weken
veel reacties mogen ontvangen
van deelnemers en ook zij lieten
ons in meerderheid weten: Liever
niet dit jaar, we zien het niet zitten om deel te nemen onder deze omstandigheden.”
Kortom, op zondag 14 juni géén
Aalsmeer Roest Niet. Ook geen
uitstel naar een mogelijke latere

datum in het jaar, ook dat is weer
onzekerheid. “En daarmee gaat
deze 13e editie het geschiedenisboek in als ‘de rit die nooit verreden is’. We gaan volgend jaar het
noodlot niet nogmaals tarten en
gaan verder met editie 14. Op
zondag 13 juni 2021, of dat goed
gaat?”
Misschien drankje doen
Vanaf 1 juni mag de horeca weer
gasten ontvangen, rekening houdende met de daarvoor geldende maatregelen. “Misschien dat
we zondag 14 juni dan toch ons
klassiekertje richting Aalsmeer
sturen om met elkaar een drankje te doen en bij te draaien. Uiteraard ben je van harte welkom bij
The Beach”, besluit de organisatie
haar verhaal.

Schapen Boerenvreugd
naar de kapper geweest
Tekeningen en kaarten
voor ouderen

“Lekker bewegen”
“Kinderen die geen lid zijn van een
sportclub of vereniging moeten
ook lekker kunnen bewegen”, zegt
directeur Marten van Maastrigt van
ESA. “Wij kunnen daar op deze manier als ESA een mooie rol in spelen.” Op https://www.esa-aalsmeer.
nl/sportenbewegen/sporten-voorde-jeugd is alle informatie over de
mogelijkheden om te sporten in
deze coronatijd te vinden.

Volgend jaar op 13 juni

Speeltuin weer open!

Lieve actie na tip van 80-jarige Nel Weij

“Fijn voor onze jeugd”
Voor jongeren van 13 tot en met
18 jaar geldt dat ze onderling 1,5
meter afstand moeten kunnen bewaren. Voor kinderen tot en met
12 jaar geldt die beperking niet.
“Sportverenigingen en clubs in
Aalsmeer en Kudelstaart hebben
snel gereageerd met goede protocollen om het sporten voor de
jeugd in de buitenlucht weer mogelijk te maken”, constateert wethouder sport en jeugd Bart Kabout. “Als gemeente hoefden we
dat eigenlijk alleen maar te coördineren. Dat is mooi om te zien.
En heel fijn voor onze jeugd.” De

sportaccommodaties in Aalsmeer
en Kudelstaart worden beheerd
door Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA). ESA heeft
een belangrijke rol gespeeld in het
op weg helpen van de clubs en
met het opstellen van de protocollen. Zij organiseert zelf ook activiteiten voor kinderen tot en met 12
jaar. Dat gebeurt op woensdag en
vrijdagmiddag op het buitenterrein van Zwembad De Waterlelie.

Aalsmeer - Altijd een leuk en
leerzaam spektakel, het schapen
scheren op de kinderboerderij.
Op zaterdag 16 mei is deze klus
geklaard op Boerenvreugd. De
drie scheerders hebben de schapen onder handen genomen en
hen een dunne vacht bezorgd. De
dieren zijn weer klaar voor de zomer en het mooie, zonnige weer.
Eén dame heeft haar dikke jas nog

aan, zij gaat deze week nog naar
de kapper. De schapen met hun
nieuwe look bewonderen kan iedere zaterdag- en zondagmiddag
tussen 13.00 en 16.00 uur. Boerenvreugd in de Hornmeer is namelijk weer beperkt open Er is een
aparte in- en uitgang gemaakt, er
zijn desinfecteermiddelen en gewerkt wordt met sleutelhangers.
Zijn deze op, dan even wachten,
dan is het maximale aantal bezoekers bereikt. Het wordt overigens
wel alle dieren kijken op afstand.
Het terrein van de kinderboerderij
blijft gesloten voor publiek, evenals de stolp en de hooiberg niet
toegankelijk zijn voor publiek. De
speeltuin is wel open.

Rijsenhout - Nadat hij eerder dit
jaar welgeteld slechts 200,4 wedstrijdkilometers had kunnen rijden in de Ster van Zwolle stond
de Rijsenhoutse wielrenner Owen
Geleijn afgelopen zondag eindelijk weer eens aan de start van een
wedstrijd. Hij was in eigen huis
deelnemer aan de derde rit van
de onderlinge e-Competition van
zijn team Jumbo-Visma. Na drie
kwartier trappen op een gesofisticeerde hometrainer sprintte hij
in de virtuele race naar een tweede plaats achter Lars Boven, zijn
ploeggenoot bij het opleidingsteam. De Noor Tobias Foss werd
derde. De profs van het team kwamen er in de sprint niet aan te pas:
Mike Teunissen was achtste, Koen
Bouwman negende en Wout van
Aert tiende. Komende zondag 24
mei wordt de competitie afgesloten met een klimrit naar de top
van de fictieve Col du Zwift, vanaf 10.00 uur live te zien op de site van Team Jumbo-Visma. Met
het organiseren van de e-Competition biedt het team zijn renners
een alternatief nu er in coronatijd
zeker tot augustus geen wegwedstrijden op de kalender staan.
Spekpannenkoeken
Sunweb-prof Nils Eekhoff, ook uit
Rijsenhout, die zich volgens het

Slechtvalkenkuuks zijn
vrouwtjes
Aalsmeer - Bijna een maand oud
nu zijn de kuuks van het Slechtvalkenpaar Sidonia en Youngster. In het nest, hoog in de watertoren, legde Sidonia vier eieren, waarvan er drie zijn uitgekomen. De beide ouders hebben
het druk met op jacht gaan naar

‘De Leeuw’ gaat
weer open
Aalsmeer - Dankzij de verbeterde
controle over het coronavirus kunnen de molenaars van De Leeuw

oude normaal nu zou moeten
voorbereiden op deelname aan
het Criterium Dauphiné in Frankrijk, laat het rijden op een hometrainer aan zich voorbij gaan. Hij
zoekt de buitenlucht op en houdt
zijn duurvermogen op peil met
afwisselend lange en korte ritten
vanuit huis en het eten van spekpannenkoeken onderweg. Teamtraining is voor hem nog niet aan
de orde. Vorige week maakte Eekhoff met zijn broer Gijs een ritje
van Rijsenhout naar Leeuwarden
en eerder in de maand reed hij
solo rondom het Markermeer na
een aanloop via Utrecht, 280 kilometer fietsen in acht uur. Owen
Geleijn en Nils Eekhoff hopen in
augustus weer in echte wedstrijden uit te komen. Voor Eekhoff
liggen de meeste wedstrijdkruimels dit jaar in de maand oktober
als de Vlaamse klassiekers en Parijs-Roubaix op de voorlopige kalender staan.
Trainingen UWTC begonnen
Bij het Uithoornse UWTC zijn de
afdelingen BMX en Wielrennen
op het parcours De Randhoorn
alweer begonnen met trainingen
voor jeugd tot 18 jaar. Nieuwe leden kunnen zich bij de groepen
aansluiten. Meer informatie op de
site van UWTC.
eten, want de drie kleintjes zijn
hongerig. Ze groeien goed en laten zich alle gevangen prooien
goed smaken. Afgelopen zaterdag 16 mei zijn de kuuks geringd
door enkele vrijwilligers van de
Stichting Werkgroep Slechtvalk
Aalsmeer, op de leeftijd van 22,
23 en 24 dagen. Gelijk is natuurlijk ook naar het geslacht van de
Slechtvalkjes gekeken en ze zijn
op de weegschaal gezet. En wat
blijkt, het zijn drie vrouwtjes en
ze zijn prima op gewicht: 900, 900
en 920 gram.

weer gaan malen en gaat ook de
molenwinkel op het Molenplein,
bij de Zijdstraat, weer open. Vanaf dinsdag 2 juni kan eenieder hier
weer meelproducten kopen. De
molenwinkel is na de heropening
iedere dinsdag en zaterdag open
van 13.00 tot 16.00 uur.
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Meer Ledigingen, voertuigen en mankracht

Extra inzet Meerlanden om
‘afvalbergen’ op te halen

spanning en bereidheid van de
Meerlanden medewerkers en zorgen ervoor dat de beschikbare
voertuigen op maximale capaciteit worden ingezet. Na het inzamelen van afval en grondstoffen,
moet dit ook worden verwerkt.
Vooral in het weekend kunnen
de ledigingen niet verder worden
opgeschaald, omdat Meerlanden
het ingezamelde afval niet kan
aanbieden bij verwerkers, die dan
gesloten zijn.

kelijk zichtbaar geweest in Kudelstaart. Dit betreurt Meerlanden uiteraard. In overleg met de
gemeente Aalsmeer zal Meerlanden op kritieke locaties de mogelijkheid van het tijdelijk plaatsen van extra verzamelcontainers onderzoeken. Deze week is
er al een extra verzamelcontainer
voor Plastic verpakkingen, Blik
en Drinkpakken geplaatst op de
Zwanebloemweg in Kudelstaart.

Illegale stort
Meerlanden vraagt inwoners begrip te hebben voor de uitzonderlijke situatie die ontstaat door
het Covid-19 virus. Inwoners kunnen ook helpen! Hoe minder capaciteit en tijd Meerlanden hoeft
te besteden aan bijplaatsingen
en illegale stort, hoe meer zij zich
kan richten op de inzameling. Is
Extra verzamelcontainers
een container tijdelijk niet beOndanks de extra maatregelen schikbaar? Neem dan het afval en
lukt het niet alle verzamelcontai- grondstoffen mee terug naar huis
ners in Aalsmeer en de regio de en breng het een dag later weg.
Zakken met plastic, blik en drinkbakken rond het (volle) inzamelpunt op gehele week beschikbaar te heb- Zet vooral geen afval neer wat er
ben. In de week van 4 tot 10 mei niet hoort bij de verzamelcontaihet Drie Kolommenplein afgelopen donderdag 14 mei.
zijn de effecten hiervan nadruk- ner.
Aalsmeer - Door de coronamaat- Inzamelingen opgeschaald
regelen ziet Meerlanden in alle Meerlanden heeft sinds half Bij het containerparkje aan de Zwarteweg wordt niet alleen sinds het cowijken een sterke toename van maart verschillende maatrege- ronavirus afval gedumpt. Dit gebeurt tot ergernis van omwonenden al jahet aanbod van afval en grond- len genomen om de dienstver- ren. De bewoners hebben reeds diverse malen aan de gemeente gevraagd
stoffenstromen. Dit is een lande- lening door te laten gaan. Ener- actie te ondernemen. Het wel geplaatste bord heeft weinig effect...
lijke ontwikkeling als gevolg van zijds maatregelen de ledigingsdat meer mensen thuis blijven frequentie te kunnen opschalen
door het Covid-19 virus. Het gaat anderzijds maatregelen om alom gemiddeld 10 tot 30% meer le medewerkers binnen de RIVMaanbod waardoor verzamelcon- richtlijnen veilig te kunnen laten
tainers structureel sneller vol zit- werken. Zo is het aantal inzameten.
lingen opgeschaald en wordt er
Bij de verzamelcontainers wordt op maximale capaciteit gereden,
veel meer afval naast de verza- waardoor er nu ongeveer 20%
melcontainer geplaatst, omdat meer ledigingen plaats vinden
deze vol is of het niet door de dan normaal.
opening van de containers past Er worden structureel meer voer(bijplaatsingen), maar ook ille- tuigen en mensen ingezet om dit
gale stort. Dit is afval dat niet in te realiseren. In april en mei is er
de verzamelcontainer mag, maar ook op alle feestdagen doorgetoch aangeboden wordt, bijvoor- werkt en ingezameld, normalibeeld omdat het te druk is op de ter vindt er op feestdagen geen
milieustraat of om er sneller van- inzameling plaats. Deze aanpasaf te zijn.
singen vergen bovenmatige in-

Kinderboerderij sinds afgelopen weekend weer open

Rogier v/d Laan: “Wij hebben
een maatschappelijke functie”
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd is sinds afgelopen zaterdag weer geopend. Wel alleen
in de weekenden en alleen de
speeltuin, maar de eerste stappen naar een volledige opening
zijn gezet. “We hebben hard gewerkt om de opening mogelijk
te maken”, aldus Rogier van der
Laan, voorzitter van het bestuur.
“Het eerste weekend was dan
ook een succes”.

sleutelhanger moeten pakken.
Als de sleutelhangers op zijn, betekent het dat nieuwe bezoekers
moeten wachten tot ze naar binnen kunnen. Bij de sleutelhangers zijn de aangepaste boerderijregels leesbaar. Ook is bij de
in- en uitgang eenrichtingsverkeer om de bezoekersstroom gescheiden te houden.”

Hoe is het eerste weekend
verlopen?
Welke maatregelen zijn er
“Het is eigenlijk heel erg goed
genomen om de RIVM-richtlijnen
gegaan. Het moet een beetje op
te waarborgen?
gang komen, we hadden beide
“De boerderij volgt naast de lan- dagen een stuk of 40 bezoekers.
delijke maatregelen ook het ad- We zijn erg tevreden over hoe
vies van Stichting Kinderboerde- het gelopen is. Iedereen was heel
rij Nederland op. We hebben een positief, ze waren allemaal zo blij
systeem gemaakt waarin bezoe- dat we weer open zijn. Het enige
kers van 13+ bij de ingang een puntje wat minder ging: sommi-

ge mensen vonden het lastig dat
we een deurbeleid hanteren van
één volwassenen per keer, dan
komen ze aan met opa en oma of
twee ouders met een kind. Aangezien we maar 30 sleutelhangers hebben, gaat het anders te
snel. Dat heeft verder gelukkig
niet tot gedoe geleid.”
Waarom zijn jullie
doordeweeks nog gesloten?
“De mensen die werken op de
kinderboerderij vallen allemaal
binnen de risicogroep. Doordeweeks deelnemers van Ons
Tweede Thuis en in het weekend (oudere) vrijwilligers. De gezondheid van deze mensen staat
voorop, vandaar dat we nu voor
twee middagen in de week openen.”

Bij de ingang staat desinfectiemiddel en moeten alle bezoekers van 13+ een sleutelhanger pakken.

Jullie zijn twee maanden dicht
geweest, waarin het ideaal
kinderboerderijbezoek-weer
was, zijn jullie veel inkomsten
misgelopen?
“Ja, we zijn veel inkomsten misgelopen. We hebben natuurlijk
wel een reserve, daar teren we op
dit moment op. Gelukkig hebben
wij veel donateurs, waar we heel
erg blij mee zijn. Dat gaat gelukkig gewoon door. De inkomsten
daarvan zijn er wel, alleen van
het kopje koffie of een ijsje niet.
We gaan aan het einde van de
periode de balans opmaken om
te kijken hoe het gaat, maar we
hopen dat donateurs misschien
iets meer willen geven. Voorlopig
draaien we dan nog prima rond.”
Er zijn behoorlijk wat vrijwilligers in
de weer, wat maakt het zo leuk om
hier vrijwilligerswerk te doen?
“Het leukste is dat je met een club
mensen een prachtige voorziening voor de kinderen in stand
houdt. Het heeft inmiddels een
regionale functie, de eerste bezoeker kwam uit Uithoorn! Voor
elke vrijwilliger is er wat wils, dat
maakt het voor iedereen zo leuk.”
Tekst en foto: Nienke Oosting
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Aalsmeer - We starten langzaam
weer op, kruipen uit onze holen,
mogen stapje voor stapje wat
meer en krijgen gelukkig extra
bewegingsvrijheid. Ik hoorde de
ronkende motoren van de vliegtuigen van de week ook weer en
ondanks dat ik genoten heb van
de rust en stilte in de lucht, kwam
me dat geluid vertrouwd voor. Ik
woon nu eenmaal in Aalsmeer en
daar hoort vliegtuiglawaai bij. Ik
weet dat veel inwoners hierover
vallen, maar dit is hoe ik erover
denk. Ik heb er gewoon niet zo’n
last. Sterker nog; ik baal enorm
dat onze vliegvakantie in juni naar

Nog steeds laag aantal besmettingen

Derde corona-dode in
Aalsmeer te betreuren
Aalsmeer - De besmettingen
door het coronavirus lopen gelukkig terug. Nederland is op de
goede weg. Thuis blijven en alleen de deur uit als nodig, is veranderd in ga naar buiten, maar
mijd drukte. Ook in Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer is het aantal besmettingen redelijk stabiel en ook het
aantal ziekenhuisopnames blijft
gelijk of is licht toegenomen. In
Aalsmeer is er sinds vorige week
1 besmetting bijgekomen, nu 38.
Nog altijd liggen er 9 inwoners in
het ziekenhuis en is helaas sinds
donderdag 14 mei 1 dode meer
te betreuren, nu 3.
Toch blijft het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in
Aalsmeer redelijk laag (28.3) ten
opzichte van omliggende gemeenten: Uithoorn (54.3), Amstelveen (61.1) en Haarlemmermeer (41.7).

In Uithoorn zijn er 3 besmettingen bijgekomen (nu 50), is het
aantal opnames in het ziekenhuis gelijk (16) gebleven, evenals het aantal overleden inwoners (2). In Amstelveen is 1 inwoner meer (van 55 naar 56) opgenomen in het ziekenhuis, is het
aantal besmettingen gestegen
van 299 naar 303 en heeft Amstelveen op zondag 17 mei afscheid moeten nemen van nog 1
inwoner (nu 35). In Haarlemmermeer liggen nog altijd 65 inwoners in het ziekenhuis en zijn op
donderdag 14 mei nog 2 inwoners bezweken aan het coronavirus (nu 26). In Haarlemmermeer
eveneens dagelijks een toename
van het aantal besmettingen, van
253 naar 263 op maandag 17 mei.
Samen sterk tegen corona, dus
belangrijk: Blijf regelmatig de
handen wassen en houd 1,5 meter afstand van elkaar!

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Keyboard
‘Medeli’ € 159,50
AANBIEDING:

Westerngitaar
‘Kurt’ van € 158,nu € 139,-

Dé vioolspecialist

WIJ ZIJN
OPEN!
MAX 2 PERSONEN
PER BEZOEK

BETALEN ALLÉÉN
VIA PIN

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

LEZERSPOST
Veel slechte ﬁetspaden in Aalsmeer
Aalsmeer - Naar aanleiding
van het noodlottige ongeval
op het oude fietspad naast de
Vuurlijn heeft de gemeente dit
fietspad aan 2 kanten afgesloten. Los van de vraag wat de
werkelijke oorzaak van dit eenzijdige ongeval is, is hier duidelijk sprake van een behoorlijke uitholling overdwars op
de plek waar het ongeval heeft
plaats gevonden. Als de gemeente nu meent dat dit fietspad, vanwege de slechte staat
van onderhoud, hierom afgesloten dient te worden dan
weet ik er nog meer. Te beginnen met het meest slechte fietspad in Nederland, het
fietspad langs de Ambachtsheerweg. Sluit het maar onmiddellijk af. Dan zijn er ook
nog de fietspaden langs de
Kudelstaartseweg, de Mijns-

het heerlijke eiland Lesbos geen
doorgang kan vinden. We moeten iets anders verzinnen. Hubbie kwam het eigenlijk best goed
uit; genoeg werk in de orderportefeuille. Meer dan genoeg! Maar
ik vind dat wij een paar dagen vakantie verdienen (en nodig hebben). Komt vast goed. Wat me
meer zorgen baart is de heerlijke september-feestmaand in
Aalsmeer die compleet in duigen
valt door Covid-19. Geen braderie,
geen Verlichte Botenshow, geen
Vuur & Licht, geen Feestweek en
geen Pramenrace! Bah. Ik ben van
mening dat er, met een beetje
kunst- en vliegwerk, best wat had
gekund. Het meeste is tenslotte in
de buitenlucht. Ik ben heus geen
complotdenker, maar de theorie
dat het virus zich buiten niet goed
kan verspreiden, daar kan ik me
wel in vinden. Ach, we moeten het
allemaal nog gaan zien hoe het
zich ontwikkelt en als ik dit stukje tik moet de versoepelings-persconferentie van Rutte en consor-

herenweg, de Hoofdweg, de
Zwarteweg en de Hornweg die
gewoon zeer slecht onderhouden zijn. Met name Kudelstaart
komt er hier bekaaid vanaf. De
gemeente Aalsmeer heeft toch
de plicht om hier verantwoordelijk mee om te gaan. In mijn
optiek en die van vele fietsers
is de gemeente Aalsmeer met
haar onderhoud van de fietspaden schromelijk te kort geschoten. Er pakken steeds
meer mensen de fiets om van
Kudelstaart naar Aalsmeer te
gaan dus zorg er dan ook voor
dat dit veilig kan. Mijn oproep
aan de verantwoordelijken is
dan ook om hier zo snel mogelijk actie op te ondernemen.
Keesjan Voortman,
Kudelstaart
keesjanvoortman@tiscali.nl

ten nog komen... Wat ik wel weet
is dit: Op 1 juni ga ik, hoe dan ook,
het terras op, 4 juni staat er reeds
een restaurantbezoek in de planning en een aantal uitnodigingen van gezellige feestjes zitten
in de pocket. Het heeft lang genoeg geduurd! Nog even terugkomend op de septembermaand;
in de eerste week hangen solidaire mede-inwoners de Aalsmeerse
driekleur buiten om zo gehoor te
geven aan de ludieke oproep van
Frank Lissenburg om de organisatoren, van al die festiviteiten die
niet doorgaan, een hart onder de
riem te steken. En het is nog een
mooi gezicht ook; Rood (van de
aardbeien) Groen (van het plantje) en Zwart (van de grond) al dan
niet met het wapen van Aalsmeer
(de leeuw met een Aal). Ze zijn
bij de plaatselijke winkeliers te
koop dus ik zou zeggen: doe mee
en steun waar je kan. Tot slot, lieve lezers, geniet van het zonnetje, die komt iedere dag weer gratis op!
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Soep Aalsmeer en Leefstijlcoaching

Supermarkt twee weken dicht

Ondernemers in coronatijd

Albert Heijn Kudelstaart
gaat vernieuwen
Kudelstaart - De Albert Heijn
in winkelcentrum Kudelstaart
sluit woensdag 27 mei om 17.00
uur tijdelijk de deuren. De supermarkt wordt vervolgens aanzienlijk vergroot met het al bijgebouwde deel aan de Einsteinstraat. Ook krijgt de supermarkt
van de ondernemersfamilie
Weernekers het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn.

openingsactiviteiten. “In de vernieuwde winkel komt nog meer
aandacht voor vers, lekker en gezond eten”, vertelt Robert Kramer, adjunct-directeur van Weernekers Holding. De supermarkt
wordt zeer ruim van opzet. Klanten krijgen nog meer keuze op
het gebied van groente, fruit, verspakketten, brood, banket en andere verswaren. Ook komt er zelfscan. Supermarktmanager SteGroter, meer vers en zelfscan
fan Scholten: “Woensdag 10 juWoensdag 10 juni gaat Albert ni doen we om 7.00 uur de deuHeijn weer open. Om de versprei- ren open voor onze oudere klanding van het coronavirus zoveel ten, 65+. Vanaf 8.00 uur is iedermogelijk te beperken zijn er geen een van harte welkom.”
Stefan Scholten (links) en Robert Kramer: “Albert Heijn Kudelstaart wordt
hypermodern met een uitgebreid versaanbod.”
Foto: Eigen foto Weernekers Holding

Jongste Feadship verlaat
werf in ochtendgloren
Aalsmeer - Het is nog vroeg en
donker, maar bij Koninklijke De
Vries Scheepsbouw Aalsmeer
wordt al hard gewerkt. Maandag 18 mei is een bijzondere dag:
Het jongste Feadship superjacht
van Koninklijke De Vries begint

aan de reis naar Rotterdam, waar
ze klaar gemaakt wordt voor de
proefvaarten. Langzaam worden
de contouren van het indrukwekkende schip zichtbaar als de zon
opkomt en dat leveren prachtig
plaatjes op!

Aalsmeer - Zaai en de Nieuwe
Meerbode zijn benieuwd hoe de
ondernemers deze tijd overleven.
Deze week vertellen Daniëlle Jonker van Soep Aalsmeer en Jolanda Burgers van Leefstijlcoachingaalsmeer over hun ervaring.

Verrast met kaasplankje en prosecco

Geslaagde en gezellige
digitale Zaai borrel
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagmorgen 15 mei werden de deelnemers van Zaai Aalsmeer blij
verrast. Naast de uitnodiging
voor de digitale borrel later op
de dag, werd hen ook een klein
kaasplankje en een flesje prosecco aangeboden. Door alle maatregelen omtrent het coronavirus
konden de laatste agendapunten
voor de Zaai deelnemers van dit
jaar helaas niet doorgaan. In de
week dat de masterclass Social
Media gepland was, mochten er
geen bijeenkomsten meer georganiseerd worden en ook de één
op één adviezen social media en
het slotevent moesten worden
‘geparkeerd’. Op een vrolijke actie
van de Zaai deelnemers zelf na,
werd het stil rond de Zaai deelnemers. Wel was er het wekelijkse contact met hun buddy, maar
de aansluiting met de hele groep
voelde als een gemis.
Leuke actie
Tijd voor een ludieke actie, dachten coach Anja de Die en projectorganisator Kirsten Verhoef. Ook
accountmanager Dick Helsloot
en wethouder Robert van Rijn
van de gemeente Aalsmeer reageerden enthousiast op het plan
en zo werd door Kirsten de digitale borrel georganiseerd. Zowel
de accountmanager als de wethouder waren beiden aanwezig
om te horen hoe het de Zaai deelnemers in deze tijd vergaat. Ook
voorzitter Hugo van Luling van
Ondernemend Aalsmeer was benieuwd en sloot zich aan bij deze borrel.
Vrolijke borrel
Met een sprankelend glas prosecco en het kaasplankje uitgestald zat iedereen op vrijdag aan
het einde van de middag achter
zijn/haar laptop. Vrolijk werd het
weerzien op afstand gestart. Tij-

dens de uiterst gezellige borrel,
kwam er veel aan de orde. Er was
tijd voor humor en kleine plagerijtjes, maar er werden ook zorgen gedeeld, er was een luisterend oor voor de goede plannen
die een aantal Zaai deelnemers
hadden bedacht om toch door
te kunnen werken; voor de door
sommigen genomen wendingen
om hun ondernemerschap op
een goede manier door deze huidige tijd te loodsen. Het was een
inspiratie bron voor alle aanwezigen om kennis te nemen van alle
bijzondere initiatieven die de afgelopen maanden ontstaan zijn
en elkaar te feliciteren met nieuwe opdrachten.
Kansen zoeken en pakken
Al snel werd het wel duidelijk; deze groep zelfstandige ondernemers ondernemen alleen, maar
het teamgevoel is sterk en misschien wel in deze tijd nog hechter - absoluut de verdienste van
Zaai Aalsmeer - het was mooi om
de trots voor elkaar te zien. Niemand van deze 19 ondernemers
geeft het op, zij blijven ondanks
deze moeilijke tijd ondernemen,
kansen zoeken en kansen pakken.
Wat Anja en Kirsten betreft: “Petje af voor deze groep!” Na het gezamenlijke gesprek waarin iedereen kort aan het woord kwam,
werden de deelnemers in kleine
groepen verdeeld om wat makkelijker met elkaar verder te kunnen praten.
Pas twee uur later werd de zeer
geanimeerde borrel afgesloten.
En kreeg de groep ras-ondernemers de belofte mee dat zodra
het weer is toegestaan de masterclass Social Media alsnog wordt
georganiseerd evenals het traditionele slotevent.
Janna van Zon
(met dank aan Kirsten Verhoef)

Jack v/d Hoek naar Schouwen-Duiveland

Voorzitter Greenport
wordt burgemeester

Veel overeenkomsten exportbedrijven

Onderzoek samenwerking
Hamifleurs en OZ Export
Aalsmeer - Bloemenexportbedrijven Hamifleurs, gevestigd in Honselersdijk en OZ Export, gevestigd
in Aalsmeer, zijn bezig met onderzoek om intensiever te gaan samenwerken. Beide bedrijven, onderdeel van Dutch Flower Group,

hebben op onderdelen zoals logistiek, commercie en backoffice veel overeenkomsten, waarop momenteel onderzoek plaatsvindt om deze mogelijk te gaan
samenvoegen. Daarbij geeft men
aan om de twee huidige locaties

Aalsmeer - Voorzitter Jack van
der Hoek verlaat Greenport. Het
kost hem moeite om zijn huidige werk los te laten, zo vertelt
de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. “Het is een
raar moment om afscheid van u
te nemen. Met velen van u heb
ik pas onlangs kennisgemaakt
met de intentie om de nieuwe samenwerking de komende jaren
te intensiveren. Ik ga Noord-Holland verlaten om burgemeester
te worden op Schouwen-Duiveland. Uiteraard ben ik erg blij met
deze benoeming, maar het kost
mij ook moeite om mijn huidige
werk los te laten.” Van der Hoek
vervolgt: “Ik heb de afgelopen periode veel ondernemers en organisaties ontmoet die werkzaam
zijn binnen de Greenports en zich
volledig inzetten voor de tuinbouw. Deze ontmoetingen waren
inspirerend en hebben mij ervan

doordrongen hoeveel de Greenports betekenen voor de economie en de werkgelegenheid in
Noord-Holland en ver daarbuiten. Die waarde behouden kan
alleen als de ondernemers iets
terugkrijgen voor de tijd en het
geld dat zij investeren in hun bedrijf en de sector, als zij hun ambitie om te innoveren en te verduurzamen waar kunnen maken. Dat is niet eenvoudig, zeker
nu. De coronacrisis heeft veel bedrijven hard getroffen en de toekomst is onzeker.” Ilse Zaal is voorgedragen als nieuwe gedeputeerde en Van der Hoek verwacht
dat zij op korte termijn met ondernemers en organisaties van
gedachten zal wisselen over de
uitdagingen die er zijn. “Mij rest u
te bedanken voor het warme welkom dat u mij heeft gegeven en
ik wens u heel veel sterkte en succes”, besluit Jack van der Hoek.

in Honselersdijk en Aalsmeer te laten bestaan, en ook de drie hoofdlabels (Hamifleurs, OZ Export en

Van Dam Bloemen). Eind 2020 verwacht men concrete wijzigingen
door te voeren in de organisaties.

Een nieuwe huisstijl
Daniëlle Jonkers: “Soep Aalsmeer
sloot tijdelijk de deuren. Door de
intelligente Lockdown vielen in
één - twee dagen zowel de eventing - als de zakelijke catering weg.
Het hart van de Aalsmeerders
bleek wederom zeer groot toen
wij startten met de soeppakketten.
Helaas was de impact van het coronavirus zo groot dat wij besloten alsnog de deuren te sluiten. De
voorraad uit de vriezers doneerden
wij aan de Voedselbank en werkten wij aan een plan B. Inmiddels is
Soep Aalsmeer van 10.00 tot 14.00
uur weer open met een nieuwe
winkel en een nieuwe huisstijl.”

deze tijd op een nieuwe manier.
Op 7 maart ben ik gestart met
een ‘Gezond Leefstijl Traject’. Een
traject dat bestaat uit drie pijlers:
bewegen, voeding en ontspanning. Iedere deelnemer ontvangt
dagelijks mails, app-jes, informatie en opdrachten. Zo wordt op
een luchtige wijze een gezonde leefstijl geïntegreerd in deze coronatijd. De deelnemers tonen zich zeer creatief, van sporten in de tuin naar een work-out
met groenten en fruit binnenshuis. Ook worden er individuele
coachsessies in de natuur uitgevoerd of online via zoom of webinar. Zo ontstaat er een leuk onderling contact en inspireren de
deelnemers elkaar. Ik hoor nu van
iedereen dat zij beter in hun vel
zitten, meer energie hebben en
gelukkiger zijn. Ik ben supertrots
op dit geweldig mooie resultaat.’”
Kijk voor meer informaties op de
websites van beide ondernemingen.

Gelukkige deelnemers
Jolanda Burgers: “Ook ik gebruik Janna van Zon

“Voorwaarden verbinden aan groot veld
met zonnepanelen”

Kaders zonne-energie
Aalsmeer ter inzage
Aalsmeer - De gemeente
Aalsmeer wil in 2040 onafhankelijk van fossiele brandstoffen zijn.
Om dit waar te maken zet de gemeente in op energiesparing en
meer opwekken van duurzame
energie. Voor hoe Aalsmeer met
zonne-energie om wil gaan is nu
een concept ‘Kaders zonne-energie’ opgesteld.
‘Kaders zonne-energie’ is een
voorstel over hoe deze vorm van
duurzame energie opgewekt kan
worden in Aalsmeer. De gemeente heeft al een aantal aanvragen ontvangen van partijen die
grootschalig zonne-energie willen opwekken in Aalsmeer.
Wethouder duurzaamheid Wilma
Alink: “We vinden het heel belangrijk om duurzame energie op
te wekken in de gemeente. Tegelijkertijd kan zo’n groot veld met
zonnepanelen natuurlijk gevolgen hebben voor de omgeving.
Daarom willen we hier voorwaarden aan verbinden. Ik denk dat

we met dit kader zorgen dat we
als gemeente vooral voordeel van
de zonnepanelen hebben.”
Inzage en reageren
Inwoners, marktpartijen en andere belanghebbenden kunnen
de visie inzien en hierop hun reactie geven. Van 15 mei tot en
met 25 juni 2020 staat het concept (of ‘ontwerp’ zoals vaktermen) ‘Kaders zonne-energie’ met
bijbehorende stukken online op
www.aalsmeer.nl/duurzaamheid
om in te zien en op te reageren.
Normaal gesproken zou deze visie ter inzage op het raadhuis liggen, maar in verband met de coronacrisis worden de stukken nu
op de website van de gemeente
geplaatst.
Aanvullend op de ter inzagelegging start in de week van 18 mei
op participatie.aalsmeer.nl een
online participatiemogelijkheid.
Hierover volgt later meer informatie.

DE
WENDE
U i t z o n d e r l i j k

• 10 royale appartementen,
3 luxe penthouses
• 111 tot 158 m2 , met verrassende
indelingen
• Met eigen tuin, balkon of terras
• Eigen parkeergarage onder
het complex
• Koopsommen vanaf circa
€ 425.000,- v.o.n.

w o n e n

i n

U i t h o o r n
Op de hoek Zijdelweg en Sportlaan wordt het
voormalig Rabobankgebouw getransformeerd naar
het luxe appartementencomplex De Wende.
Ontworpen om te imponeren. Gebouwd voor de
toekomst. De ronding vloeiend als schakel tussen
de bebouwde kom en het buitengebied. Franse
kalksteen symboliseert het bourgondische leven.
Glas verbeeldt de transparantie. De hoofdentree
vormt een warm welkom. Met respect voor de sfeer
wordt de voormalige Rabobank gereed gemaakt voor
een nieuwe bestemming. Wonen.
Binnenkort starten wij met de verkoop.
Abonneer u op onze nieuwsbrief en wees als eerste
op de hoogte: www.wonenindewende.nl
Voor meer informatie: 0297-567 863
nieuwbouw@ekz.nl

WONENINDEWENDE .NL
Online schaken via chess.com

Momenteel nog niet verantwoord

Het Oosterbad: Hopelijk
per 1 juli open

Topduels in 4e en 5e ronde
jeugdcompetitie bij AAS
Aalsmeer - Op vrijdagavond 8
mei troffen twaalf jeugdspelers
van schaakclub AAS elkaar op
chess.com voor ronde vier met
diverse mooie partijen als gevolg.
Luuk V is weer helemaal terug, dit
format is het kennelijk voor hem,
want Bryan werd geheel aangeprakt. Merel trof het niet met de
loting, ze moest met zwart tegen Konrad, de sterkste van de
drie Rudolphi. Het punt ging dan
ook naar wit, maar toch knap
dat Merel zo hoog op de ladder
staat. Luuk B had een goede dag,
want hij bond Simon aan de zegekar. Nu kan je zeggen kunst,
de grootste AAS tegen de vrijwel
kleinste jeugdlid, maar die wetten gelden niet op het schaakbord. Het is brein versus brein en
Simon is al een erg sterke speler, knap van Luuk B! Christiaan
scoorde eindelijk zijn eerste punt
tegen de goed in vorm zijnde Rune, ook goed werk van zwart. Roan was weer hersteld van vorige
week en won netjes van Maks.
De gebroeders Tjepkema hielden
het vreedzaam en tekenden voor
de enige remise van de avond in
de onderlinge partij.

toren is het zaak om torens te ruilen, want 2 torens zijn erg sterk,
maar 2 stukken zijn sterker dan
een toren alleen. Zwart speelde
het handiger dan wit en won een
stuk, sloot met zijn paard netjes de witte vrijpion op en maakte het eindspel bekwaam af. Het
tweede topduel was Simon Rudolph tegen Konrad Rudolph, altijd goed voor huiselijke spanningen. Simon opende met wit
met 1. c4 het Engels. Konrad verdedigde goed en meende een
pionnetje te kunnen snoepen,
maar toen werd de jonge Simon
erg gevaarlijk. Eerst werd met
een paardvork een kwaliteit gewonnen en, met wat de Engelsen zo mooi noemen, een discovered check, nog een stuk. Konrad hield met een toren achter dapper stand, maar de overmacht was te groot. Dan de AAS
dames, Merel wilde aantonen
dat de absolute top misschien
nog een maatje te groot is, maar
dat de rest van de AAS mannen
er aan moet. Slachtoffer van deze dadendrang was David die
met zwart ten onder ging. Daria
speelde met wit een wisselende partij tegen Rune, offerde een
Beladen duels
stuk en toen Rune dacht pionnen
In de vijfde ronde van de online te snacken met zijn Dame bleek
jeugdcompetitie, op vrijdag 15 deze opeens opgesloten en kon
mei, stonden enige topduels in wit zetherhaling afdwingen. Max
de line up. Luuk B. versus Luuk V. tegen Rink was een vriendenduAltijd een beladen duel tussen el, maar er werd niets cadeau gede veelvoudig kampioen en het geven, het was Max die aan het
aanstormend talent. De opening langste einde trok. De opmars
begon als een Tweepaardenspel van Roan is wat stilgevallen, want
dat overging naar een Vierpaar- met zwart kwam hij niet verder
denspel. Zwart kwam snel gelijk dan remise tegen Kai, maar Roan
te staan door een kleine combi- staat nog netjes aan kop.
natie. Wit probeerde tot initia- De partij Christiaan tegen Bryan
tief te komen, maar verloor in de moet nog gespeeld worden.
scherpe complicaties een kleine Kijk voor de stand en alle uitslakwaliteit. Oftewel wit had 2 to- gen op: www.aas.leisb.nl
rens tegen Paard, Loper en Toren
van Zwart. Voor de partij met 1 Door Ben de Leur

Aalsmeer - Na veel overleg en te openen, als de grote schoolvazich houdend aan de diverse kantie begint.
richtlijnen, protocollen en de bij Het Oosterbad zal worden inhen bekende informatie heeft gericht volgens de eisen in het
het bestuur van Het Oosterbad ‘verantwoord zwemmen’-protohelaas moeten besluiten om – tij- col, te downloaden via de websidelijk – nog gesloten te blijven. te van Het Oosterbad. Diverse zaHet is op dit moment voor de ge- ken zullen er dus wel iets anders
zondheid van bezoekers en per- aan toegaan. Hoe de versoepesoneel nog niet verantwoord om ling vanuit de regering er tegen
het natuurbad aan de Mr. Jac. Tak- die tijd precies uitziet, is nog niet
kade te openen voor recreatieve bekend. Het bestuur houdt alles
doeleinden.
nauwlettend in de gaten en gaat
nu vast aan de slag om Het OosMaatschappelijke functie
terbad op 1 juli volgens de coroHet bestuur beseft dat het een na-richtlijnen te kunnen openen.
grote maatschappelijke func- Bestuur en medewerkers hebben
tie in Aalsmeer Oost vervult voor er veel zin in, en hopen iedereen
de jeugd en volwassenen. Daar- snel weer te kunnen begroeten in
om streeft het bestuur er naar om Aalsmeers mooie natuurzwemKudelstaart - Afgelopen don- worden in de accommodatie, de deuren met ingang van 1 juli bad.
derdag 14 mei werd er sinds we- maar gaat er vooralsnog van uit
ken weer geschoten bij Hand- dat het ook wel september zou
boogvereniging Target. Binnen kunnen worden. Daarom is gede noodverordening die door de kozen om de hekken en de netveiligheidsregio is opgesteld is ten goed vast te zetten, zodat dehet mogelijk om op verantwoor- ze kunnen blijven staan en niet
de wijze met elkaar (buiten) te steeds op- en afgebouwd moesporten.
ten worden. Positief is in ieder geEr zijn altijd twee toezichthouders voel dat de avonden warmer en
die alles in goede banen moeten langer gaan worden, zodat het
leiden. De eerste avond was niet buitensporten een stukje aangeheel druk bezocht, maar dat was namer wordt. Op de foto een imook te wijten aan een dun windje pressie van de opstelplaats voor
wat het zeker op de latere avond de schutter alvorens zij naar de
kil deed aanvoelen.
meet mogen om hun kunsten te
Het bestuur hoopt dat er over en- vertonen. Meer info over handkele weken weer gesport mag boogsport: www.hbvtarget.nl

Handboogschieten

Schutters Target sporten
met elkaar buiten

Volgend jaar op zondag 6 juni

Ook Dorpentocht door
coronavirus geveld
Regio - Ook de fietstocht van
Stichting Dorpentocht is geveld
door het coronavirus en gaat dit

voorbereidingen waren al in volle
gang. De twee routen (35 km en
55 km) met routebeschrijving en
startposten waren klaar. Er waren
goede afspraken met het nieuwe goede doel, Stichting Opkikjaar, gepland voor zondag 7 ju- ker. Wat nog restte waren de beni 2020, niet door. Het zou de stellingen van folders en vaantjes.
43e jaar op rij worden, helaas. De Maar vanwege alle coronaperike-

len heeft het bestuur dat gelukkig zonder financiële consequenties tijdig stop kunnen zetten.
In 2020 dus geen Dorpentocht,
maar begin volgend jaar worden
de voorbereidingen opgestart
voor de 43e editie van deze fietstocht op zondag 6 juni 2021. Zet
deze datum vast in uw agenda.
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Weer dieren kijken vanuit Hornmeerpark

Politie zoekt getuigen

Aalsmeer - Gelukkig, de dieren
van de Kinderboerderij kijken
niet meer tegen ruggen van bezoekers aan. Veel grappen zijn gemaakt over het in het Hornmeerpark geplaatste bankje bij Boerenvreugd.
De zitplek stond verkeerd om
en eigenlijk ook aan de verkeerde kant van het wandelpad. Wie
plaats nam op het bankje keek
uit op bomen, een slootje en een

Aalsmeer - Even over twee uur
vrijdagmiddag 15 mei heeft op
de Bachlaan een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een wielrenner is ten val gekomen en raakte
zwaar gewond. De politie, ambulancedienst en de brandweer zijn
ter plaatse gegaan. Ook de traumaheli is ingezet om hulp te verlenen. De wielrenner is over de
kop geslagen en op z’n hoofd gevallen. De snel ingezette reanimatie heeft helaas niet mogen
baten. Ondanks alle zorgen is de
wielrenner, een 70-jarige man uit
Amstelveen, aan zijn verwondingen overleden. De exacte toe-

‘Foutje’ met bankje door
gemeente rechtgezet

Wielrenner overleden
na eenzijdig ongeval

afvalbak. De dieren van de Kinderboerderij bekijken kon alleen
door de nek fors te draaien.
Uiteraard is het ‘foutje’ gemeld bij
de gemeente en er is nagenoeg
direct actie ondernomen. Het
bankje is verplaatst en staat sinds
donderdag naast de afvalbak én
geeft zich op de kippen, eenden,
geiten, schapen en ezels van Boerenvreugd. Wel zo gezellig.
Foto: Wen Vooges

dracht van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk is een kuil in
de weg de oorzaak.
De politie is op zoek naar getuigen die het ongeval hebben zien
gebeuren. Wie meer informatie
heeft, wordt verzocht contact op
te nemen met de politie via 09008844. De wielrenner fietste vanaf de Kudelstaartseweg over de
Bachlaan in de richting van de
Mozartlaan. Het slachtoffer droeg
een zwarte helm. Het fietspad op
de dijk bij de Bachlaan is sinds het
ongeval afgesloten met hekken.
Foto: Marco Carels

Hulpverlening aan mens én dier!

Brandweer zet jonge
ekster terug in nest

Actie Greenpeace op Aalsmeerbaan

‘Geen poen zonder groen’
Schiphol - Actievoerders van
Greenpeace
Nederland
zijn
donderdagochtend 14 mei de
Aalsmeerbaan bij Schiphol op gefietst. Ze willen dat er voorwaarden worden gesteld aan de miljarden die de overheid uittrekt
om grote vervuilers te steunen.
Tussen de geparkeerde KLM-toestellen hebben zij een spandoek
uitgerold met de tekst: ‘Geen
poen zonder groen!’.
Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland: “KLM wordt
met miljarden gesteund, terwijl
dit bedrijf geen klimaatplan heeft
en ook geen belasting betaalt.

Als maatschappij staan we deze sector bij om hen door de crisis te loodsen, maar niet met als
doel om ons nog dieper in een
volgende crisis te storten. Als we
eerlijk en groen uit de crisis willen komen, zijn dit soort blanco
cheques aan grote vervuilers onacceptabel. Het kabinet moet klimaatvoorwaarden stellen aan deze crisis-miljarden.”
Elf personen, negen actievoerders, een fotograaf en de maker van Greenpeace-livestream,
zijn gearresteerd door de marechaussee. Na enkele uren waren
ze weer op vrije voeten.

Activisten fietsen op landingsbaan om klimaatvoorwaarden te eisen.
Foto: Marten van Dijl / Greenpeace

Aalsmeer - Op woensdag 13 mei
rond half vier in de middag werd
de Brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een niet alledaags
klusje. In de Cyclamenstraat was
een jonge ekster uit het nest gevallen. Een buurtbewoner vond
het vogeltje onder de boom op
de grond en nam contact op met
het korps. De brandweer is ter
plaatse gekomen en heeft zich
over de ekster ontfermd.

Er is een ladder tegen de boom
gezet en het vogeltje is terug gezet in het nest, waar hij of zij herenigd werd met moeder-ekster
en broertjes en zusjes.
Wat een lieve actie. Niet alleen
mensen, maar ook dieren kunnen dus rekenen op de hulp van
de vrijwillige Brandweer van
Aalsmeer. Applaus voor deze kanjers!
Foto: Brandweer Aalsmeer

Café Joppe dinsdag weer online

Outsiders wint pubquiz
Aalsmeer - Ook de derde
pubquiz online van café Joppe afgelopen dinsdag 12 mei was gezellig en de animo was prima.
Liefst vijftien teams hebben deelgenomen en werden getest op
hun kennis op allerlei gebied. Tijdens het muzikale blokje was er
opnieuw livemuziek te zien en te
horen. Leverde vorige keer gitarist Hein Meijer een bijdrage, dit
keer nam plaatsgenoot Bart Vreken de gitaar ter hand.
De pubquiz is gewonnen door
team De Outsiders met 87 pun-

ten, op de voet gevolgd door
de Beachboys met 85,5 punten.
Plaats drie is behaald door team
Cowbell met 78 punten. Teams
de Arenthalsjes en Britney’s Spirits wisten een half puntje minder
te scoren en eindigden samen op
de vierde plaats met 77,5 punten.
Aanstaande dinsdag 26 mei presenteert Jan van Schuppen opnieuw een online pubquiz vanuit zijn café in de Weteringstraat.
Meedoen (of meekijken) kan via
facebook en is gratis. De aanvang
is 20.30 uur.

Zwemtrainingen bij Oceanus hervat

Puzzelen in het zwembad

Aalsmeer -Na weken van geen
zwemtrainingen is maandag 18
mei zwembad de Waterlelie beperkt open gegaan en dat hield
in dat zwemvereniging Oceanus
weer iets van watergevoel gaat
krijgen. Het is echt niet eenvoudig; je hebt je te houden aan een
strikt protocol ter bescherming
van de sporter in het water en de
vrijwilligers op de kant.
Er is alles aan gedaan om iedereen veilig in en uit het zwembad te krijgen. Afgelopen maandag was de jeugd buiten op het
veld aan de landtraining bezig
en zijn de triatlon senioren en de
masters begonnen om hun eerste zwemmeters een feit te maken. Afgelopen dagen is er op extreem hoog tempo continue gesnelheid ging en speelde An- schakeld want als je vereniging
na op winnen. De laatste strate- 7 afdelingen heeft en je hebt begie bleek duidelijk beter, want perkt badwater waar je maar met
Anna werd derde met 9 punten
voorsprong op Ben. Voorzitter
AAAWZZADB (Aas, Aas, Aas (allemaal de baas) deed het netjes
en werd vijfde. Martin was minder in vorm en kwam op 4 punten. MijnGroteScore won wel van
Ben, maar verder was de score
niet zo groot, maar wel mooi dat
Jeroen online verwelkomt mocht
worden. Ivo en Daniel kwamen
nog wat terug in het grote AASgeweld, maar daar word je hard
van. Kijk voor alle uitslagen en de
stand op www.aas.leisb.nl. Volgende week, zelfde tijd, zelfde
plaats en hopelijk met deelname
van nog meer Azen.
Door Ben de Leur

Sterk bezet (internationaal) veld

Jeff onstopbaar in tweede
AAS Arena schaaktoernooi
Aalsmeer - AAS hield afgelopen
zondag het tweede AAS Arena
schaaktoernooi op chess.com.
Het veld was sterk bezet met Fide Meester (FM) Jeff van Vliet,
snelschaakbeest AJ Keessen en
Woman International Master
(WIM) Anna Rudolph. Het veld
werd internationaal door deelname van neefje Daniel (van Anna) uit Moskou. Jeff was onstopbaar en scoorde 14 uit 14! Aangezien in Arena een reeks dubbel
telt kwam hij op 53 punten. Op
bescheiden afstand werd AetherMystic tweede, achter dit aparte
pseudoniem schuilt AJ Keessen,
gevreesd
snelschaakmonster,
maar toch wat roestig geworden
in het verre Groningen. De strijd
om de derde plaats ging lang tussen Anna en Ben, waar Ben voor

een aantal personen tegelijk in
mag dan valt echt niet mee. Het
werd een puzzel met enorm veel
stukjes en gewacht wordt of het
laatste puzzelstukje ook echt
gaat passen. Als dat lukt, dan kan
Oceanus met enorme trots zeggen dat voor alle leden, jong en
oud, een passende oplossing is
gevonden. Met dank aan de actieve groep vrijwilligers.
Al met al is Oceanus ondertussen een allround vereniging geworden: land-, atletiek- en fietstraining, open water zwemmen
en nu ook weer binnen zwemtraining. Er wordt nu niet per
afdeling en per discipline getraind, maar als breedte club. Iedereen volgt hetzelfde programma. Nieuwsgierig geworden
naar deze gezellige zwemvereniging? Check dan: www.oceanusaalsmeer.nl

Josine en Ruben terug in
korfbalselectie VZOD
Kudelstaart - Een goede versterking voor de korfbalselectie van
VZOD vanaf volgend seizoen. Josine Verburg komt terug na haar
topsportcarrière bij Koog Zaandijk en Ruben Maat keert terug
van een Amstelveens avontuur
bij KVA.

mensen op de tribune die meegenieten. Van oud-korfballers tot
de jeugd, als je er met je team een
leuke wedstrijd van maakt kun je
veel mensen een leuke dag bezorgen, inclusief jezelf natuurlijk.” Josine hoopt om er samen met alle
andere spelers een mooi seizoen
van te maken en vooral heel veel
De cirkel rond
plezier te gaan maken. Josine vult
Koog Zaandijk speelt in de Korf- aan: “En vaak winnen, want ik kan
bal League en Josine wist het te nog steeds niet tegen m’n verlies!”
schoppen tot dragende kracht en
aanvoerder van het reserve team. Plek in het eerste
Josine zal terugkeren onder de Ook Ruben Maat keert terug naar
trainer die haar ook heeft gelokt VZOD. Ruben heeft de afgelopen
naar de League club: “Drie jaar jaren gespeeld bij het Amstelgeleden kreeg ik een telefoontje veense KVA waar Ruben de stap
van Gert Krook met de vraag of van junioren naar senioren heeft
ik bij KZ wilde komen korfballen. gemaakt. Ook Ruben heeft de
Ik dacht dat hij een grapje maak- clubkleuren nooit verloochend,
te, maar hij bleek bloedserieus. Ik want zowel KVA als KZ spelen in
ben in het diepe gesprongen en het blauw. Samen met zijn broer
kwam gelukkig af en toe boven- Arian (Henkie) zal hij voor een
drijven.” Met de terugkeer naar plek in het eerste gaan. Ruben
VZOD onder leiding van Gert is zijn kracht ligt volgens hem om
voor Josine de cirkel mooi rond.
de korf en hij hoopt dat hij dit tot
Josine heeft een fantastische ont- uiting kan gaan brengen: “Ik wil
wikkeling meegemaakt bij de graag spelen als dienende heer
Zaandijkers. “Korfbal meemaken en hier en daar mijn goals mee
op het hoogste niveau, dat is erg pakken.” Ruben komt terug naar
gaaf.” De snelle schutter geeft aan VZOD om het geleerde over te
erg trots te zijn op VZOD: “Ik wil kunnen brengen en te gaan gejullie heel erg bedanken voor al- bruiken in de wedstrijden. “Ik kijk
le support de afgelopen drie jaar enorm uit naar dit seizoen en
bij KZ. Het viel menig KZ’er op dat hoop veel publiek te zien langs
er steeds weer supporters uit dat de velden aan de Wim Kandreef”,
gekke Kudelstaart (met de klem- aldus Ruben Maat. Naast Ruben
toon op Kudel) op de tribune za- en Josine keert ook Lianda teten. Ik was dan altijd erg trots op rug in de wedstrijdselectie. HanVZOD en ben blij dat ik dit met jul- na Viet is nog bezig aan haar herlie heb kunnen delen”, vertelt Jo- stel. Een mooie complete selectie
sine.
die al staat te popelen om een bal
te mogen gooien.
Vaak winnen
De leergierige Josine vertelt dat
een van de belangrijkste dingen
die zij heeft geleerd, is dat er vaak
wordt onderschat hoeveel mensen je blij kan maken door alleen
al in het korfbalveld te staan en
je uiterste best te doen. “Als je er
in het veld van geniet zijn er veel
sterkt. De deelnemers lopen met
gewichtjes en naast het lopen
worden allerlei oefeningen, op
eigen tempo, gedaan. Het Hornmeerpark is een prachtige omAalsmeer - Elke maandagoch- geving om hier samen met eltend om 9.00 uur (bij droog weer) kaar actief te zijn. De dag beginis het mogelijk om deel te ne- nen met bewegen maakt gelukkimen aan een fitwalk. De start is ger en je zal meer energie geven
voor de kinderboerderij in de de rest van de dag. Voor vragen of
Hornmeer. Fitwalk is een tota- aanmelden kan contact opgenole lichaamstraining die alle spier- men worden met Marlies Buck via
groepen aan gaat en botten ver- 06-19488009.

Fitwalk in het
Hornmeerpark

