
 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

32

 JAAR PAKT!

IE
2 J T!

132Nieuwe Meerbode SINDS 1888

www.meerbode.nl  |  0297-341900 Aalsmeer

GEEN KRANT?
0251-674433

28 mei 2020

ADVERTEREN?
IN DE

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

VOOR HET 
OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS 
ZIE PAGINA 6

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

NÚ GRATIS THUIS BEZORGD!

WOW

1499 -

Loungeset
SANUR
1698 -

2E PINKSTERDAG (1 JUNI) OPEN VAN 10 TOT 17 UUR 

aangenaam persoonlijk
!

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

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

Horecagelegenheden en openbare gebouwen gaan open!

Stap voor stap naar weer 
een bruisend Aalsmeer

Horeca, musea, verenigingen
Naast dat café’s en restaurants 
vanaf 12.00 uur op maandag 1 
juni open mogen, mag er ook 
met elkaar afgesproken worden 
in openbare gebouwen, thea-
ters, musea en concertzalen. Er 
gelden wel regels: Maximaal 30 
mensen, aan tafels zitten, niet 
verkouden zijn, reserveren ver-
plicht en 1,5 meter afstand hou-
den. Ook buiten op terrassen gel-
den deze regels, echter als er ge-
noeg plaats is mogen hier meer 
dan 30 mensen zitten. Verenigin-
gen mogen dus ook weer bijeen 
komen, bijvoorbeeld voor een 
vergadering. Samen muziek ma-
ken, zoals in een zangkoor of met 
blaasinstrumenten is misschien 
nog gevaarlijk. Hier is nog on-
derzoek naar. Sportscholen mo-
gen nog niet open, maar het me-
rendeel van de sportverenigin-
gen in Aalsmeer organiseert leu-
ke activiteiten voor kinderen en 
hervat de trainingen voor leden. 
Ook tennissen mag, bewegen op 
de atletiekbaan en onder andere 
banen zwemmen (op afspraak) in 
De Waterlelie. Sportief Aalsmeer 
leeft weer op!

Scholen en reizen
Alle basisscholen, dagverblijven 
en buitenschoolse opvang zijn 
reeds gedeeltelijk open, maar 
vanaf 8 juni gaat alles weer als 
vanouds. Een week eerder, op 2 
juni, gaan ook middelbare scho-
len en voortgezet (speciaal) on-
derwijs weer open, wel met de 
regel dat niet alle jongeren tege-
lijk naar school gaan. En deze re-
gel geldt eveneens voor het mbo 
en hbo onderwijs en universitei-
ten, maar dan vanaf 15 juni. 
Reizen met de bus, tram, metro 
en trein mag vanaf 1 juni weer, 
maar alleen als het niet anders 
kan. Het dragen van een mond-
kapje is wel verplicht in het open-
baar vervoer. 

Koop lokaal!
Weliswaar geen grote evene-
menten dit jaar, maar wel lang-
zaam, in fases, op weg naar meer 
activiteiten en mogelijkheden. 
Aalsmeer: Welkom terug. Alle 
winkels in de gemeente zijn ove-
rigens opengebleven en houden 
zich aan alle maatregelen van het 
RIVM. Veilig en gezellig bood-
schappen doen en winkelen kan 

in Aalsmeer en doe het. Steun en 
help elkaar, koop lokaal

Handen wassen en afstand
Niet vergeten: Houd altijd 1,5 
meter afstand. Ga niet naar plaat-
sen waar het druk is. Nies en 
hoest in uw elleboog, was vaak 
de handen met zeep. Verkouden 
of koorts? Blijf thuis. Werk zoveel 
mogelijk thuis. Voor vragen over 
het coronavirus kan gebeld wor-
den naar 0800-1351 (tussen 8 en 
20 uur).

“Aalsmeer, een prachtig dorp”, aldus sfeerfotografe Ria Scheewe.

Behandeling afvalplan in raadsvergadering september

Drie varianten voor 
afvalinzameling in Aalsmeer
Aalsmeer - In het afgelopen jaar 
is hard gewerkt aan het opstellen 
van een nieuw afvalplan waarbij 
de doelstelling is om te komen 
tot 75 procent afvalscheiding en 
100 kilo restafval per inwoner per 
jaar. Het college heeft het plan, 
dat inmiddels in een ver gevor-
derd stadium is, in samenwerking 
met de gemeenteraad opgesteld. 

Afvalstromen
Op basis van de participatie met 
inwoners en diverse sessies met 
raadsleden worden op dit mo-
ment drie varianten uitgewerkt 
voor de toekomstige wijze van 
afval inzamelen in Aalsmeer. Eén 
van de drie is alle afvalstromen 
aan huis inzamelen, dus eigen-
lijk ongewijzigd zoals er nu inge-

zameld wordt: Afvalbakken voor 
restafval (grijs), gft (groen) en de 
blauwe container voor oud pa-
pier en karton (opk) en verzame-
len van plastics, metalen en dran-
kenkartons (pmd) en deze zelf 
naar de inzamelpunten brengen. 
De tweede variant is omgekeerd 
inzamelen. Het restafval dienen 
de inwoners dan zelf in onder-
grondse wijkcontainers te gooi-
en. De andere afvalstromen (gft, 
opk en pmd) dienen aan huis in-
gezameld te worden. 

De derde variant verschilt niet 
veel van de eerste: Alle afvalstro-
men worden aan huis ingeza-
meld waarbij plastics, metalen en 
drankenkartons zich in het restaf-
val bevinden. Het pmd wordt dan 

gescheiden van het restafval in 
de fabriek.

In raad september
Het plan is overigens nog niet vol-
doende uitgekristalliseerd. Er vin-
den nog doorrekeningen plaats ten 
aanzien van de kosten, de e� ecten 
op het milieu en het serviceniveau. 
Het afvalplan zou behandeld wor-
den in de raadsvergadering van 18 
juni aanstaande, maar is verplaatst 
naar de raad van 17 september. 
Volgens het college is uitstel nodig 
om de zorgvuldigheid van het pro-
ces te behouden. Aan de raad gaat 
een voorkeursvariant gepresen-
teerd worden, maar de fracties krij-
gen wel inzicht in de consequen-
ties qua milieu, kosten en service 
van alle drie de varianten. 

Problemen krachtig en structureel aanpakken
Gemeente over incidenten op 
Westeinder: “De maat is vol”
Aalsmeer - Op woensdag 20 mei 
heeft op een eiland in de Westein-
derplassen een � inke brand ge-
woed. Uit onderzoek van brand-
weer en politie blijkt dat de brand 
is aangestoken. Het is het zoveel-
ste incident in een reeks van ver-
nieling, diefstal, illegale bewo-
ning en andere overlast op en 
rond de Westeinderplassen.
Voor de gemeente en politie is de 
maat vol. Diverse groepen zorgen 
voor onrust door vernieling, dief-
stal, illegale bewoning en ande-
re overlast. Dit vindt voornamelijk 
plaats in de avond- of nachtelijke 
uren omdat de overlastveroorza-
kers dan denken vrij hun gang te 
kunnen gaan. Gezien het karak-

ter van het gebied is handhaven 
geen makkelijke opgave.

Aanvullende maatregelen
Burgemeester Gido Oude Kotte 
grijpt stevig in: “Handhaving op 
en rond het water is sinds de start 
van het vaarseizoen al versterkt, 
maar zal per direct verder worden 
aangescherpt tijdens deze uren 
en ook de politie zal de surveillan-
ce per direct op deze tijden aan-
passen. Op korte termijn komen 
we met aanvullende bestuurlij-
ke maatregelen om handhaving 
en politie meer mogelijkheden te 
geven de problemen op en rond 
de Westeinderplassen krachtig en 
structureel aan te pakken.”

Hoera, korenmolen De 
Leeuw gaat weer open
Aalsmeer - Nu de coronamaat-
regelen stap voor stap weer wat 
worden versoepeld, kan koren-
molen De Leeuw in het Centrum 
open voor klanten en gaat men 
weer beginnen met het verko-
pen van meel. De molenaars zijn 
gestart met het enigszins op peil 
brengen van de voorraad om be-
zoekers welkom te kunnen heten 
op dinsdag 2 juni vanaf 13.00 uur

Uiteraard zullen ook in de mo-
len de nodige maatregelen in 
acht genomen moeten worden. 
Zo vindt de verkoop plaats bij de 
moleningang en zal daar duide-
lijk de 1,5 meter afstand gemar-
keerd worden. Een kuchscherm 
– hoe onpersoonlijk ook – voor-
komt dat klanten en vrijwilligers 
elkaar zouden kunnen besmet-
ten. In de molen houdt het per-

soneel zich aan de hygiëne-voor-
schriften van het RIVM. Bezichti-
ging van de molen is voorlopig 
niet mogelijk.

Er wordt voor gezorgd dat de 
meest gangbare producten weer 
op voorraad zijn. Dat kan beteke-
nen dat bepaalde mixen nog niet 
klaar staan. Als u die bestelt en 
uw telefoonnummer achterlaat, 
wordt zo’n product in orde ge-
maakt. Zodra die bestelling klaar 
is, wordt u gebeld zodat u die 
kunt komen ophalen. De molen-
winkel is open op dinsdag en za-
terdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Aalsmeer - Stap voor stap gaat Aalsmeer weer bruisen, want per 1 
juni mogen mensen meer dingen gaan doen, de coronamaatrege-
len worden versoepeld. De horecagelegenheden in de gemeen-
te zijn er klaar voor om hun deuren weer voor publiek te mogen 
openen. De afgelopen maanden is er veel geklust en natuurlijk 
aangepast aan de 1,5 meter-regel. Want, deze afstand blijft gel-
den, zowel binnen als buiten.

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

We zijn er voor je op 
de momenten dat je 

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

KIJK VOOR MEER INFO OP: 
WWW.WESTEINDER.NL



02 28 mei 2020

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.350

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

 Online: zondag 31 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
9.30u. Dienst online via www.
cama-aalsmeer.nl. Spreker: 
Maurice Lubbers.

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

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag 10u. Gezamenlijke online 
dienst via www.kerkdiensten-
online.nl.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

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

Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelia-

laan 247. Zondag 10u. Online 
dienst via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/. Voor-
ganger: ds. Teus Prins m.m.v. 
Petra Rosa Vlasman (harp) en 
Isabella Scholte (sopraan).

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

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

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Vieringen thuis via http://em-
maus-uithoorn.nl en via RTV 
Amstelveen een zondagse 

viering, opgenomen in een 
van de RK kerken in de regio 
RK Amstelland; tv zender Lo-
kale televisie: Ziggo 42, KPN 
en XS4ALL 1380 (1 kanaal on-
der NPO1) en T-mobile 806.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via You Tube. Voorgan-
ger: ds. B.H. Steenwijk uit Nij-
kerk.  

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

Zondag 10u. Online dienst via 
https://sow-kudelstaart.nl en 
https:/kerkdienstgemist.nl. 
Voorganger dhr. A.J.R. Treur 
uit Vinkeveen. Ook op later 
tijdstip terug te kijken.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Bijzondere bezoeker op 
Westeinderplassen
Aalsmeer - Na een bezoek aan 
het familie-eiland  op de Westein-
derplassen werd geritsel gehoord 
achter de opbergschuur. Dat was 
duidelijk geen muis, eend of een 
ander klein dier. De recreanten 
slaagden erin om deze bijzonde-
re bezoeker zelfs vast te leggen 
op de foto. Het gaat hier waar-
schijnlijk om een boommarter. 
Het is niet duidelijk of dit dier al 
eerder op de Westeinder is waar-
genomen. Een boommarter is 
ongeveer zo groot als een klei-
ne kat en is voornamelijk in de 
schemering of ‘s nachts actief. In 
de zomer laten ze zich soms ook 
overdag zien. Boommarters zijn 
zeer behendig en klimmen lenig 
in bomen. Ze kunnen van boom 
naar boom tot vier meter ver 
springen. De aanwezigheid van 
dit soort zeldzame dieren laat 
maar weer eens zien hoe bijzon-
der het Aalsmeerse Westeinder-
plassengebied is.

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Op zaterdag 30 mei 
zullen de leden van de Ontmoe-
tingskerk en Handboogvereni-
ging Target weer oud papier op-
halen in Rijsenhout. Vanaf 9.30 
uur kunnen de bewoners van Rij-
senhout het oud papier gebun-
deld of in dozen/kratten aan de 
weg zetten. Probeer rekening te 
houden met het feit dat de gro-
te vrachtauto’s niet zo wendbaar 
zijn. De ophaalauto’s zullen on-
geveer 9.30 uur vertrekken bij de 
Ontmoetingskerk op de Werf 2 te 
Rijsenhout. Het oud papier mag 
eventueel ook naar het startpunt 
aldaar gebracht worden. De le-
den van de Ontmoetingskerk en 
HBV Target zijn alle gevers zeer 
erkentelijk voor de medewerking.

Heerlijk in vrije natuur fotograferen
Meerkoetjes en bonte 
specht ‘gekiekt’
Aalsmeer - “In deze coronatijd 
kun je heerlijk vrij in de natuur 
fotograferen. Vooral nu, een tijd 
waar veel jonge dieren worden 
geboren”, laat fotograaf Ruud Me-
ijer weten. Hij maakte foto’s van 
een Canadese gans met jongen, 
van meerkoetjes in het Horn-
meerpark en van een bijzondere 
vogel in zijn eigen tuin: De bonte 
specht. De grote bonte specht is 
een beschermde inheemse soort.

Nederlandse volksnamen zijn on-
der andere ro�elaar, timmerman 
en klopper. De �inke scherpe sna-
vel wordt onder andere gebruikt 
om een nestholte uit te hakken.
Tijdens de winterperiode bezoekt 
de specht soms voedertafels om 
zich te goed te doen met zaden 
en vetbollen. En deze heeft Ruud 
voldoende in zijn tuin, zo ontdek-
te (ook) deze bonte specht!
Foto’s: Ruud Meijer

Blij met goodiebag van DA
Kudelstaart - Alle bewoners 
van Nobelhof en Boerhaavehof 
werden afgelopen week verrast 
met een brief, waarin hen gratis 
een goodiebag werd aangebo-
den door de DA drogisterij in Ku-
delstaart. Niet alleen alle bewo-
ners, maar ook al het personeel, 

thuiszorg en vrijwilligers van 
Wijkpunt Voor Elkaer van Zorg-
centrum Aelsmeer mochten zo’n 
mooie tas in ontvangst gaan ne-
men. Uiteraard werd dit gebaar 
om er in deze tijd voor elkaar te 
zijn en elkaar te steunen gewaar-
deerd!

Corona
Onverwacht was daar de maan
Gerezen vanuit het Verre Oosten
Waar zij nacht bracht
En het mannetje zijn slot aanbracht.
Met onverwachte wending
Schoof zij voor de zon
Die juist zo helder scheen die dagen
Zonsverduistering
Liet alleen nog haar corona tonen
Adembenemend mooi,
Op verder in nacht gehulde aarde
Er is nog licht, genoeg om file,
Vervuiling en luchtvaart te verdampen
De donkerte doet beurzen kelderen
En beurzen ontstaan, waaruit
Verse miljarden worden getrokken
Die niet helpen aan schade die
Brokjes RNA nu en erna
Dromen, levens en toekomst
Elimineren

Geen woord vindt zoveel synoniemen
Als lockdown,
Al komt ‘quarantaine’
Dichtbij

Ook deze maan zal opschuiven
Een licht zal opnieuw schijnen
Mogelijk in andere frequentie
We smeren ons in met andere factor
Hopende dat een volgende eclips
Ons niet in duister zal hullen

Marcel Harting

Genieten van het voorjaar 
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Op dinsdag 2 juni 
opent de Historische Tuin weer 
haar deuren voor bezoekers. Kom 
lekker ontspannen en genieten 
van al het moois dat het voor-
jaar te bieden heeft. Er is hard ge-
werkt met als resultaat een oa-
se aan geuren en kleuren. Er zijn 

maatregelen getro�en om ieders 
veiligheid te waarborgen. De Tuin 
is er klaar voor. Bezoekers zijn van 
harte welkom, iedere dinsdag tot 
en met zondag tussen 10.00 en 
16.30 uur. De Historische Tuin is 
te bereiken via de Nico Borgman 
ophaalbrug bij het Praamplein.

Zonnescherm 
gestolen

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 22 op zaterdag 23 mei is er 
uit een aanhanger een zonne-
scherm gestolen. De aanhanger 
was neergezet in de voortuin van 
een woning in de A. H. Blaauw-
straat. Er is aangifte gedaan bij de 
politie. Mogelijk zijn er getuigen 
of inwoners die meer informatie 
hebben. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via de mail of telefonisch. 
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Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

hiervoor verdeeld in acht deelgebieden. U kunt per deelge-
bied reageren.

VERGADERING DINSDAG 2 JUNI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 2 juni 2020, 20.00 uur. Deze vergadering 
is in de raadzaal. Het raadhuis is gesloten voor publiek. U kunt 
de vergadering volgen via de livestream op de website van de 
gemeente. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er per agen-
dapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de raadzaal 
toegestaan. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05  4. Actualisering grondexploitaties 
  ultimo 2019
20.35 5. Lintenbeleid en overige deregulerende 
  maatregelen
21.35 6. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 
  Aalsmeer 2020 – 2023
22.15 7. Concept Regionale Energiestrategie 
  (RES) Noord-Holland Zuid
22.45 8. Herziening Nota bodembeheer 2013
23.00 9. Vragenkwartier
23.15  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 4 JUNI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 4 juni 2020, 20.00 uur. Deze verga-
dering is in de raadzaal. Het raadhuis is gesloten voor publiek. 
U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website 
van de gemeente. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er 
per agendapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de 
raadzaal toegestaan. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  mevrouw N. Hauet
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Gemeentegarantie lening 
  Watersportvereniging Nieuwe Meer
20.15 5. Aanbevelingen Rekenkamer 
  Informatiewaarde documenten 
  Planning en Control cyclus
20.25 6. Jaarrekening 2019
21.15 7. 1e Bestuursrapportage 2020
22.00 8. Kadernota 2021
23.05  Vragenkwartier
23.15  Sluiting

VERGADERING DONDERDAG 9 JUNI

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 9 juni 2020, 20.00 uur. Deze verga-
dering is in de raadzaal. Het raadhuis is gesloten voor publiek. 
U kunt de vergadering volgen via de livestream op de website 
van de gemeente. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn er 
per agendapunt maximaal 2 woordvoerders per fractie in de 
raadzaal toegestaan.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het college
20.05 4. Dashboard Jeugdhulp
20.50 5.  Initiatiefvoorstel Aanpassing 
  Winkeltijden
21.35 6.  Reparatiewetgeving tarief 
  toeristenbelasting 2020
21.55  Sluiting

EEN SOCIALE HUURWONING ZOEKEN VERANDERT

Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Am-
stelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland 
werken samen aan een nieuwe verdeling van sociale huurwo-
ningen. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij 
naast inschrijftijd en actief zoeken ook speci�eke omstandig-
heden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeentenen cor-
poraties woningzoekenden een extra steun in de rug geven.

Waarom een nieuwe manier van verdelen? 
De verandering is nodig om huishoudens met een dringende 
verhuiswens meer kans op een woning te geven. Het voorstel 
bevat nieuwe regels die beter rekening houden met de woning-
zoekende die hard een woning nodig hebben. De nieuwe manier 
van verdelen geeft deze woningzoekenden een extra steun in de 
rug, maar we lossen de schaarste aan woningen er niet mee op. 

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING ROND 
PINKSTEREN 

1 juni
Het raadhuis is maandag 1 juni (2de pinksterdag) ge-
sloten. De gemeente is alleen digitaal en telefonisch 
bereikbaar. Alleen bij situaties die de gemeente als ur-
gent beschouwt, kan telefonisch een afspraak worden 
gemaakt om langs te komen. 

Inzamelen afval
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de ge-
wijzigde inzameldagen.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet 
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgesla-
gen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het 
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet 
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
- Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
- Leg geen zakken naast een overvolle container;
- Gooi geen textiel bij het restafval.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Kamphuis T.R. 15-03-1991 19-05-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

ASFALTWERKZAAMHEDEN 2020

Verspreid over 2020 wordt op veel plaatsen in de gemeente on-
derhoud aan het asfalt uitgevoerd. Meer informatie over deze 
werkzaamheden is te vinden op: https://www.aalsmeer.nl/wonen-
leven/wegwerkzaamheden/asfaltonderhoudswerkzaamheden

INSPRAAK OP KADERS ZONNE-ENERGIE AALSMEER 

Op https://participatie.aalsmeer.nl kunt u uw mening geven 
over het voorgenomen beleid en de kaders die de gemeente 
wil stellen voor het opwekken van zonne-energie. Aalsmeer is 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vervolg op volgende blz.

Wacht-, zoek- en situatiepunten 
Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd 
wordt omgezet naar wachtpunten. Iedereen die ingeschreven 
staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks 1 wachtpunt 
per jaar op. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door. 
Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepun-ten. De be-
doeling van zoekpunten is om mensen die actief zoeken meer 
kans te geven. Vier keer per maand reageren op een passende 
woning levert één zoekpunt op. Er kunnen maximaal 30 zoek-
punten worden opgebouwd. Situatiepunten bouwt iemand 
alleen op als diegene voldoet aan speci� eke omstandighe-
den. Per maand kan ook één situatiepunt worden opgebouwd, 
met een maximum van twaalf punten. De drie omstandighe-
den zijn: relatiebreuk met kinderen , met je kinderen bij een 
ander huishouden inwonen en problematisch thuiswonende 
jongeren. Niet zoeken betekent dat de zoekpunten ook weer 
afnemen. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt 
per maand. Dat geldt niet voor wachtpunten. Die blijven altijd 
behouden. Tot het moment dat een nieuwe huurwoning ge-
vonden is. Op basis van inschrijftijd, zoekduur en omstandig-
heden wordt een puntenaantal opgebouwd. Dit puntenaantal 
is bepalend voor de toewijzing van de woning. Het systeem 
met urgentie blijft bestaan. Ook de passendheidscriteria (inko-
men en gezinsgrootte) en de voorrangslabels veranderen niet. 

Waar te vinden?
Het voorstel voor de nieuwe manier van verdelen is terug te 
vinden op de website www.socialehuurwoningzoeken.nl.  
Iedereen die de plannen op papier wil inzien kan terecht in 
het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1 in 
Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt u op deze webpa-
gina van de gemeente. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn inspraakre-
actie naar voren wil brengen, kan contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575. 

Reageren 
Wij zijn benieuwd naar wat u van het voorstel vindt. Als u uw 
mening over het voorstel wil geven kan dat in de periode van 
2 juni tot en met 28 juli. Inspraakreacties kunt u sturen naar 
het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, 
Postbus 253, 1430 AG, te Aalsmeer. Desgewenst kunt u uw 
reactie ook mailen naar info@aalsmeer.nl. Gelieve bij het on-
derwerp te vermelden “in-spraak sociale huurwoning zoeken 
verandert”. 

Wat gebeurt er daarna? 
Na a�oop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Beantwoording voorzien van een 
antwoord. De stukken worden vervolgens tezamen met de 
Nota van Beantwoor-ding ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Naar verwachting gebeurt dit eind 2020.

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 stu-



O�ciële Mededelingen
28 mei 2020

ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Uiterweg 265, 1431 AH, (Z20-035488), het verbouwen en 

uitbreiden van de woning 
-  Burgemeester Kasteleinweg, (Z20-035163), het uitvoeren 

van werkzaamheden in archeologisch waardevol gebied 
en in een zone met dubbelbestemming waterkering t.b.v. 
de aanleg van HOVASZ 

-  Gemaalstraat 19, 1432 JX, (Z20-034801), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 

doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Fuutlaan 15, 1431 VN, (Z20-005425), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorgevel van de woning. Verzonden: 19 
mei 2020

-  Machineweg 222, 1432 AV, (Z19-039568), het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van het wijzigen van 
het gebruik van een deel van het bedrijfspand naar een 
woning. Besluit in heroverweging. Het eerdere weige-
ringsbesluit (besluitdatum 18 oktober 2019) is in herover-
weging alsnog verleend. Verzonden: 15 mei 2020

MELDINGEN AKKOORD
- Stationsweg 4, 1431 EG (Z20-033040), het slopen van het 

pand. 
- Stommeerkade 61A, 1431 EL (Z20-035374), het slopen van 

een bedrijfspand. (30-09-2020)
- Machineweg 222 B, 1432 EV (Z20-034703), het starten van 

het bedrijf De Pindakaaswinkel 

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

Collectevergunning (aanvragen)
- Gemeente Aalsmeer (Z20-036165) Geld werven t.b.v. Kerk 

in Actie van 29 november t/m 5 december 2020, ontvan-
gen 19 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 horecavergun-

ning is aangevraagd:
- Zijdstraat 6 (Z20-034106) Polo Smak Aalsmeer 1 B.V., ont-

vangen 15 mei 2020
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 5 juni 2020 Aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbe-
sluit ten behoeve van de beoordeling van 
eventuele m.e.r.-plicht om Stal Wennekers 
tot het veranderen van haar aan de Mr. Jac. 
Takkade 21 te Aalsmeer gelegen inrichting

t/m 25 juni 2020 Ontwerp ‘Kaders zonne-energie’ met bijbe-
horende stukken (Z20-025644)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Te koop:
Ko�emolen de €35,-, canvas koe €10,-, 
2 em oranje sch €7,50, lampetstel €25,-, 
fateuil €25,-, 5 lage schragen €10,- . 11 porz 
d bl beeldjes €125,-, d bl castel €25,-, 3 x d 
bl voorraad pot €15,-, zink wasbord €30,-, 
melkbus €35,-, zon €10,-. Tel. 06-51155631
Te koop:
Wienese solide ladderafhouder 
met verfbak voor ladder met 2.5 cm 
treden (nw) €35,-. Tel. 0172-509847
Te koop:
Gazelle dames�ets met trommel-
remmen en versn. 28" €125,-. Tel. 
0297-521251
Gezocht:
Spellen en spelcomputers v/d 
Nintendo playstation 1 tm 3 Atari 
gameboy wii enz. Tel. 06-37304315

Te koop:
iPhone 7 black 32 gb i.g.s.t met screen 
protector battterij conditie 83% 
€200,-. Tel. 0297-329004
Te koop:
Samsonite ko�ertje: h.57 x br.37 x d.20 
cm €5,-. Moulinex keukenmachine 
i.g.st. €10,-. Tel. 0297-364398
Gevraagd:
Verzamel (bijna) alles van papier. A�-
ches, boeken, catalogi, prijslijsten, etc. 
etc. Tel. 06-42576969
Te koop:
Als nw alleen bij oma gebruikt houten-
kinderstoel verstelb. handig bij oma 
€25,-. Tel. 0297-568209
Aangeboden:
Doos met ansichtkaarten van alles 
wat. Tel. 06-22891911

Te koop:
LP's 100 st. Engels, Duits, Nederlands 
€25,-. Ovale eettafel kersenhout 1.75l. 
+ 6 stoelen €40,-. 
Tel. 0297-320338
Te koop:
Sparta amazone moeder�ets 6v mt 
50, als nw polisport achter en bobike 
voorzitje met windscherm €280,-. Tel. 
06-27363677
Te koop:
Canaldigitaal ci(+) module, de witte 
met wereldbol, nw in de verpakking 
€45,-. Tel. 06-43424100
Te koop:
Kluis 80x58x55cm €40,-. Boekenkast 
4-vaks €5,-. Papier versnipperaar €5,-. 
3 hoeksstoel rotanzitting €5,-. Tel. 
0297-320338

Te koop:
Handcirkel- plus decoupeerzaag voor 
op een boormachine; compleet met 
zaagtafel setje en toebehoren. €50,-. 
Tel. 06-44964111
Te koop:
Hometrainer €45,-. Afsluitb. ijzeren 
kast voor gas of zuursto�essen €40,-. 
Fietsen v.a. €15,-. Centrifuge €30,-. 
3-pits gas barbecue €50,-. Tel. 0297-
329180
Gevraagd:
Polyester of aluminium bootje, 5m 
of langer, met of zonder motor. Tel. 
06-27191894
Te koop:
Skibox - thule 900 alpine grijs incl. 
Allesdragers en beugels € 50,- . Zelf 
ophalen. Tel. 0297-320103

Te koop:
Plantenbakken 3 st. 75x20cm 
compleet met roestvrije ophang-
beugels van 75 cm lengte € 12.50. Tel. 
0172-509847
Te koop:
Bowlset, 10 delig, van geslepen glas, 
voor het serveren van stukjes fruit/
sap, curiosa € 7,50. Vaas met bloem-
motief gemaakt van een granaathuls 
uit 1944 €15,-. Tel. 0297-593539
Gevraagd:
Wie heeft er voor mij nog een originele 
militaire pionierschop, bij voorkeur 
met foudraal. Tel. 06-51255183
Te koop:
Bike Sparta Faraos accu matig, nieuwe 
vanden €110,-. Elektr. tegelsnijder 
€15,-. Tel. 06-19541781

Te koop:
Ks kozijn 132x132+dg-h2* en 
aanrecht rvs spoelbak 150x50 + 
kastjes, samen € 50,-. Rollator-blauw + 
mandje i. p.st. €25,-. Tel. 0297-320103
Te koop:
Scootmobiel, 4 wiel Strider, kan in 
de auto mee, 2 nwe accu's €375,-. Tel. 
06-20412273
Te koop:
Ronde parasol ø3 mtr, grijs €30,-. el. 
06-42823913
Te koop:
15 Gezelschapsspellen o.a. Mens 
erger je niet €5,-. Tel. 06-10592188
Te koop:
Mooie vakantie vouwwagen met 
Walker opbouwtent €275,-. Tel. 
06-13396102
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Extra geld voor culturele verenigingen
Anjeractie ondersteunt 
met mobiele collecte
Aalsmeer - Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds bestaat dit jaar 
tachtig jaar en komt daarom met 
een speciale jubileumeditie van 
de Anjeractie: een mobiele collec-
te, waarbij er extra geld gaat naar 
de collecterende culturele vereni-
gingen. Dit jaar mogen de vereni-
gingen namelijk honderd procent 
van de opbrengst van de collecte 
zelf besteden. Daarmee vullen ze 
de clubkas aan voor bijvoorbeeld 
nieuwe instrumenten, kostuums, 
verf of een oefenruimte.

Mobiele werving
De Anjeractie bestaat sinds 1946 
en is het oudste fondsenwerven-
de middel van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Normaliter gaan er 
duizenden collectanten van cul-
turele verenigingen, zoals koren, 
fanfares, toneelgezelschappen 
en muziekverenigingen, de straat 
op om geld op te halen voor hun 
club. Vanwege de coronacrisis is 
de fysieke collecte – die dit jaar 
voor de 75e keer zou worden ge-
houden -  omgezet naar een vol-

Aalsmeer - Na tweeëneenhal-
ve maand van sluiting mogen de 
musea in Nederland binnenkort 
weer voorzichtig open. Ook het 
Flower Art Museum in Aalsmeer 
is blij dat het bezoekers kan ont-
vangen. Vanaf vrijdag 5 juni gaan 
de deuren weer open.
Het museum bestaat deze zomer 
twee jaar en hoopte de groei van 
vorig jaar door te trekken. In het 
tweede kwartaal stonden tal van 
activiteiten gepland, maar helaas 
gooide corona roet in het eten. 
Stilzitten is er echter niet bij. De 
tijd is benut om nieuwe plannen 
te maken en uit te voeren. Zo is 
de daktuin van het museum met 
hulp van de vrijwilligers opge-
knapt. Vanaf juni gaat deze open 
en zijn er kunstwerken te zien 
van leden van het Mozaïekgilde, 
een vereniging van professione-
le mozaïekkunstenaars. Een van 
de andere projecten is de inrich-
ting van een mini-museum in het 
nieuwe FloriWorld.
Voor de heropening zijn maatre-
gelen getro�en om bezoekers zo 

goed en veilig mogelijk te ont-
vangen. Door de ruime opzet 
van de tentoonstellingszalen kan 
worden volstaan met een aan-
tal eenvoudige maatregelen om 
voldoende afstand te houden. De 
ko�ecorner blijft voorlopig nog 
gesloten, wel is de museumwin-
kel open. 

Tickets reserveren
Volgens de landelijke richtlijnen 
moeten bezoekers vooraf tic-
kets reserveren. Dit kan online via 
www.�owerartmuseum.nl. Het 
museum is in juni elke vrijdag, za-
terdag en zondag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. Op dit mo-
ment zijn binnen te zien de the-
matentoonstelling ‘Bomen in 
Beeld’, de mozaïektentoonstel-
ling ‘Bloem, de natuurlijke verlei-
der’, werk van kunstenaars Joris 
Kuipers en Aleksander Willemse 
en van kunstenaarscollectief Tro-
pisme. 
Het Flower Art Museum is geves-
tigd aan Kudelstaartseweg 1 (te-
genover de watertoren).

Weer open vanaf vrijdag 5 juni
Tentoonstellingen kijken 
in Flower Art Museum

Na de zomer locaties opstarten
KCA: “Activiteiten met 
1,5 meter een uitdaging”
Aalsmeer - “Je mist pas wat je 
mist, als je het mist”, schreef Pier-
re Tuning in een van z’n laatste 
Pennenstreken en dat geldt zeker 
ook voor het gemis aan de jazz- 
en cabaretavonden in cultureel 
café Bacchus en de muzikale zon-
dagmiddagen in De Oude Veiling 
met Bob en Gon. “Je kunt YouTu-
be kijken tot je een ons weegt, 
maar er gaat niets boven de sen-
satie om met anderen samen te 
genieten van een live optreden 
van artiesten en musici in onze 
vertrouwde ‘zaaltjes’. Ook het Ou-
de Raadhuis ligt er ’n beetje ver-
loren bij maar behoudt gelukkig 
zijn glans”, aldus het KCA-bestuur.
“Hoewel de laatste mededelin-
gen van de overheid gelukkig 
weer meer ruimte geven blijft het 
vooralsnog een uitdaging hoe we 
na de zomer binnen de huidige 

‘anderhalve meter’ beperking on-
ze KCA-activiteiten op de huidige 
locaties weer kunnen opstarten”, 
vervolgt het KCA-bestuur in haar 
nieuwsbrief.

Online belevingen
“Dat neemt niet weg dat zodra 
we mogelijkheden zien om kunst 
en cultuur een podium te geven, 
we hierop zullen inhaken. Ge-
bruikmakend van online media, 
zoals onlangs bij de expositie van 
de Amazing Amateurs of via an-
dere creatieve wegen. We hou-
den u op de hoogte”, besluit het 
KCA-bestuur.
Naast het online kijken van de ex-
positie Amazing Amateurs, kan 
voor een muzikale beleving ge-
noten worden van �lmpjes van 
jazz- en popconcerten van KCA 
via YouTube.

Vorige oud en aan vervanging toe
Nieuwe mestbak voor 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Al jaren legen de me-
dewerkers van kinderboerderij 
Boerenvreugd de mestbak op de 
zandwei met de hand. Een zwa-
re klus en bij de boerderijmede-
werkers niet een van de favoriete 
werkzaamheden.
Gelukkig is daar nu verandering 
in gekomen. De mestbak was oud 
en aan vervanging toe. Met het 
plaatsen van de lang verwach-
te nieuwe mestput zal het legen 

niet meer met de hand hoeven 
te gebeuren en dat scheelt veel 
zwaar werk.
Vanaf nu zal een vrachtwagen 
de mestput legen. Een enorme 
vooruitgang. De nieuwe mest-
put heeft een plekje gekregen  bij 
de oude ingang. De oude mest-
bak wordt nog weggehaald. Hier-
door komt er op de zandwei meer 
ruimte voor de geiten en de scha-
pen.

Maak foto, gedicht, tekening of andere creatie

Expositie ‘Waar kijk jij 
naar uit?’
Amstelland - De culturele instel-
lingen zijn benieuwd wat jij het 
meeste mist tijdens de corona-
crisis. Stuur een foto, gedicht, te-
kening of een andere creatie op 
over waar je naar uitkijkt als al-
le maatregelen niet meer nodig 
zijn. Iedereen kan meedoen: jong 
en oud. “Over de inzendingen te-
kenen we een mooi kozijn. Zo 
kunnen deelnemers later terug-
kijken hoe zij deze tijd hebben 
ervaren. Alle inzendingen wor-
den gedeeld op de website en 
social media van de organisaties”, 
licht Meliza de Vries van de Bibli-
otheek toe. De Bibliotheek Am-
stelland, Amstelveens Poppen-
theater, Cobra Museum, Muse-
um Jan, P60, Platform C, Schouw-
burg Amstelveen en de Volksuni-

versiteit maken samen een expo-
sitie hiervan (datum en locatie 
worden nog bekend gemaakt). 
Meedoen kan tot 1 juni en inzen-
dingen kunnen gestuurd worden 
naar M.de.Vries@debibliothee-
kamstelland.nl. Kijk voor meer in-
formatie op: www.debibliothee-
kamstelland.nl

Youri Kersloot en Rik Jonkman van Brandweer Aalsmeer:

“Wij rennen naar binnen waar 
anderen naar buiten gaan”
Aalsmeer - De brandweerlieden 
van de Aalsmeerse brandweer-
kazerne zetten zich dag en nacht 
in om iedereen te helpen. Niet al-
leen bij het blussen van branden, 
ook bij ongevallen en bij het ver-
plaatsen van patiënten wanneer 
dat niet zelfstandig kan. “Het is 
niet zomaar een gezellige ver-
eniging, maar het dient een doel: 
burgers veiligheid geven.” 

Wat zijn de taken als vrijwilliger 
bij de brandweer? 
Youri Kersloot, al 9 jaar vrijwilli-
ger: “Primair gezien: opkomen 
als de pieper gaat! De klus kan 
heel divers zijn. Vaak wordt bij de 
brandweer de link met brand ge-
legd, maar wij komen ook bij au-
to-ongevallen of reanimaties. In 
de hele regio Amsterdam-Am-
stelland rukt de brandweer ook 
uit bij reanimaties. Daar worden 

we frequent voor gealarmeerd. 
We doen verder ook afhijsingen. 
Wanneer iemand boven op zol-
der ligt of onder in een woon-
ark, moet diegene ook naar bui-
ten kunnen, zodat ze met de am-
bulance mee kunnen. Daarnaast 
hebben we hier als extra nog de 
boot. Ook de Westeinderplassen 
zijn deel van ons zonegebied. Ik 
ben zelf een van de schippers. 
Soms ga ik over de Poel heen om 
daar te helpen.”

Breng je jezelf in gevaar als 
brandweerman en wat maakt 
dat het waard? 
“Wij rennen naar binnen waar an-
deren naar buiten rennen. De ge-
vaarzetting is altijd in je achter-
hoofd aanwezig, je probeert het 
risico altijd zo klein mogelijk te 
houden. We gaan met 4 of 6 man 
weg en willen ook áltijd met 4 of 

6 man terugkeren. Daarom moet 
je soms denken: dit is voor mij te 
gevaarlijk, dit moet ik niet willen. 
Uiteindelijk is je eigen leven het 
meest waardevol, het moet ge-
woon veilig zijn. Als het niet no-
dig is om risico te lopen, moet je 
het ook niet nemen.” 

Waar ligt die grens dan? 
“Bij gevaar op letsel of als het risi-
co nemen an sich het niet waard 
is. Bijvoorbeeld wanneer iemand 
wil dat je een PlayStation uit een 
brandend huis redt, die is verze-
kerd, je krijgt echt wel een nieu-
we. Als het gaat om foto’s of huis-
dieren dan kan het dat je daar wat 
meer risico voor wilt nemen, om-
dat daar emotionele waarde aan-
zit. Maar ook dan is het eerst af-
wegen hoe groot de kans is dat 
iets mij overkomt.” 
Kazerne coördinator Rik Jonkman 

Youri Kersloot (vrijwilliger) en Rik Jonkman (kazerne coördinator) van Brandweer Aalsmeer.

haakt hierop in: “Sowieso neem 
je die beslissing nooit alleen. Dat 
ga je eerst met de baas van jouw 
team overleggen, maar die zou je 
als het goed is ook niet naar bin-
nen sturen bij gevaar. De verant-
woordelijkheid ligt altijd bij jezelf: 
als je het toch gevaarlijk vindt, 
moet je het niet doen. Natuurlijk 
nemen we wel meer risico dan ie-
mand die op kantoor zit.” 

Is het voor de brandweer 
überhaupt mogelijk om te 
functioneren in een 1,5 meter 
samenleving? 
“In de auto zit je niet op 1,5 me-
ter afstand, dat is een gevolg van 
hoe wij moeten uitrukken. Op 
de kazernes zijn wel aanpassin-
gen, zo lopen er minder mensen 
rond. Ook doen wij veel aan ont-
smetten, bijvoorbeeld van mate-
rialen die je in je handen hebt ge-
had. ’s Ochtends ontsmetten we 
alles nogmaals, om kans op be-
smetting zo klein mogelijk te ma-
ken”, aldus Kersloot. Jonkman: 
“Het komt er ook bij dat een aan-
tal procedures zijn aangepast, zo-
als reanimaties. We geven wel 
compressies, maar geen mond op 
mond. Als we zeker weten dat ie-
mand corona heeft, handelen we 
met ademlucht op. Dan zijn we 
helemaal beschermd.” 

Kan iedereen zich aanmelden 
om bij de vrijwillige brandweer 
te werken?
Kersloot: “In beginsel wel. Het is 
natuurlijk belangrijk om te kijken 
of het een match is, bijvoorbeeld 
of je genoeg beschikbaar bent. 
Hoe onaardig het ook klinkt, als 
je nooit beschikbaar bent heb je 
ook niet zo veel toe te voegen bij 
de brandweer. Het is niet zomaar 
een gezellige vereniging, het 
dient een doel: de burgers veilig-
heid geven.” 
Jonkman: “Belangrijk is ook de af-
stand die je tot de kazerne woont, 
als je helemaal achterin Aalsmeer 
woont, is de kans dat je de auto 
haalt wanneer er een alarm gaat 
heel klein. We zijn wel altijd op 
zoek naar nieuwe mensen en er is 
momenteel ook ruimte voor nieu-
we mensen!” 

Tekst en foto: Nienke Oosting

ledig mobiele actie en halen zo’n 
1.600 verenigingen geld op in 
hun netwerk. In Aalsmeer is hier-
voor onder andere muziekvereni-
ging Sursum Corda actief.

Houd cultuur levend
Onder het motto ‘Houd cultuur 

in de buurt levend’, worden cul-
tuurliefhebbers deze week, tot 
en met 30 mei, door de vereni-
gingen via een whatsapp bericht 
opgeroepen om hen te onder-
steunen. Ook kan er gedoneerd 
worden via www.cultuurfonds.
nl/collecte
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Afronding metamorfose
Winkels in Kudelstaart 
draaien op volle toeren
Aalsmeer - Met de opening van 
de vernieuwde Albert Heijn over 
twee weken komt er een einde 
aan alle veranderingen in het Win-
kelcentrum van Kudelstaart. Het 
begon met de verhuizing van de 
apotheek naar het oude pand van 
de Chinees aan de buitenkant om 
plaats te maken voor een nieuwe 
grote Albert Heijn. Aan de buiten-
kant van het winkelcentrum zijn 
ook nieuwe parkeerplekken ge-
creëerd. Ondertussen werd het 

plein voorzien van een nieuwe 
mooie bloembak met rondom zit-
plekken waar al volop gebruik van 
wordt gemaakt. Voor de speeltoe-
stellen, die hiervoor moesten wij-
ken, zullen zo spoedig mogelijk 
nieuwe geplaatst worden. On-
danks dat de Albert Heijn nu twee 
weken gesloten zal zijn draaien 
de winkels op het plein gewoon 
verder op volle toeren! De winke-
liers hopen u dan ook gezellig te 
mogen begroeten.

Met elkaar tijdelijke sluiting AH behappen

Boodschappenhulp in 
Kudelstaart
Aalsmeer - De Albert Heijn in Ku-
delstaart is van woensdag 27 mei 
tot woensdag 10 juni gesloten 
vanwege een verbouwing. Voor 
veel Kudelstaarters zal dit geen 
grote problemen opleveren, het 
is hoogstens vervelend dat zij 
nu naar Aalsmeer of andere om-
liggende gemeenten moeten 
om hun boodschappen te doen. 
Maar voor sommige Kudelstaar-
ters zorgt de sluiting van de eni-
ge supermarkt in Kudelstaart wel 
voor moeilijkheden. Ouderen die 
niet in het bezit zijn van een auto 
of die niet meer mogen rijden, zijn 
nu aangewezen op anderen om 
hun boodschappen te doen, ze-
ker nu het openbaar vervoer door 
de corona-crisis geen optie meer 
is. Reden voor het CDA Aalsmeer 
Kudelstaart om met een oplos-
sing te komen. Aalsmeer voor El-
kaar maakt gebruik van de bood-
schappenhulp, waarbij mensen 

elkaar helpen met boodschap-
pen doen. Volgens het CDA het 
perfecte moment om deze bood-
schappenhulp extra in het zon-
netje te zetten. Ouderen of men-
sen die niet meer zelf hun bood-
schappen kunnen doen, kunnen 
via het telefoonnummer, het e-
mailadres of de website om hulp 
vragen. Ook kunnen inwoners 
zich aanbieden voor het doen 
van boodschappen voor ande-
ren. De komende weken zullen 
er ook enkele CDA’ers bijsprin-
gen bij de boodschappenhulp. 
Op deze manier wordt met elkaar 
de tijdelijke sluiting van de Al-
bert Heijn in Kudelstaart voor ie-
dereen behapbaar! Het telefoon-
nummer voor de boodschappen-
hulp van Aalsmeer voor Elkaar is 
0297-347510, mailen kan naar in-
fo@aalsmeervoorelkaar.nl en de 
website is www.aalsmeervoorel-
kaar.nl/hulpaanbod.

Uitvaartzorg De Meer
(Laatste) behouden vaart
Aalsmeer - “Voor zover wij we-
ten is het slechts één keer eerder 
voorgekomen. Een laatste vaar-
tocht over de Westeinderplassen 
met de overledene en de nabe-
staanden”, vertelt Jacco van der 
Laarse van Uitvaartzorg De Meer. 
Destijds sprak hij samen met zijn 
compagnon Jaap van der Maarl 
af om na de uitvaart een keer een 
promotie�lmpje te maken. Hier-
voor benaderden zij vorige week 
Henk van Leeuwen van Westein-
derrondvaart.nl die toen ook de 
eerste letterlijke en �guurlijke uit-
vaart verzorgde. Henk was gelijk 
enthousiast en dinsdag 19 mei 
gingen ‘de trossen los’ om een 
�lmpje te maken. Henk geeft aan: 

“Bijna overal waar een aanlegstei-
ger is kunnen we opstappen en 
weer aan wal gaan. Qua hoogte 
kunnen we nagenoeg overal on-
derdoor en de jongens van De 
Meer hebben mij rouwvlaggen 
gegeven die ik voor aan de boot 
kan bevestigen. Desgewenst zorg 
ik voor nog zo’n boot, zodat er 
nog meer familieleden mee kun-
nen varen.”
 Wilt u als inwoner van de regio of 
waterliefhebber na uw overlijden 
nog één keer samen met uw na-
bestaanden het water op? Neem 
dan contact op met de jongens 
van Uitvaartzorg De Meer. Het 
�lmpje is te bekijken via de web-
site www.uitvaartzorgdemeer.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

WIJ ZIJN 
OPEN!

MAX 2 PERSONEN 
PER BEZOEK

BETALEN ALLÉÉN 
VIA PIN

NIEUW:

TIP:

Kleurige ukelele’s
vanaf € 31,95

Groot assortiment
(kinder) gitaren

vanaf € 69,-

“De horeca heeft hulp nodig”
Wethouder op bezoek bij 
eetcafé De Zwarte Ruiter
Aalsmeer - Eetcafé De Zwarte 
Ruiter opende in februari van dit 
jaar haar deuren. Enthousiast be-
gonnen de vier compagnons, Her-
man Gorter, Jorn Varenhorst, Joris 
Meijer en Bram de Vries, aan de-
ze nieuwe uitdaging. Alle vier met 
hun eigen specialisme. Ze waren 
krap vier weken open toen het co-
ronavirus roet in het eten gooide. 
Wethouder Robert van Rijn wilde 
graag weten hoe het met ze gaat 
en ging op bezoek. Ondanks alle 
maatregelen zitten de vier niet bij 
de pakken neer. Ze zijn direct be-
gonnen met afhaalmaaltijden. Op 
de kaart staan heerlijke gerech-
ten van zowel vlees, vis als vege-
tarisch. Dus voor ieder wat wils.  
Naast de gerechten bieden ze ook 
een barbecuepakket aan en or-
ganiseren ze diverse leuke acties 
voor jong en oud, zoals de ‘Po�er-
tjesmiddag’ van afgelopen zon-
dag waarbij kinderen in ruil voor 
een tekening een portie po�er-
tjes cadeau kregen. “Maar hoe 

goed het afhalen ook gaat. We 
willen graag weer open daarom 
zijn we het eetcafé nu zo aan het 
inrichten dat we straks veilig open 
kunnen”, vertelt Herman. “We run-
nen onze zaak met passie en ple-
zier en dat doen we natuurlijk het 
liefst voor klanten die gezellig in 
ons eetcafé zitten.”

Koop Meer Lokaal
Wethouder Robert van Rijn: “Ik 
heb respect voor de �exibiliteit en 
creativiteit van de horeca en vind 
het prachtig om te zien hoe en-
thousiast en bevlogen Eetcafé De 
Zwarte Ruiter wordt gerund. Maar 
de horeca heeft wel hulp nodig. 
Als gemeente helpen we doordat 
de bedrijven geen gebruikersdeel 
van de OZB hoeven te betalen dit 
jaar en zijn we via VisitAalsmeer 
gestart met een KoopMeerLo-
kaal actie. Maar u kunt ook iets 
doen. Daarom roep ik iedereen 
op: Koop Meer Lokaal! En help on-
ze mooie bedrijven.”

Aalsmeer - Op 1 juni geeft Pe-
ter Schwegler samen met zijn 
vrouw Joke het stokje door en is 
Café Restaurant In de Zotte Wilg 
niet meer. “We zitten hier nu twin-
tig jaar. Ervoor was ik twintig jaar 
werkzaam bij ’t Wapen. Het is na 
veertig jaar mooi geweest.” Be-
gint de horecaman in hart en nie-
ren. Joke vult aan: “We waren het 
eigenlijk nog niet echt van plan, 
maar het kwam zogezegd ‘op ons 
pad’ en aangezien Peter zesen-
zestig wordt en onze zoon niet 
doorgaat, hebben we deze kans 
met beide handen aangegrepen. 
Inmiddels zijn we aan het idee 
gewend en we zijn heel blij met 
Jos.” 
Jos Bölte en Thom van Riel (onder 
andere Joseph Aan de Poel) do-
pen de naam en het concept om 
tot Brasserie De Haven. De keu-
kenbrigade, interieurverzorgster 
en waarschijnlijk ook het part-
time bedieningsteam zal daarbij 
worden overgenomen. 
Op de vraag wat ze na hun drukke 
werkzame leven gaan doen ant-
woordt Peter resoluut: “De eer-
ste twee maanden helemaal niks! 
Dat is op aanraden van de make-
laar en ik ga dat advies proberen 

ter harte te nemen. Ook �etsen, 
vissen, varen en tennissen staat 
op het programma, maar voor-
al genieten en op onze kleinkin-
deren passen. De horeca zit al in 
het bloed, want bestellingen op-
nemen, ko�e zetten en kratten 
sjouwen doet de driejarige nu al..”

Dankbaar 
Tijdens deze coronacrisis is het 
jammer dat er geen afscheid 
genomen kan worden van de 
Schweglers en hun medewerkers, 
maar volgens de opvolgers wordt 
er nog wel een verassingsavond-
je georganiseerd. “We wachten 
dat geduldig af, maar willen wel 
vast van de gelegenheid gebruik-
maken om onze gasten hartelijk 
te bedanken voor hun trouwe be-
zoek de afgelopen jaren en na-
tuurlijk ons topteam. Blijf gezond! 
We hebben twintig jaar met veel 
plezier Café Restaurant In de Zot-
te Wilg gerund. We wensen de 
nieuwkomers heel veel geluk. Het 
wordt prachtig, dus blijft allen ko-
men naar de Uiterweg 27a. Leuk 
detail; Het zeeaquarium (toen 
nog van De Hoge Wilgen) wordt 
in ere hersteld.”
Door Miranda Gommans 

Peter en Joke Schwegler:
“Het is na veertig jaar 
mooi geweest”

Groot assortiment, afdelingen uitgebreid

Praxis opent vernieuwde 
winkel in Uithoorn
Uithoorn - Klussers uit Uithoorn 
en omstreken kunnen de han-
den weer uit de mouwen steken. 
Ook in deze bijzondere tijd opent 
Praxis nieuwe winkels. Zo kunnen 
klussers in Uithoorn en omstre-
ken vanaf woensdag 3 juni weer 
terecht bij de Praxis in Uithoorn, 
de voormalige Multimate, aan de 
Wiegerbruinlaan 4a. De nieuwe 
Praxis winkel beschikt over een 
groot assortiment en een �ink 
aantal afdelingen zijn uitgebreid, 
waaronder verlichting, verf, vloe-
ren en tuin. De medewerkers kij-
ken er dan ook naar uit om de 
klanten vanaf 3 juni weer op de 
vertrouwde manier, maar in een 
compleet nieuwe winkel te kun-
nen verwelkomen.
Hoewel de winkel zoveel mo-
gelijk open bleef tijdens de ver-
bouwing, was het soms best las-
tig om de werkzaamheden, het 
helpen van klanten en de maat-

regelen rondom het coronavirus 
te combineren. Een winkel ver-
bouwen in deze bijzondere tijd 
is uitdagend, het winkelteam is 
dan ook zeer trots op het eind-
resultaat. Winkelmanager Ton-
ny Komst vertelt hier enthousi-
ast over: “De klanten kunnen van-
af 3 juni terecht in een compleet 
vernieuwde winkel. Er is eigen-
lijk geen afdeling waar het assor-
timent niet is uitgebreid. In totaal 
is er 230 meter stelling met arti-
kelen bijgekomen. Met name de 
afdeling verlichting springt er-
uit. Deze is voorzien van een uit-
gebreid assortiment voor binnen 
en buiten en er zijn zowel func-
tionele als decoratieve lampen 
te vinden. Ook de afdeling vloe-
ren is �ink uitgebreid en voorzien 
van een groot assortiment dat uit 
voorraad leverbaar is, inclusief 
bijbehorende plinten en onder-
vloeren.” Daarnaast kunnen klan-
ten hun hart ophalen bij de afde-
ling verf. Hier kan gekozen wor-
den uit meer dan 35.000 kleu-
ren die gratis kunnen worden ge-
mengd. Als laatste is ook de afde-
ling tuin in aantal meters toege-
nomen. 
Wat niet veranderd is zijn de me-
dewerkers die klaar staan om de 
klant op dezelfde klantgerichte 
wijze te adviseren. Het uitgangs-
punt bij Praxis Uithoorn is om 
klanten te helpen op een manier 
waarop medewerkers zelf ook ge-
holpen willen worden. Daarnaast 
kunnen klanten nog steeds ge-
bruik maken van de vertrouwde 
zaag-, sleutel-, bezorg- en monta-
geservice.
Om de opening goed in te luiden 
zijn er vanaf woensdag 3 tot en 
met zondag 7 juni diverse feeste-
lijke acties. 

Zie de advertentie elders 
in deze krant.

Diverse corona-veilige aanpassingen
Deuren Dorcas winkel 
gaan weer open
Aalsmeer - Op dinsdag 2 juni 
opent de Dorcas winkel de deu-
ren weer. Bijna 3 maanden is de 
deur dicht geweest, maar de vrij-
willigers hebben niet stil geze-
ten. Er is op alle afdelingen �ink 
opgeruimd en sommige hoeken 
zijn opnieuw ingericht. Omdat de 
medewerkers veilig willen wer-
ken, met in achtneming van alle 
regels die gesteld zijn ter voorko-
ming van coronabesmetting, zijn 
er de nodige  aanpassingen. 
In de winkel zijn looproutes aan-
gegeven met gele pijlen. Het kof-
�eterras zal nog dicht blijven 
en bezoekers kunnen geen ge-
bruik maken van het klantentoi-
let. Voorlopig worden nog geen 
goederen opgehaald. Aan bezoe-
kers wordt gevraagd zoveel mo-
gelijk alleen naar de winkel te ko-
men. Kinderen onder de 12 jaar 
worden niet toelaten. Gevraagd 
wordt om ‘zakelijk’ te winkelen, 
dus alleen dat oppakken waar-
in serieuze interesse is. Er zullen 
maximaal 75 personen tegelijk 
in de winkel mogen zijn, dus het 
kan zijn dat bezoekers even moet 
wachten tot er weer een winkel-
wagen of mandje beschikbaar is. 
Er gaat met twee kassa’s gewerkt 
worden, waar rondom meer 

ruimte is gecreëerd om te wach-
ten voor het afrekenen. Gevraagd 
wordt om, als het kan, contact-
loos pinnen? In de winkel en op 
het parkeerterrein geldt natuur-
lijk ook dat de 1,5 meter afstand 
gehouden moet worden tot an-
dere klanten en de medewerkers.

Inname goederen
De vrijwilligers kunnen zich voor-
stellen dat er de afgelopen tijd 
thuis is opgeruimd en er spul-
len voor Dorcas klaar staan. Om 
de inname hiervan soepel te la-
ten verlopen mogen de spullen 
zelf op de kar gezet worden die 
(bij mooi weer buiten) klaar staat. 
Graag alleen goederen inbren-
gen die heel, schoon en goed 
bruikbaar zijn, artikelen zoals gro-
te �tnessapparaten en dikke tele-
visies worden niet ingenomen, 
ook dekbekken en computerap-
paratuur niet. 
Alle vrijwilligers zien er naar uit 
weer bezoekers te ontvangen 
en hopen dat iedereen weer zin 
heeft om de Dorcas winkel te be-
zoeken. De openingstijden zijn 
ongewijzigd: dinsdag, donder-
dag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook: www.dorcas-
winkelaalsmeer.nl
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Ondernemers en toerisme 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ondernemers in hart 
en nieren bij ‘Echt Esther’ op de 
donderdagavond. Esther Spar-
naaij gaat 28 mei om 19.00 uur 
in gesprek met Frank van Klinge-
ren en Lisette Bogaarts over de 
gevolgen en de coronamaatre-
gelen. Frank is eigenaar van een 
aantal export�rma’s gespecia-
liseerd in versturen van (jonge) 
planten buiten Europa, met name 
door de lucht. De Kudelstaartse 
Lisette runt samen met haar stief-
vader Herman Azijnman een kap-
salon in Amsterdam West. Bei-
den zijn het geen kappers, maar 
wel echte ondernemers. Heb je 
een vraag voor Frank of Lisette? 
Mail deze dan naar esther@radio-
aalsmeer.nl

Stichting Opkikker bij Let’s Go 
Ook komende week is ‘Let’s Go 
and Stay Home’ er weer op maan-
dag-, woensdag- en vrijdagmid-
dag tussen 17.00 en 18.00 uur. In-
middels gaan alle kinderen om 
de dag naar school en mogen zij 
vanaf 8 juni weer alle dagen naar 
school. Maar hoe is dat om weer 
naar school te gaan? Kim sprak 
hier uitgebreid over met Ilse van 
Toor van Kinderpraktijk Stap op. 
Ook was er aandacht voor Toe-
komstkunde vanuit het WWF en 
de wekelijkse boekentip van de 
bibliotheek. Een aantal weken te-
rug vertelde Marit Slob van Mu-
seumkids over de Tikkit Talk Chal-
lenge. Kinderen konden zelf een 
vlog maken over een pronkstuk 
van een museum en inmiddels is 
de winnaar bekend. Wie het is dat 
hoor je vrijdag. Ook belt Kim met 
8-jarige Fleur van Dijk. Zij is am-
bassadeur van Stichting de Op-
kikker. Kim is nieuwsgierig ge-
raakt door haar sokkenactie en 
wil ook weten waarom ze am-
bassadeur is van dit mooie doel.  
Natuurlijk is er iedere uitzending 
nog steeds ruimte voor verzoek-
jes, groetjes, foto’s en leuke ver-
halen van de luisteraars. 

‘Sem op Zaterdag’ 
Aanstaande zaterdag 30 mei 
wordt in het programma ‘Sem 
op Zaterdag’ veel aandacht be-
steed aan het oeuvre van Burt Ba-
charach. Deze pianist, componist 
en arrangeur van veel tophits en 
evergreens is deze maand maar 

liefst 92 jaar geworden. Sterren 
die door zijn composities wereld-
faam verwierven zijn onder ande-
re Dionne Warwick, The Carpen-
ters en Stephanie Mills. Sem van 
Hest zorgt zaterdagmorgen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur weer voor 
een lekkere start van het week-
end. 

Online marketing
Te gast bij ‘Blikopener Radio’ op 1 
juni is Isabel Mosk. Zij helpt met 
haar bedrijf Sherpa’s Stories toe-
ristische organisaties met het uit-
stippelen van een strategisch pad 
en het in kaart brengen van per-
soonlijke ervaringen. Op (inter)-
nationale congressen spreekt ze 
over online marketing binnen de 
reisindustrie. De programmama-
kers zijn benieuwd naar het wan-
neer, waarom en hoe. 

Naar school met ‘Young Ones’ 
Hoe is het om als middelba-
re scholier eindelijk weer naar 
school te mogen? Krijgen ze ook 
echt les of blijft het bij toetsen 
en mentorgesprekken? ‘Young 
Ones’ gaat met een paar leerlin-
gen in gesprek van verschillen-
de scholen en interviewen ook 
een leerkracht van de Westplas 
Mavo hoe zij het op school heb-
ben aangepakt met die 1,5 me-
ter. Radio Aalsmeer is de lokale 
omroep van Aalsmeer en omge-
ving en is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way), via de website www.radio-
aalsmeer.nl en te bekijken via ka-
naal 12 van Caiway, kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort of radio-
aalsmeer.nl/tv. 

Frank van Klingeren te gast bij ‘Echt 
Esther’.

Vervangen, renoveren en in ere herstellen

Bruggen in aanbouw 
Aalsmeer - Er wordt hard ge-
werkt aan een drietal bruggen in 
de gemeente. De bekendsten zijn 
natuurlijk de Aardbeienbrug op 
de Uiterweg en de Barendebrug  
in de Dorpsstraat. Maar al enke-
le weken afgesloten van de Oos-
teinderweg zijn de bewoners van 
de Kerkweg. De betonnen brug, 
die deze straten verbindt, ver-
keerde in zeer slechte staat, even-
als de naastgelegen houten brug 
niet meer aan de veiligheidseisen 
voldeed. De beide bruggen wor-
den momenteel vervangen door 
één betonnen brug en de afron-
ding van de werkzaamheden na-
dert. Volgens de planning zou de 
‘klus’ geklaard zijn rond 8 juni en 
gezien de voortgang gaat deze 
streefdatum gehaald worden. 

Asfalt op Aardbeienbrug
De bewoners van de Uiterweg en 
bezoekers aan de (watersport)be-
drijven moeten wat langer ge-
duld hebben. Voor aanvang voor 
het vervangen van de brug door 
een replica was uitgegaan dat 
rond het vaarseizoen de brug 
weer in volle glorie zou schitte-
ren, maar diverse kabels, leidin-
gen en het persriool gooiden roet 
in het eten. Maar, na de vertra-
ging is het werk voortvarend op-
gepakt en inmiddels is het brug-
dek van de replica inmiddels aan-
gebracht. De ondergrond voor 
de weg is aan weerszijden van de 
brug gereed gemaakt en de eer-
ste lagen van het asfalt aange-
bracht. De zogenaamde toplaag 
wordt pas in de nacht van 8 op 9 
juli aangebracht. Hiervoor is een 

nachtelijke afsluiting van 21.00 
tot 05.00 uur nodig. Verkeer kan 
de Aardbeienbrug dan niet pas-
seren. 
Tussen 2 juni en 8 juli wordt de 
omleidingsbrug afgebroken en 
opgeruimd. Daar is zwaar materi-
eel voor nodig, dat de nieuwe to-
plaag zou kunnen beschadigen. 
Vandaar dat nog even gewacht 
wordt met het aanbrengen van 
de toplaag. In diezelfde tussentijd 
worden ook de aanliggende per-
celen in de oorspronkelijke toe-
stand terug gebracht. De boven-
bouw staat er voor medio juli op. 
Voor de plaatsing hiervan is geen 
nachtelijke afsluiting nodig. 

Hamei op Barendebrug
Op de hamei van de Barende-
brug wacht menig inwoner al ja-
ren, maar de nostalgische aanblik 
komt dit jaar dan toch terug. Eerst 
wordt de Barendebrug gereno-
veerd. Er komt een nieuwe funde-
ring en een betonnen brugdek, 
zodat de nieuwe brug straks de 
bovenbouw kan dragen. Ook het 
huidige metselwerk en leuningen 
worden onder handen genomen. 
Zodra de brug weer open is voor 
autoverkeer, wordt de naastge-
legen voetgangersbrug gereno-
veerd. Omdat veel schoolgaan-
de kinderen hiervan gebruik ma-
ken, wordt dit zoveel mogelijk in 
de zomervakantie periode uit-
gevoerd. De voetgangersbrug is 
overigens nu ‘gewoon’ open voor 
voetgangers en �etsers. De plan-
ning is dat medio augustus de 
Barendebrug met hamei bewon-
derd kan worden.

Politie zoekt getuigen/informatie
Flinke brand op eiland 
in Westeinderplassen
Aalsmeer - Woensdag 20 mei 
omstreeks tien uur in de avond 
is op een eiland in de Westein-
derplassen een �inke brand ont-
staan. De brand woedde in een 
grote stapel riet- en tuinafval 
op een eiland ter hoogte van de 
doorvaart De Grote Brug. De ho-
ge vlammen waren in de ruime 
omgeving zichtbaar.
De brandweer is met de blusboot 
de Poel opgegaan. Met hulp van 
de eigenaar van het eiland is met 
een kraan eerst de stapel uit el-
kaar getrokken. Vervolgens heb-
ben de brandweerlieden het vuur 
met diverse handstralen geblust.

Vanwege de afgelegen plek, 
vormde de brand geen gevaar 
voor bebouwing in de omgeving. 
Wel is de schade aanzienlijk. 
Hoe de brand is ontstaan, is voor-
alsnog onbekend. Omstanders 
hebben bij het eiland kort voor 
de vlammenzee twee jongens 
gezien, maar niet bekend is of zij 
iets met de brand te maken heb-
ben. 
De politie en de brandweer doen 
onderzoek. Wie meer informatie 
heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844.
Foto: VTF

Bekendmaking tijdens online opening
Alle Aalsmeerders gratis 
naar FloriWorld!
Aalsmeer - Medio mei zou Flo-
riWorld middels een groot feest 
feestelijk geopend worden. Na 
bijna twee jaar bouwen aan een 
prachtige bloemen- en planten-
attractie, kon dat fysieke feest he-
laas (nog) niet doorgaan. Door de 
omstandigheden moest er een 
andere (misschien nog wel bete-
re) oplossing gevonden worden 
om Nederland én het buitenland 
kennis te laten maken met Flori-
World. En dat is gelukt! De online 
opening van FloriWorld afgelo-
pen donderdag 21 mei is een heel 
geslaagd digitaal feest geworden 
met veel entertainment, interes-
sante thema’s en gasten, bevlo-
gen gepresenteerd door Corine 
Boon. Op de website van Flori-
World verschijnt binnenkort een 
samenvattende a�evering van de 
online opening. 

Interessante thema’s
De gasten Dennis van der Lubbe, 
wethouder Robert van Rijn, kin-
derburgemeester Berber Veld-
kamp, Rick Pesik, Silvia van den 
Aardweg, Theo Op de Hoek en 
Bert Kranendonk gaven in de 
tweegesprekken die gevoerd 
werden boeiende inzichten over 
de relatie tussen FloriWorld en di-
verse interessante thema’s. Ook 
waren er gasten in het program-
ma die niet fysiek aanwezig wa-
ren, maar wel een digitale bijdra-
ge hebben geleverd in de vorm 
van een videoboodschap. 
Een wel heel bijzondere bood-
schap werd tijdens één van de 
tweegesprekken bekend ge-
maakt door wethouder Van Rijn. 
De inwoners van Aalsmeer krij-
gen het privilege om als één van 
de eersten FloriWorld te bezoe-
ken. En ook nog eens gratis! Houd 

hiervoor de Nieuwe Meerbode in 
de gaten. Binnenkort volgt in de-
ze krant meer informatie over het 
verzilveren van deze unieke kans. 

FloriWorld lied
Karin Bloemen was gastvrouw 
en vertelde de kijker over de be-
levenis in alle ruimtes, gehuld in 
prachtige jurken. Ze zong zelfs 
een eigen FloriWorld lied! Victor 
Mids heeft magische bloemen il-
lusies gecreëerd en Sam Feldt 
heeft temidden van een over-
daad aan planten en bloemen 
heerlijke tropical tunes gedraaid 
en de online opening spetterend 
afgesloten. 
Last but not least werd de Virtu-
al Tour van FloriWorld, een 360 
graden rondgang met clickable 
buttons, gelanceerd. Onder de-
ze buttons is nog meer informa-
tie, �lmpjes en weetjes te vin-
den van en over FloriWorld. Voor 
degenen die na de online ope-
ning en de virtual tour, echt fan 
zijn geworden van FloriWorld en 
er geen genoeg van kunnen krij-
gen, kunnen exclusief lid worden 
van de FloriFriend Community en 
krijgen toegang tot nog meer bo-
nusmateriaal. Bezoek hiervoor de 
website. 
Het team van FloriWorld wil tot 
slot alle kijkers, het entertain-
ment, de gasten, de �lmploeg, 
de mensen die de berichten mas-
saal gedeeld hebben en alle Flo-
riFriends bedanken voor de bij-
drage aan deze memorabele ope-
ning van FloriWorld. Zodra het 
kan, wordt dit dunnetjes overge-
daan met een feestje in het pand 
zelf. Vanaf juli hoopt FloriWorld 
bezoekers te mogen ontvangen 
in de nieuwste bloemen- en plan-
tenattractie aan de Legmeerdijk.

Historische datum: ‘Operation Overlord’ 

Crash Museum opent 
deuren op 6 juni
Aalsmeerderbrug - De vrij-
willigers van het Crash Muse-
um hebben met gezonde span-
ning de boodschap van Minister 
President Rutte aangehoord en 
mogen en gaan de knoop door-
hakken. Het Crash Luchtoorlog- 

en Verzetsmuseum ’40-’45 is er 
klaar voor om haar deuren weer 
voor publiek te openen. Geko-
zen is voor de datum van 6 juni, 
omdat samenvalt met een an-
dere belangrijke historische da-
tum, de datum waarop ‘Operati-

on Overlord’ 76 jaar geleden al-
weer, van start ging. 
De Crash-vrijwilligers kijken 
enorm uit naar de mogelijkheid 
om de collectie weer aan het pu-
bliek te kunnen tonen. In de af-
gelopen weken is door de groep 
hard gewerkt aan een goede 
routering met eenrichtingsver-
keer. Het moge duidelijk zijn dat 
Crash zich strikt aan de regel-
geving van de regering en het 
RIVM houden.

Looproute
De ingang tot het museum is 
verplaatst naar een andere ruim-
te die de mogelijkheid geeft de 
route zodanig te maken dat be-
zoekers in een richting door het 
museum gaan en eenvoudig af-
stand kunnen houden van an-
deren. Tot  spijt van de vrijwil-
ligers mogen zij de bezoekers 
niet rondleiden. Daarom krij-
gen de bezoekers bij de receptie 
het routeboekje ‘Op Ontdekking 
door het Museum’ uitgereikt. Bij 
de verschillende objecten is het 
verhaal van dat object te lezen. 

Ook is bij verschillende objec-
ten een kaart geplaatst met een 
QR-code. Als deze code wordt 
gescand zal een PDF document 
op de telefoon worden gedown-
load met informatie over het be-
tre�ende object. 

Vooraf kaarten reserveren
Omdat er een maximum zit 
aan het toelaten van bezoe-
kers moeten vooraf toegangs-
kaartjes worden besteld. Er 
zijn drie tijd slots geregeld: van 
11.00 tot 12.30 uur, van 13.00 
tot 14.30 uur en van 14.30 tot 
16.00 uur. Het Crash Museum 
gaat voorlopig alleen op zater-
dag en de tweede zondag van 
de maand open. Het museum in 
fort Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk is op woensdag dus tot 
nader order gesloten. Toegangs-
kaarten kunnen worden gere-
serveerd via de website: https://
www.crash40-45.nl/kaarten-re-
serveren of door te bellen naar 
0297-321408. Afrekenen kan 
uitsluitend per pin-betaling bij 
de kassa van het museum. 
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Jeugdschaken
Zwart wint bij AAS Online
Aalsmeer - Een vrij zwarte avond 
bij AAS Online. Deze titel slaat niet 
op de stemming of de opkomst. Er 
waren zelfs 7 partijen en 14 jeugd-
schakers bestreden elkaar vol en-
thousiasme. Maar van de 7 par-
tijen werden er 5 door zwart ge-
wonnen. Toch wel een verrassen-
de uitslag was dat Christiaan met 
wit won van Luuk B, die dit seizoen 
zo goed in vorm is. Netjes gedaan 
Christiaan. En dan de andere kra-
ker, Konrad versus Luuk V. Kon-
rad speelde een damegambiet dat 
door Luuk werd aangenomen. Het 
aangenomen damegambiet is een 
erg scherpe opening waar beide 
partijen hun theorie moeten ken-
nen. Luuk raakte echter al snel in 
verwarring en verloor vrij dom een 
stuk. Hierop ruilde Konrad profes-
sioneel steeds meer materiaal af 

en toen Luuk daarna probeerde te 
compliceren werd zijn dame ge-
pend. Het bloedbad duurde niet 
lang meer. Simon rukte op naar de 
derde plek door Rune aan te kran-
ten. Deze jeugdige topper wordt 
steeds gevaarlijker. Maar de der-
de plaats moet hij wel delen met 
Merel, die met zwart Bryan ver-
loor. Bryan houdt er niet van om 
van meisjes te verliezen. Maar Kai 
sloeg terug voor het mannelijke 
geslacht door van Daria te winnen. 
Als Daria echter ook bij de achter-
ste lijn kan komen, dan gaan er ze-
ker slachto�ers vallen. Roan had 
zich goed hersteld en won van 
Maks en gaat nu samen met Kon-
rad aan kop. David was ook van de 
partij en won van Rink. Kijk voor 
uitslagen en de stand op: www.
aas.leisb.nl.    Door Ben de Leur

Ondanks corona-maatregelen toch een (veilig) feestje

Piet en Riet Lammers 
60 jaar getrouwd
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
24 mei zou het bruidspaar Lam-
mers uit Kudelstaart hun diaman-
ten huwelijk vieren, maar corona 
gooide ook hier roet in het eten. In 
plaats van een gezellig samenzijn 
met familie en vrienden, moesten 
Piet en Riet nu samen thuisblij-
ven en eenzaam het grote jubile-

um vieren. Maar gelukkig werd er 
door een aantal mensen alsnog 
een klein feestje georganiseerd. 

21 Duizend dagen
Zestig jaar geleden stapten Piet 
(89 jaar) en Riet (82 jaar) in het hu-
welijksbootje. Wat voor weer het 
die dag was, weten ze niet meer. 

Maar dat het een prachtig hu-
welijk is geweest, en nog steeds 
is, dat bevestigen beide. Al ruim 
21 duizend dagen zijn ze nu ge-
trouwd, en slechts 30 dagen hier-
van waren dagen waarop ze ziek 
waren, aldus Piet Lammers. De 
zestig jaar samen zijn dus ook zeer 
gezonde jaren geweest.

Warm bad
Het bruidspaar heeft jarenlang 
heerlijk aan de Herenweg ge-
woond. Maar wonen nu sinds een 
aantal jaren in de �at aan de Zwa-
nebloemweg in Kudelstaart. In 
een prachtig appartement, met 
een fantastisch uitzicht over de 
Westeinderplassen. Een warm 
bad, zoals ze beide aangeven. 
Vriendelijke buren door de hele 
�at, die vaak op visite komen om 
een kaartje te leggen of een bor-
reltje te drinken. Piet en Riet glun-
deren als ze hierover vertellen, zo 
gezellig vinden ze altijd de aan-
loop en de gezellige uurtjes. 
En daarom werd er natuurlijk een 
klein, op veilige afstand (1,5 me-
ter), feestje georganiseerd voor 
het diamanten bruidspaar. Het 
bruidspaar had de bewoners in 
het complex voorzien van een 
klein �esje champagne, om geza-
menlijk te proosten op de zestig 
jaar samen. 

Verrassing
Maar de verrassing voor het 
bruidspaar was nog veel groter. 
Beide werden naar beneden ge-
haald, de �at was versierd, de 
vlaggen hingen uit en een klein 
groepje familie en vrienden stond 
het bruidspaar op te wachten. Er 
was een quiz georganiseerd over 
Piet en Riet, waarbij zelfs de dans-
kwaliteiten van het bruidspaar 
getoond werden. 
En met iedere bewoner van het 
complex op een balkon, en fami-
lie en vrienden op afstand, werd 
er uiteindelijk gezongen en ge-
proost op het diamanten huwe-
lijk. Piet en Riet kijken terug op 
een heel gezellig feest.

Inspraak op het nieuwe beleid gaat van start

Een sociale huurwoning 
zoeken verandert
Aalsmeer - De woonruimtever-
deling voor sociale huurwonin-
gen in vijftien gemeenten in de re-
gio’s Amstelland en Meerlanden, 
Amsterdam en Zaanstreek-Wa-
terland gaat veranderen. De ver-
andering is nodig om huishou-
dens met een dringende verhuis-
wens meer kans op een woning 
te geven. Het voorstel houdt be-
ter rekening met de woningzoe-
kende die hard een woning no-
dig heeft, maar niet in aanmer-
king komt voor een urgentie. Het 
voorstel voor een nieuwe verde-
ling is afgelopen dinsdag 26 mei 
door de vijftien colleges van B&W 
vrijgegeven. Er wordt een punten-
systeem geïntroduceerd waarbij 
naast inschrijftijd ook actief zoe-
ken en speci�eke omstandighe-
den een rol gaan spelen. Daarmee 
willen gemeenten en corporaties 
recht doen aan woningzoekenden 
die een extra steun in de rug no-
dig hebben. Vanaf dinsdag 2 juni 
kunnen alle inwoners een reactie 
geven op het voorstel.

Verbetering van toewijzing
De Amsterdamse wethouder Lau-
rens Ivens (voorzitter van het be-
stuurlijk overleg van de regio) is 

tevreden met dit resultaat: “Het is 
mooi dat we met 15 gemeenten 
en 14 corporaties tot een ande-
re verdeling van de sociale huur-
woningen zijn gekomen en dat al-
le inwoners hebben kunnen mee-
denken over de groepen mensen 
die voorrang zouden moeten krij-
gen. Zo kunnen we ervoor zorgen 
dat de sociale huurwoningen va-
ker terecht komen bij de mensen 
die de woning het hardst nodig 
hebben.” Wethouder Robert van 
Rijn van Aalsmeer vindt ook dat 
dit voorstel een verbetering van 
de toewijzing van huurwoningen 
is: “De toewijzingssystematiek was 
aan modernisering toe, mooi dat 
er een compromisvoorstel ligt. Nu 
zijn wij vooral benieuwd wat de 
inwoners van onze regio van het 
voorstel vinden.”

Wacht- en zoekpunten
Het nieuwe systeem werkt met 
punten. De huidige inschrijftijd 
wordt omgezet naar wachtpun-
ten. Wachtpunten blijven altijd 
behouden, tot het moment dat 
een nieuwe huurwoning gevon-
den is. Nieuw zijn straks de zoek-
punten en situatiepunten. De be-
doeling van zoekpunten is men-

sen die actief zoeken meer kans 
te geven. Daarmee hebben ze zelf 
meer invloed op het verkrijgen 
van een woning. Situatiepunten 
bouwt iemand alleen op als die-
gene speci�eke dringende om-
standigheden heeft. 

Drie situaties
Inwoners zijn uitgebreid betrok-
ken via een regionale enquête, lo-
kale discussieavonden en focus-
bijeenkomsten. In totaal 23.000 
mensen hebben de enquête inge-
vuld. Bewoners is onder meer ge-
vraagd welke woningzoekenden 
voorrang moeten krijgen. De drie 
meest genoemde omstandighe-
den zijn 1 op 1 overgenomen in 
het voorstel. De drie situaties zijn: 
relatiebreuk met kinderen, inwo-
nende gezinnen en problematisch 
thuiswonende jongeren.

Actief zoeken
Iedereen die ingeschreven staat 
op WoningNet of Woonmatch 
bouwt straks punten op met in-
schrijftijd, zoekduur en omstan-
digheden. Dit puntenaantal is be-
palend voor de woningtoewijzing. 
Degene met het hoogste aantal 
punten krijgt de woning.

1.  Wachtpunten (inschrijftijd): 
per jaar wordt één wachtpunt 
opgebouwd. Wachtpunten zijn 
de basis en lopen altijd door.

2.  Zoekpunten: per maand wordt 
één punt opgebouwd met een 
maximum van dertig punten.

3. Situatiepunten: per maand 
wordt één punt opgebouwd 
met een maximum van twaalf 
punten.

Voor wie niet actief zoekt nemen 
de zoekpunten ook weer af. Dat 
gaat in hetzelfde tempo als op-
bouwen: één punt per maand. 

Urgentie
Het systeem met urgentie blijft 
bestaan. Aan urgentie zijn echter 
strikte regels verbonden. Als een 
woningzoekende snel een wo-
ning nodig heeft, maar te weinig 
inschrijftijd en niet in aanmerking 
komt voor een urgentie, komen ze 
in de knel in het huidige systeem. 
De toetsing op inkomen en ge-
zinsgrootte verandert ook niet. 
En sommige doelgroepen blijven 
voorrang houden, zoals ouderen, 
grote gezinnen en voorrang voor 
eigen inwoners van een gemeen-
te. 

Inspraak
Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 
kunnen inwoners in hun eigen ge-
meente een reactie geven op het 
voorstel. Eind 2020 wordt door de 
vijftien gemeenteraden een be-
sluit genomen over het voorstel. 
Alle informatie over het voorstel is 
te vinden op de website www.so-
cialehuurwoningzoeken.nl.

Concept Noord-Holland Zuid is klaar
Aalsmeer neemt Energie-
strategie onder de loep
Aalsmeer - De concept Regiona-
le Energiestrategie (RES) voor de 
energieregio Noord-Holland Zuid 
is klaar. Hierin staan de resultaten 
van vele onderzoeken, gesprek-
ken en bijeenkomsten. In die bij-
eenkomsten hebben ruim 1.500 
mensen meegepraat over de op-
wek van duurzame energie in de 
regio. De energieregio verwacht 
dat zij de komende tien jaar bijna 
vier keer zoveel wind- en zonne-
energie kan opwekken: van 0,7 
Twh nu naar 2,7 Twh in 2030. In 
deze concept-RES staat ook voor 
Aalsmeer waar en hoe deze ener-
gie kan worden opgewekt. Stap 
voor stap wordt overgegaan van 
fossiele brandsto�en naar duur-
zame energie. Dit is afgesproken 
in het nationale Klimaatakkoord. 
De 29 gemeenten, de provincie 
Noord-Holland, de drie water-
schappen en de netbeheerders in 
de energieregio Noord-Holland 
Zuid moeten daarbij met elkaar 
bepalen in welke gebieden meer 
duurzame energie opgewekt kan 
worden.

Doelstellingen en ambities
Het aanbod van Noord-Holland 
Zuid bestaat deels uit lopen-
de energieprojecten en deels uit 
doelstellingen en ambities van 
de gemeenten, waterschappen 
en de provincie. Alle partners in 
de energieregio zijn actief be-

zig met de energietransitie en de 
landelijke opgave uit het Klimaat-
akkoord.

Samenspraak met inwoners
Wethouder Wilma Alink: “De con-
cept-RES is een grote eerste stap 
die in beeld brengt waar we duur-
zame energie kunnen gaan op-
wekken. Heel belangrijk wordt 
het vervolg, waarin we in samen-
spraak met onze inwoners de 
mogelijkheden verder gaan on-
derzoeken. Uitgangspunt hierbij 
is dat de inwoners, bedrijven en 
organisaties van Aalsmeer moe-
ten kunnen pro�teren van de op-
brengsten. Wij gaan als college 
hier goed naar kijken.”

Participatieproces
De concept-RES wordt de komen-
de tijd aangescherpt en aange-
vuld met de reacties van de deel-
nemers aan de bijeenkomsten 
die in het voortraject zijn gehou-
den en de wensen en bedenkin-
gen van de gemeenteraden en 
colleges. Na de zomer wordt ge-
start met het participatieproces, 
waarbij de zoekgebieden verder 
worden onderzocht. Hierbij wor-
den ook inwoners, energiecoö-
peraties, experts, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties 
betrokken. De deadline voor de 
indiening van de concept-RES is 1 
oktober 2020.

Werkzaamheden overdag en ‘s nachts
Groot onderhoud aan 
asfalt in gemeente
Aalsmeer - Onder de noemer 
‘Groot onderhoud asfalt 2020’ 
worden op veel locaties in de ge-
meente asfaltwerkzaamheden 
uitgevoerd. Eind april is aanne-
mer Van der Steen hiermee ge-
start. De afgelopen weken heb-
ben in het teken gestaan van de 
voorbereidingen en op dit mo-
ment wordt er druk gewerkt aan 
de uitvoering. De werkzaamhe-
den worden verspreid uitgevoerd 
over 2020 en vinden zowel in de 
nacht als overdag plaats. Tijdens 
deze werkzaamheden worden af-
zettingen geplaatst. Momenteel 
lopen de werkzaamheden vol-
gens planning. Asfaltonderhouds-
werkzaamheden gaan plaatsvin-
den op de Ambachtsheerweg, Bil-

derdammerweg, Calslagerbanc-
ken, Mastweg en Romeijnstraat, 
Mijnsherenweg, Mr. Jac. Takka-
de, Hornweg, Rietwijkeroord-
weg, Leeghwaterstraat, Spoorlijn-
pad, Albrechtstraat, Stommeerka-
de, Burgemeester Kasteleinweg, 
Oosteinderweg, Verlengde Lijn-
baan, Dorpsstraat, Legmeerdijk, 
Herenweg, Pontweg, Kudelstaart-
seweg, Beethovenlaan, Mijnshe-
renweg, Stommeerweg, Stations-
weg, Dorpsstraat, Middenweg en 
Dwarsweg, Van Clee�kade en het 
voetpad Beethovenlaan. Voor vra-
gen kan contact opgenomen wor-
den met één van de toezichthou-
ders van de gemeente: de heer 
T. Konijn, via: 06-21681635 of de 
heer J. Overbeek via: 06-26070605.

Wethouder: “Ik vind niets van onze boodschap terug”

Luchtvaartnota brengt niets 
positiefs voor Aalsmeer
Aalsmeer - De door het kabinet 
gepresenteerde luchtvaartnota 
2020-2050 heeft voor Aalsmeer 
niets positiefs te melden. Dat is de 
conclusie van wethouder Schip-
holzaken Bart Kabout. Er wordt in 
de lijvige nota rekening gehou-
den met een groei van het aan-
tal vluchten tot minimaal 600 dui-
zend per jaar en dat is niet te ver-
kopen, vindt Kabout.

‘Genoeg is genoeg’
“Al jaren geven we het signaal dat 
er nu al teveel vluchten over ons 
hoofd gaan. De boodschap ‘ge-

noeg is genoeg’ en ‘de balans tus-
sen welvaart en welzijn is zoek’, is 
tot in den treure uitgedragen door 
ons en onze bewoners en zelfs on-
ze ondernemers”, verzucht Bart 
Kabout. “De minister heeft ons tij-
dens haar bezoek in februari nog 
bevestigd dat hinderreductie so-
wieso nodig is, dus ook los van 
eventuele groei, maar in het stuk 
vind je daar niets van terug.” 

Honger naar groei
Het kabinet gaat uit van een groei 
van de luchtvaart die verdiend 
moet worden met hinderbeper-

kende maatregelen. Maar die 
maatregelen hebben tot nu toe 
in Aalsmeer en Kudelstaart alleen 
maar meer overlast opgeleverd. 
Nieuwe maatregelen zijn er nog 
niet en als ze er al zouden zijn, zijn 
de e�ecten ervan nog niet op een 
goede manier te meten. De hele 
nota ademt volgens Kabout een 
honger naar groei van de lucht-
vaart. 

Geen regie
De omwonenden en hun proble-
men met het geluid en hun ge-
zondheid komen er in het stuk 

zeer bekaaid van af. “De hele op-
bouw van de nota gaat uit van 
economische noodzaak en mo-
gelijkheden tot groei van het aan-
tal vluchten. Groei tot 2030, groei 
na 2030. Met een aantal vluch-
ten waar je u tegen zegt. Nergens 
staat het uitgangspunt dat er nu al 
genoeg wordt gevlogen op Schip-
hol”, zegt Kabout.

“En daar waar het gaat om leef-
baarheid wordt de bal simpelweg 
neergelegd bij Schiphol, de sec-
tor en de omgeving. Dat noem ik 
geen regie. Als college en groot 
deel van de gemeenteraad had-
den we het idee dat minister Van 
Nieuwenhuizen serieus naar ons 
luisterde tijdens haar bezoeken 
aan Aalsmeer. Sommigen waren 
daarover vooraf en tijdens de ge-
sprekken al sceptisch. Hoe het ook 
zij, ik vind in deze nota in elk ge-
val niets van onze boodschappen 
terug.” 
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Geld uit overwaarde van huis halen

Geld uit 
de Stenen

HOOFDDORP Heeft u de eigen woning afbetaald, of nog 
slechts een lage hypotheek, en wilt u meer te besteden 
hebben? Dan heeft Geld uit de Stenen wellicht de 
oplossing voor u. Door de overwaarde in uw woning 
heeft u wel voldoende vermogen, alleen zit dat nog vast 
in de stenen. Een deel van dat geld kunt u uit de stenen 
halen en naar eigen inzicht besteden. Het kan in één keer 
opgenomen worden, maar ook in termijnen of op afroep.

Hypotheekadviseur Cor Ebbeling van het 
Hoofddorpse adviesbureau Geld uit de 
Stenen: "Het is een ideale mogelijkheid 
voor mensen van 57 jaar of ouder zonder 
hypotheek of met een lage hypotheek en 
die hun pensioeninkomen willen aan-
vullen. Of voor mensen die een grote reis 
willen maken, camper of plezierjacht 
willen kopen. Ik heb ook klanten die hun 
kinderen of kleinkinderen geld willen 
schenken of willen helpen met het kopen 
van een huis of lagere hypotheeklasten. 
Er zijn legio redenen om geld uit de ste-
nen van je huis te willen halen."

MAATWERK Geld uit de Stenen biedt 
twaalf verschillende oplossingen. Wel-
ke voor uw speci�eke situatie het meest 
geschikt is, hangt af van onder meer 
uw leeftijd, woningwaarde en eventu-

eel nog openstaande hypotheek. Cor: 
"Ik bied maatwerkadvies. Aan de hand 
van een stappenplan doorlopen we alle 
opties en mogelijkheden. Samen werken 
we zo toe naar het voor de klant meest 
geschikte �nanciële product. We staan 
ook stil bij bijvoorbeeld de effecten van 
een mogelijke toekomstige verhuizing 
naar een andere koop- of huurwoning. 
Of bij de vraag wat de gevolgen zijn voor 
de langstlevende partner, kinderen of 
andere erfgenamen in geval van overlij-
den."

OPEET- OF VERZILVERHYPOTHEEK Er is keu-
ze uit risicovrije producten, hypotheken 
zonder maandlasten, grondverkoop en 
nog veel meer. Cor: "Uit alle varianten 
is de opeet- of verzilver- of overwaar-
dehypotheek de meest toegepaste. Die 

is mogelijk als de klant in de huidige 
woning wil blijven wonen, maar ook als 
er op korte of lange termijn wordt ver-
huisd. Het is een product waarbij instap-
pen bij 70, 85 of 93 jaar ook heel goed 
mogelijk is!" De verzilver of overwaar-
dehypotheken worden aangeboden door 
een beperkt aantal Nederlandse banken. 

Geld uit de Stenen maakt voor u een 
vergelijking van de mogelijkheden, de 
voor- en nadelen van deze banken en de 
beschikbare alternatieven.

  Neem contact op met Cor Ebbeling  
voor een gratis gesprek: 06-54235620. 
Meer informatie: gelduitdestenen.nl.

 Hypotheekadviseur Cor Ebbeling.

Wel reserveren voor bezoek, lunch en diner

Welkom in café Op de 
Hoek vanaf 1 juni
Kudelstaart - Na elf weken geslo-
ten te zijn geweest door het co-
ronavirus gaan gelukkig op 1 ju-
ni om 12.00 uur de horecadeuren 
weer open, ook van café Op de 
Hoek. De medewerkers en eige-
naar Beatle Raadschelders heb-
ben alle gasten gemist. De praat-
jes, de grappen, de gezelligheid, 
de vrienden(innen) borrels, de 
dagjesmensen, enz. Het team wil 
iedereen bedanken voor de steun 
en alle lieve berichten. Natuurlijk 
moet ook Op de Hoek zich hou-
den aan de richtlijnen van het 
RIVM. Dat betekent dat het café 
ook helaas reserveringen moet 
gaan noteren. Zomaar even ge-
zellig en ongedwongen naar het 
café gaan, kan even niet meer. En 
dit was juist het sterke punt van 
Op de Hoek. Het team hoopt dan 
ook maar dat het tijdelijk is en dat 
in de toekomst het oude concept 
weer opgepakt kan worden.
Reserveren kan via 06-34601772 
elke dag vanaf 10.00 uur. Er gaat 
in tijdsblokken gewerkt worden: 
Lunch van 11.30 tot 13.00 uur 
en van 13.00 tot 14.30 uur en di-
ner van 17.00 tot 19.00 uur of van 
19.00 tot 21.00 uur. Wie toch op 
de bonnefooi naar het café komt 
voor lunch of diner, kan altijd in-

formeren of er nog een tafel vrij 
is. “Je bent natuurlijk van harte 
welkom”, aldus het team. “Zolang 
het maar blijft binnen de richtlij-
nen. Tenslotte is het belangrijkste 
dat de gasten het weer naar hun 
zin hebben en zich veilig voelen.” 
Voor degene die willen biljar-
ten: Het liefst tussen 10.00 en 
11.30 uur, 14.30 tot 17.00 uur 
of na 21.00 uur. Maar, even bel-
len of er meer ruimte is, kan na-
tuurlijk altijd. Op maandag 1 ju-
ni, tweede Pinksterdag, gaat café 
Op de Hoek om 12.00 uur open. 
Bij goed weer kunnen bezoekers 
binnen of buiten zitten. Op de-
ze dag worden andere tijdsblok-
ken gehanteerd om iedereen de 
gelegenheid te geven het café 
weer te bezoeken: 12.00 tot 14.00 
uur, 14.00 tot 15.30 uur, 15.30 tot 
17.00 uur, 17.00 tot 19.00 uur, 
19.00 tot 21.00 uur en 21.00 uur 
tot sluit. Het team van Op de 
Hoek hoopt met deze aanpassin-
gen en reserveringen dat bezoe-
kers de weg naar het café weer 
weten te vinden. “We heten jullie 
allemaal van harte welkom. Houd 
rekening met elkaar en geef el-
kaar de ruimte. We gaan dit met 
z’n allen doen”, aldus Beatle en al-
le medewerkers.

WV Aalsmeer opgericht in 1943
Watersportvereniging is 
compleet havencomplex
Aalsmeer - Watersportvereni-
ging Aalsmeer is in 1943 opge-
richt door een aantal enthousias-
te Aalsmeerders en inmiddels uit-
gegroeid tot een bloeiende ver-
eniging met ongeveer vierhon-
derd actieve leden. De haven 
biedt plaats aan meer dan twee-
honderd ligplaatsen voor zowel 
zeil- als motorschepen en er is 
gelegenheid tot winterstalling 
op de kant. Daarbij kan gebruik 
gemaakt worden van de hijs-
kraan met een hefvermogen van 
acht ton of een kleinere kraan tot 
maximaal vijftienhonderd kilo-
gram. Leden met een boot op 
een trailer maken daar graag ge-
bruik van. Ook is er een botenhel-
ling, splash- en jollensteiger en 
kunnen kleine bootjes ‘langszij’. 
Er zijn goede sanitaire voorzienin-
gen. Het clubhuis blijft tijdens de 
coronacrisis helaas nog gesloten, 
maar is in normale omstandig-
heden een geschikte plaats om 
even na te praten na een zomer-
se dag met uitzicht vanaf het ter-
ras over de Kleine Poel. Kortom, 
Watersportvereniging Aalsmeer 
is een compleet havencomplex 
waar onderlinge verbondenheid 
hoog in het vaandel staat. 

Havenmeester
Havenmeester Marjolein Vrijman 
houdt al acht jaar met veel ple-
zier en bezieling een oogje in het 
spreekwoordelijke zeil van deze 
vereniging. Ze vertelt: “Het is erg 
leuk werk, want er is geen dag 
hetzelfde. Het contact met de le-
den is �jn, omdat de meesten vrij 
zijn als ze naar hun boot gaan en 
dus opgewekt en vrolijk. Ons le-
denbestand is zeer gevarieerd; 
van laag- tot hoogopgeleid, al-
le soorten en maten. Die diversi-
teit maakt het zo boeiend. De ver-

deling van zeilers en motorboot-
vaarders is 50/50. Ik vind eigen-
lijk dat we de mooiste haven van 
de regio zijn, omdat we beschut 
aan de Kleine poel liggen, veel 
groen hebben en dus van vogels 
en natuur kunnen genieten. Mo-
menteel zijn er nog wat ligplaat-
sen beschikbaar tot zeven meter 
en twee prachtige botenhuizen, 
dus nieuwe leden zijn van har-
te welkom. Omdat we een ver-
eniging zijn doen we de mees-
te klussen in eigen beheer. Er is 
een onderhoudsteam actief in de 
winter, een hellingploeg voor het 
op de kant zetten en in het water 
hijsen van boten en op ‘Zelfwerk-
dagen’ komen er veel leden naar 
de haven. Nieuwe leden worden 
overigens direct ingeburgerd bij 
ons.” Helaas vergrijsd het leden-
bestand. Het bestuur van Water-
sportvereniging Aalsmeer kan 
derhalve nog wat jonge leden ge-
bruiken voor in het jeugdteam.
  
Bestuurslid 
Dit onderstreept Linda Keijzers: 
“Zeilen is namelijk zo leuk om te 
leren en te doen!” Linda is reeds 
anderhalf jaar bestuurslid van de 
afdeling jeugdzaken. Wat is er zo 
leuk aan deze functie? “Het mee-
denken over het reilen en zeilen 
is eigenlijk inhoudelijk het run-
nen van een bedrijf. In dit geval, 
een heel leuk bedrijf, waar ieder-
een voor zijn/haar hobby komt. Ik 
liep hier al sinds mijn jeugd rond. 
Mijn opa en oma en ouders wa-
ren lid. En wij nu ook. Mijn man 
Eddy zit in de hijsploeg en assi-
steert regelmatig bij elektrawerk-
zaamheden en andere hand- en 
spandiensten.” 
Op de vereniging worden zeil-
wedstrijden georganiseerd en 
zeillessen gegeven aan kinderen 

Havenmeester Marjolein Vrijman en bestuurslid Linda Keijzers (rechts). 

Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer
Oproep vanuit El Salvador: 

Blij  Fairtrade ko fie ko en
Aalsmeer - Door de coronacrisis 
is er een dalende vraag naar kof-
�e. Dit raakt dus niet alleen de 
ko�eproducerende landen, maar 
ook de vele handelaren, ko�e-
branders en leveranciers die be-
drijven, instellingen en horeca 
van ko�e voorzien. Veel werkne-
mers werken momenteel thuis en 
dus wordt er veel minder ko�e 
op het werk gedronken. Ook de 
verkopen aan de horeca zijn vol-
ledig stilgevallen. 
Kleine ko�ebranders, die van 
deze grootverbruikers afhanke-

lijk zijn, melden ingezakte om-
zetten, zelfs tot 80%. Die da-
lende consumptie buitenshuis 
wordt in volume niet gecompen-
seerd met groeiende ko�econ-
sumptie thuis. Dat is ook in Fair-
trade merkbaar. Werknemers die 
op het werk Fairtrade ko�e drin-
ken, doen dat niet ook automa-
tisch thuis. In Nederland staat de 
vraag naar Fairtrade daarom on-
der druk vanwege de wegvallen-
de vraag uit het bedrijfsleven en 
horeca. En dat zal waarschijnlijk 
nog maanden zo blijven.

vanaf een jaar of zeven. De eerste 
lessen zijn, ondanks de coronacri-
sis, weer begonnen. “Dat was on-
geloo�ijk leuk en succesvol.” Al-
dus Linda, “Maar helaas slechts 
voor een handjevol kinderen. 
Ook door de maatregelen. Kinde-
ren vanaf 13 jaar moeten bijvoor-
beeld apart sporten van jongere 
kinderen, dus dat is een heel ge-
regel. Als er meer kinderen zich 
aanmelden, kunnen we grote-
re groepen maken. Zondag 7 ju-

ni is een optie voor een proe�es. 
Je kunt je hiervoor aanmelden via 
jeugd@wvaalsmeer.nl.” 
Sinds kort heeft Watersportver-
eniging Aalsmeer, gelegen aan 
de Uiterweg 155, een Facebook-
pagina. Ondergetekende (tevens 
personeelslid van deze bloeien-
de vereniging) is blij als jullie de 
pagina even liken: www.face-
book.com/watersportverenigin-
gaalsmeer
 Door Miranda Gommans 

Duurzaam opereren
Daarom is de oproep van Rigobe-
rto Rojas, voorzitter van de asso-
ciatie van kleine boeren in El Sal-
vador (CESPPO) een logische, een 
oproep namens alle boeren die 
bij Fairtrade zijn aangesloten: “Ik 
wil onze buitenlandse kopers en 
consumenten vragen ko�e van 
onze Fairtrade organisaties te blij-
ven kopen en ons met bijdragen 
zoveel mogelijk te helpen om or-
ganisaties de mogelijkheid te ge-

ven duurzaam te blijven opere-
ren, zowel sociaal, economisch 
als op gebied van milieu.”

Misschien dat deze coronacrisis 
voor consumenten zelfs een nieu-
we aanleiding is om voortaan 
voor ko�e ‘met een menselijk 
gezicht’ te kiezen. Let wel op het 
keurmerk! Meer informatie over 
Fairtrade is te vinden op: www.
fairtradegemeenteaalsmeer.nl of 
www.fairtradegemeenten.nl
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Derde online schaaktoernooi
AJ sterkste in AAS Arena
Aalsmeer - Alweer het derde AAS 
Arena toernooi, zonder Anna he-
laas. Maar wel met Paul, Mark, 
Olaf en Bryan als nieuwe spe-
lers online. Bryan sowieso hele-
maal terug als oud-AAS-lid. FM 
Je� van Vliet stapte iets te laat in, 
waar kennen de mede-schakers 
dat van? Hij verloor hard van Bru-
minaci Olaf Cliteur, die nu bezig 
is deze partij in te lijsten. Nestor 
Ben de Leur begon onstopbaar, 
maar na een uur spelen begon-
nen het moordend tempo en de 
jaren te tellen en  werden enige 
partijen onnodig verloren, des-
ondanks netjes vijfde in dit ster-

ke veld. En de meeste partijen, 
maar liefst 13. Er was een duide-
lijke tweedeling tussen de kanon-
nen en de waterdragers.
Waar AJ vorige week nog wat 
roestig was, had hij nu kennelijk 
een oliebeurt gehad en scoorde 
8 uit 10. Kwijt Is Kwijt, zijnde Paul 
Schrama, scoorde een half punt 
minder, maar is het snelschaken 
duidelijk nog niet verleerd. Der-
de was de onaantastbare win-
naar van vorige week, FM Je� van 
Vliet met 7 uit 9. Kijk voor alle uit-
slagen en de eindstand op: www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Bijzondere avond voor Marijke Eisen
Genieten bij Target van 
buiten boogschieten
Kudelstaart - Ook op Hemel-
vaartsdag werd er bij handboog-
vereniging Target geschoten bij 
heerlijke temperaturen. Dit was 
de derde keer dat er geschoten 
werd na de versoepeling van de 
Corona maatregelen en het is 
duidelijk dat nog niet alle leden 
hun wekelijkse ritme alweer te-
rug hebben. Met 10 tot 15 schut-
ters op een avond is er sprake 
van een weifelend begin. Het be-
stuur van Target heeft echter goe-
de hoop dat, indien de weersom-
standigheden zich positief blij-
ven ontwikkelen, er zeker sprake 
zal zijn van grotere opkomsten.
Voor Marijke Eisen was het wel 
een bijzondere avond. Zij schoot 
haar eerste buiten 10, een presta-
tie die zij met enthousiasme  be-
leefde. Marijke is nog niet heel 
lang lid van Target, maar met 
haar inzet en medeleven bij alles 
wat er bij Target gebeurt is zij ze-
ker een welkome aanvulling bin-

nen de club. Op Hemelvaartsdag 
was het de eerste keer dat zij bui-
ten schoot. Het is te wensen voor 
Marijke dat er nog vele voltre�ers 
mogen volgen. Meer weten over 
handboogsport in de regio? Kijk 
dan op www.hbvtarget.nl

In spoor van Gesink op ‘Alpe du Zwift’
Vlotte klim Owen Geleijn 
in virtuele wielerkoers
Rijsenhout - Wielrenner Owen 
Geleijn uit Rijsenhout is afgelo-
pen zondag tiende geworden in 
de vierde en laatste rit van de Lot-
to-Visma e-competitie. De virtu-
ele race bestond dit keer uit een 
klimkoers van ruim 17 kilome-
ter naar de top van de denkbeel-
dige Alpe du Zwift. De onderlin-
ge wedstrijd op geavanceerde 

hometrainers tussen de profs en 
renners van het opleidingsteam 
werd gewonnen door het Deen-
se talent Jonas Vingegaard, vóór 
Mike Teunissen. Owen Geleijn �-
nishte na een dik uur trappen op 
de negen procent steile klim in 
het spoor van Robert Gesink. In 
het klassement, opgemaakt na 
vier ritten, staat Geleijn achtste. 

Hockey
Tomasz Kotulski nieuwe 
coach Qui Vive Heren 1

Tomek kunnen aangaan en kijken 
samen met de spelersgroep uit 
naar het nieuwe seizoen.”
Bert Vreeken blijft assistent-coach 
bij Qui Vive Heren 1 en daarmee 
rechterhand van  Tomek Kotuski.
Tomek Kotulski over zijn nieuwe 
club: “Ik ben ontzettend blij dat ik 

het vertrouwen van de club heb 
gekregen om voor deze talent-
volle groep te staan! Ik heb van 
het begin van onze gesprekken 
een heel positief gevoel over Qui 
Vive. Er ligt een interessante uit-
daging voor ons, waar mijn karak-
ter heel goed past.”

Van links naar rechts: Bert Vreeken, Tomasz Kotulski en Marcel Bon.

Roei- en Kanovereniging
Leden Michiel de Ruyter 
weer het water op
Uithoorn - Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter heeft haar 
deuren weer heropend voor roei-
ers, kanoërs en kanopoloërs. Al-
le leden zijn blij dat zij weer heer-
lijk het water op kunnen en mo-
gen genieten van het prachtige 
weer! Voor alle drie de disciplines 
zijn uitgebreide protocollen ge-
schreven om de hervatting van 
de sport veilig en gezond te kun-
nen laten plaats vinden. Alle ge-
nomen maatregelen nemen de 
leden graag ter harte, zolang ze 
maar weer mogen roeien, kano-
en en kanopoloën. 

Jeugdleden
Op 29 april mochten de roei- en 
kanojeugdleden tot 18 jaar weer 
het water op onder begeleiding 
van toegewijde instructeurs. Een 
eerste stap in de goede richting 
om het sporten weer te hervatten 
op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Individueel buitensporten
Een kleine twee weken later volg-
de opnieuw goed nieuws: indi-
viduele buitensporten werden 

weer toegestaan! De bestaande 
protocollen werden herschreven 
en leden werden geïnformeerd. 
Hiermee openden de deuren van 
de vereniging zich ook voor vol-
wassenen, die individueel komen 
roeien, kanoën en kanopoloën. 
De volwassen clubleden konden 
zich al snel weer opgeven om 
mee te doen met de instructies 
voor de kanovaardigheidscursus-
sen op de zaterdagochtend. Alle 
kanoleden hebben zo de moge-
lijkheid om hun kanotechnieken 
bij te schaven. Er wordt hard ge-
werkt om ook de instructies van 
de roeileden weer mogelijk te 
maken. 

Meerpersoonsboten
Voor roeileden die in een meer-
persoonsboot varen wordt het 
geduld nog even op de proef ge-
steld. Zij mogen hopelijk ook bin-
nenkort het water op. Er wordt 
gewacht op verdere versoepe-
lingsmaatregelen vanuit de over-
heid en het RIVM nog even af. 
Foto: Yvon Molenkamp
Tekst: Kim de Vries

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
12 mei hebben de medewer-
kers van Paramedisch Adviescen-
trum Aalsmeer de ouderen in het 
Kloosterhof en de bewoners van 
de �at in de Gerberastraat in be-
weging gebracht. Op oud Hol-
landse muziek is de mensen een 
�jn uurtje gezonde a�eiding be-
zorgd. Er werd goed meegedaan 
vanaf de balkons en vanuit de ra-
men. “Sportief en gezellig”, aldus 
de medewerkers van PACA en ge-
zien de vrolijke gezichten hebben 
de deelnemers ook genoten van 
dit uurtje sporten met elkaar.
Foto’s: Maaike Kaslander

Uurtje sporten met PACA 
ezonde a eiding in de 

Gerberastraat

Zwemmen
Gratis ‘proef’ trainen 
voor jeugd bij Oceanus
Aalsmeer - Inmiddels zijn de le-
den van zwemvereniging Ocea-
nus al een aantal weken bezig, 
met inachtneming van de co-
ronamaatregelen, om lekker 
te sporten met z’n allen. Nu al-
les voor de leden goed op de rit 
staat wil het bestuur de jeugd van 
Aalsmeer en omstreken  de mo-
gelijkheid bieden om gedurende 
de maand juni te komen ‘proef’ 
trainen. Oceanus is een breedte 
sportvereniging die met behulp 
van inmiddels negen afdelingen 
jong en oud elke week lekker la-
ten bewegen. Van recreatief, wa-
terpolo, triatlon, wedstrijdzwem-
men en vinzwemmen tot aan de 
masters. Voor iedereen is een ge-
schikte plek te vinden. De gehe-
le maand juni kan iedereen van 
6 tot en met 18 jaar gratis ken-
nismaken met Oceanus. Er is een 
splitsing gemaakt in jeugdgroe-
pen en wel 6 tot en met 12 en 13 
tot en met 18 jaar. 

Landtrainingen
Voor de Jeugd zijn er op maan-
dag en donderdag Atletic Skills 
Model trainingen, landtraining in 
de vorm van bootcamp waarbij 
het gehele lijf getraind wordt om 

sterker, �exibeler en gezonder te 
worden. De groepen zijn inge-
deeld in drie leeftijdscategorieën 
om het voor iedereen aantrekke-
lijk te houden en te maken. 

Zwemtrainingen
Op dinsdag-, en donderdag-
avond van 18.15 tot 19.15 uur  
zijn er zwemtrainingen voor de 
leeftijd tot en met 12 jaar, ieder-
een met het B-zwemdiploma in 
zijn/haar bezit kan hieraan mee 
doen. Op vrijdagavond is de leef-
tijd 13 tot en met 18 jaar van har-
te welkom bij de recreatiegroep 
van 18.15 tot 19.00 uur om on-
der leiding van de trainers te le-
ren technieken te verbeteren en 
de conditie naar een hoger ni-
veau te brengen. Oceanus heeft 
ook voor de heren en dames ou-
der dan 18 jaar diverse trainingen 
en activiteiten. Uiteraard volgt 
de vereniging alle richtlijnen van 
veilig sporten volgens het RIVM. 
Er geldt een maximum voor het 
aantal deelnemers, er wordt ge-
bruik gemaakt van inschrij�inken 
en vol is vol. Enthousiast gewor-
den of meer informatie? Kijk dan 
op de website www.komzwem-
menbijoceanus.nl. 

Achtste ronde online schaaktoernooi
Dr. Vince koelbloedigste 
na chaotische avond
Aalsmeer - Ondanks het mooie 
weer wilden 12 spelers afgelopen 
donderdagavond van start gaan 
in alweer de achtste ronde van 
het Westeinder online schaak-
toernooi. Iedereen zat klaar voor 
de eerste partij, maar na de count 
down om 20.00 uur gebeurde er 
niets. Dat duurde enig tijd en in 
de chat nam het gemopper toe. 
Ook het bestuur van schaakclub 
Westeinder, waarvan de meerder-
heid uit gerenommeerde IT ex-
perts bestaat, kon het niet direct 
oplossen. Na een half uur werd 
besloten tot de meest beproefde  
oplossing voor IT problemen: af-
sluiten en opnieuw opstarten. Zo 
gedaan, en of het hierdoor kwam 
zullen de schakers nooit weten, 
maar de Lichess server kwam tot 
leven! Vervolgens bleek echter dat 
er twee toernooien live waren, het 
oorspronkelijke en het nieuw ge-
startte toernooi. Via de chat lukte 
het om alle deelnemers naar het 
oude toernooi terug te loodsen 
en zo kon iedereen hier vanaf cir-
ca 21.00 uur weer voluit schaken. 

Na deze rommelige start werd in 
het grote toernooi fel gestreden. 
Alle 23 gespeelde partijen ein-
digden in een beslissing, meestal 
na harde strijd en zenuwslopen-
de tijdnoodscenes. Er zat geen re-
mise bij. Dr. Vince (Vincent Jong-
kind) bewees dat chirurgen koel-
bloedig kunnen blijven in chao-
tische en wisselende omstandig-
heden en schoof gedecideerd al  
zijn tegenstanders van het bord. 
Daarmee bleef hij Huup Joosten,  
de winnaar van vorige week, vier 
punten voor en behaalde zijn eer-
ste overwinning in de Westeinder 
Arena sinds zijn come back enke-
le weken geleden!

Negende ronde
Komende donderdag 28 mei om 
20.00 uur start de negende ronde 
van de Westeinder Arena. Doe ge-
rust eens mee, het is ook toegan-
kelijk voor niet leden. Aanmel-
den kan via schaakclubwestein-
der.nl onder Nieuws. Schaakclub 
Westeinder: Voor toppers en thuis 
schakers! 

Badmintonnen in de open lucht
Airbadminton bij Volant’90
Aalsmeer - Net als alle ande-
re binnensporten werd ook het 
badmintonseizoen van Volant 
’90 omwille van de intelligen-
te lockdown abrupt afgebro-
ken. De hoop en verwachting is 
dat er pas per begin september 
weer gebruik gemaakt kan wor-
den van de Proosdijhal. Eerder 
was er al sprake om badminton 
te gaan spelen in de openlucht, 
het zo genoemde ‘airbadminton’. 
De Badmintonbond had daar vo-
rig jaar al plannen voor ontwik-
keld. Maar nu wordt er door Vo-
lant ‘90 ook werkelijk uitvoering 
aan gegeven. Er wordt gespeeld 
volgens andere regels, op een an-
der ingedeeld veld en met speci-
ale shuttles die niet zo windge-
voelig zijn als die er in de hal ge-
bruikt worden. De laatste twee 
weken hebben de jeugdleden al 

kunnen ‘airbadmintonnen’ op de 
door de ESA uitgezette velden 
op het VZOD terrein aan de Wim 
Kandreef in Kudelstaart. Op don-
deravond 28 mei gaan nu ook de 
senioren van start. De vereniging 
is blij dat de badmintonsport 
hiermee niet langere tijd stil ligt. 
En mogelijk is airbadminton zelfs 
een alternatief of een aanvulling 
voor de liefhebbers van het tradi-
tionele binnenbadminton.
Met ingang van 11 juni kunnen 
ook niet-leden bij Volant ’90 ko-
men airbadmintonnen. Echter is 
dit alleen mogelijk, nadat zij zich 
vooraf hebben aangemeld via 
www.volant90.nl. Op de websi-
te is ook alle informatie te lezen 
over hoe airbadminton gespeeld 
wordt en over hoe de vereniging 
tijdens sportactiviteiten rekening 
houdt met alle RIVM richtlijnen

De Kwakel - Tomasz (Tomek) Ko-
tulski volgt Tim Oudenaller op als 
hoofdcoach van Qui Vive Heren 1.
Tomek was afgelopen seizoen as-
sistent-coach bij Cartouche en 
voor die tijd actief als hockey-
coach in Schotland en bij Hurley, 
Overbos en Alkmaar. Daarnaast 
heeft Tomek internationale erva-
ring als assistent bondscoach van 
Polen en Schotland en als spe-
ler van het Pools nationaal team. 

Naast  zijn werk als hockeycoach 
is hij ook actief als gymleraar bij 
de British School in The Nether-
lands in Den Haag.
Marcel Bon, bestuurslid Tophoc-
key Qui Vive: “Met Tomek hebben 
wij een energieke, ambitieuze 
hockeycoach met een goede, tac-
tische kijk op het spel en veel pas-
sie voor hockey. Wij zijn erg blij 
dat wij na een zorgvuldig selec-
tieproces de samenwerking met 
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Van 27 juni tot en met 4 juli
Solo fietsen voor Hartekind
Amstelland - Van 27 juni tot en 
met 4 juli vindt Hartekind Ride 
Solo voor kinderen met een aan-
geboren hartafwijking plaats. 
Vanuit heel Nederland �etsen 
deelnemers voor Stichting Harte-
kind, solo in hun eigen omgeving 
of op de �etstrainer. Deelnemers 
dragen bij aan onderzoek naar 
genezing en betere behandelin-
gen voor kinderen met hartfalen. 
Op dit moment is een hartafwij-
king nog steeds doodsoorzaak 
nummer één bij kinderen tot 15 
jaar. Stichting Hartekind wil hier 
verandering in brengen. Daar-
om Hartekind Ride Solo. Iedereen 
kan (solo) meedoen! Bepaal zelf 
de route en het aantal kilometers. 
 
Groots slotevenement
Zaterdag 4 juli is het grootse slot-
evenement. Deelnemers �etsen 
2,5 uur, voorafgaand is er een 
live-programma via YouTube met 

het o�ciële startschot, live inter-
views met deelnemers en kinder-
cardiologen in het land. Na 2,5 
uur �etsen wordt het bedrag dat 
is opgehaald voor Stichting Har-
tekind bekendgemaakt! 

Toekomst voor ieder kind 
Yara van Kerkhof, olympisch kam-
pioene shorttrack en zelf een 
‘hartekind’: “Ieder kind verdient 
een toekomst, zoals ik die heb ge-
kregen. Er is veel onderzoek en 
geld nodig om meer kinderen te 
genezen. Daarom stap ik van 27 
juni tot en met 4 juli op de �ets 
om zoveel mogelijk geld op te ha-
len voor hartekinderen.” Ga jij de 
uitdaging aan? Challenge jezelf 
voor kinderen met hartfalen en 
�ets samen met Yara van Kerkhof 
mee met Hartekind Ride Solo!
Kijk voor meer informatie over 
het evenement en inschrijvingen 
op www.hartekindride.nl

Van Truus
Omdenken
Aalsmeer - De varende boswach-
ter is er niet meer heb ik begre-
pen. Het gebied van de Poel is te 
groot om te controleren, werd mij 
verteld. Is op zich een bizarre con-
clusie, want hoe groot is het wa-
teroppervlak in vergelijk met het 
landoppervlak in dit dorp? En 
hoeveel boten liggen er in jacht-
havens? Vast genoeg om regel-
matig een controle rondje te va-
ren. Er zijn naar mijn idee ook ge-
noeg handhavers beschikbaar 
voor zo’n klus. Maar dat is vast een 
te simpel rekensommetje. Resul-
taat is dat vernielingen en vanda-
lisme gewoon doorgaan op de ei-
landjes. Dat wordt dus ‘gedoogd’. 
Want hoe wil je het anders noe-
men als je als gemeente geen op-
lossing weet te bedenken voor 
dit probleem. Jongelui van 14 en 
15 jaar zorgen al voor overlast 
en vernielingen. Ze vervelen zich 
omdat ze niet naar school mogen 
en hebben ouders die het goed 
vinden dat ze met bootjes het wa-
ter opgaan om rottigheid uit te 
halen. Ik denk namelijk niet dat ze 
dat zwemmend doen. 

Hoe gaat het met de taken van 
de handhavers? Hebben die eens 
per week een werkoverleg? Krij-
gen ze opdrachten? Zegt een ge-
meente ambtenaar op maandag-
ochtend tegen ze: laat die Poel 
maar zitten, gaan jullie deze week 
�jn even alle hutten opruimen, 
want dat geeft zoveel overlast? 
Of  mogen ze zelf bedenken hoe 
ze hun week indelen?  In mijn op-
tiek hebben vernielingen te ma-
ken met afbraak en hutten bou-
wen met opbouw. Ik begrijp niet 
dat je je als gemeente niet druk 
maakt om het ene feit, maar wel 

alles inzet voor het andere. De 
reactie: ‘er gaan zwervers in wo-
nen’ is onzin. Die zwervers bevin-
den zich op heel andere locaties 
dan de die jongenshutten. Ze zijn 
zo aan te wijzen want we komen 
ze regelmatig tegen tijdens onze 
ochtendwandeling. Is het niet wij-
zer iets aan die zwervers te doen 
als dat zoveel gevaar oplevert? Of 
durven handhavers dat niet? Zijn 
jongetjes van elf een makkelijker 
doelwit dan volwassen mannen? 
Vanwege de vele reacties op de 
huttenopruimactie mogen die 
leuke jongens bij de wethouder 
komen praten. Zeggen wat ze 
missen hier in het dorp. Dat ant-
woord kan de wethouder zelf wel 
geven. Waar het aan mankeert 
is een oogje dat dichtgeknepen 
wordt en als handhaver een keer 
de andere kant opkijken al je een 
hut tegenkomt. Een beetje begrip 
opbrengen voor jongens die con-
structief en creatief omgaan met 
de ‘ophokplicht’ van dit moment. 
Maar dat zit niet in het takenpak-
ket. We zitten allemaal aan regels 
vast en dat is al lastig genoeg. 
Waarschijnlijk krijgen die jongens 
keurig een landje toegewezen 
wat al in het bestemmingsplan 
staat als speelterrein. “Kijk jon-
gens, daar mag het”.  
En dat is nou precies wat ze niet 
zoeken. Dat knijpt namelijk elke 
creativiteit en avonturenzin dood. 
Wordt het niet tijd voor wat bij-
scholing? Is het misschien een 
idee als de complete gemeente-
lijke organisatie, inclusief hand-
havers, op een cursus ‘omdenken’ 
gaat? 

Truus Oudendijk 
truus@bente.net

Ook op water gelden RIVM maatregelen

Bruggen en sluizen weer 
normaal bediend
Amstelland - Sinds Hemelvaarts-
dag bedient de provincie Noord-
Holland de bruggen en sluizen 
volgens de normale zomerbedie-
ning. Sinds 1 april werd de win-
terbediening verlengd en brug-
gen en sluizen beperkt bediend 
vanwege het coronavirus. Al-
le bediencapaciteit werd inge-
zet om de beroepsvaart (een van 
de vitale processen) door te laten 
gaan. Nu er voldoende bedienca-
paciteit blijkt en de maatregelen 
van het kabinet iets versoepeld 
zijn worden de bruggen en slui-
zen ook weer voor de recreatie-
vaart bediend. Vanwege de vei-
ligheid blijft het noodzakelijk om 
de RIVM maatregelen strikt na te 
leven. Houd 1,5 meter afstand en 
vermijd drukte, óók op het water.

Normale bedientijden
Vanaf 1 april gaat gewoonlijk 
het vaarseizoen in en de daar-
bij horende (zomer)bedientijden 
van bruggen en sluizen. Dit jaar 
voert de provincie Noord-Hol-
land de zomerbediening pas in 
op 21 mei. Dat betekent ruime-
re bedientijden op zaterdag, zon- 
en feestdagen tot einde vaarsei-
zoen: 1 november. Voor vaarwe-

gen van andere vaarwegbeheer-
ders kunnen afwijkende bedien-
tijden gelden.

Voorzieningen jachthavens
Ook op het water gelden de RIVM 
maatregelen, zoals houd 1,5 me-
ter afstand en vermijd drukte. 
De openbare voorzieningen op 
de jachthavens blijven naar ver-
wachting tot 1 juli gesloten. Even-
eens is het voor de bediening van 
bruggen en sluizen belangrijk 
om conform de RIVM maatrege-
len te werken. Daarom wordt bij 
de centrale bedienposten mini-
maal 1,5 meter afstand gehou-
den. Op lokaal bediende brug-
gen werkt de bedienaar alleen. 
De werkplek wordt na iedere 
dienst gereinigd en de a�ossing 
van de dienst vindt buiten plaats, 
op gepaste afstand. Met vragen 
kunnen (vaar)weggebruikers en 
omwonende contact opnemen 
met het servicepunt van de pro-
vincie bereikbaar via 0800 - 0200 
600 (gratis), of per mail: service-
punt@noord-holland.nl. Bekijk 
www.vaarweginformatie.nl voor 
de meest actuele informatie en 
de beschikbaarheid van alle vaar-
wegen in Nederland.

Amstelland - Om de natuur te 
ontdekken hoef je niet per se 
naar een natuurgebied. Ook rond 
je huis is natuur. Om dat te ont-
dekken hebben de boswachters 
van Natuurmonumenten een Bio-
diversiteits-Bingo voor kinderen 
gemaakt. Biodiversiteit. Het is een 
moeilijk woord, maar betekent ei-
genlijk dat de natuur, dus plan-
ten, dieren, insecten en bomen, 
in evenwicht met elkaar leven en 
dat er daarbij voldoende varia-
tie aan dieren, planten en bomen 
is. Alles hangt met elkaar samen. 
Als er geen bomen zijn, zijn er 
geen nestjes voor de vogels. Als 
er geen bloemen zijn, dan zijn er 
geen insecten. Jij kunt helpen om 
die samenhang sterker te maken. 
Hoe groener je tuin, hoe beter dat 
is voor de natuur! Met de natuur-
bingo ga je alvast ontdekken wat 
er nu al leeft en wat er nog mist.

(Her)ontdek je  buurt!
Op dit momenten is het nodig dat 
iedereen als mogelijk thuis blijft. 
De ideale gelegenheid om je ei-
gen tuin, balkon of buurt onder 
de loep te nemen. Is jouw leef-
omgeving ook voor dieren, plan-
ten en bomen een goede leefom-
geving? Om je hier een handje bij 
te helpen hebben de boswach-
ters van Natuurmonumenten een 
natuurbingo gemaakt. Als je alle 

planten en dieren vindt, dan ben 
je al goed op weg naar een bio-
diverse omgeving! De natuur-
bingo-kaart is terug te vinden 
op www.natuurmonumenten.nl/
nieuwkoop-natuurbingo.

Hoe groen is jouw tuin?
Natuurmonumenten wil graag 
weten hoe groen de Nederland-
se tuinen zijn. Zij heeft daar-
voor een Nationaal Tuinonder-
zoek voor kinderen en volwasse-
nen online staan. Als je meedoet 
kun je een echte tuin-makeover 
winnen! Het kost maar 5 minu-
ten van je tijd en je krijgt meteen 
wat tips om je tuin nog natuur-
vriendelijker te maken. Kijk op  
www.natuurmonumenten.nl.

Foto: Natuurmonumenten, 
Gerke van der Hoef

Boswachters Natuurmonumenten
Planten, insecten en dieren 
ontdekken met natuurbingo

Nieuw asfalt en parkeervakken
Trottoir naar Oosterbad
Aalsmeer - Het Oosterbad opent 
de komende maand weliswaar 
nog niet de deuren, maar als er 
vanaf juli gezwommen mag wor-
den in het natuurbad aan de Mr. 
Jac. Takkade is er voor de bezoe-
kers een prachtige toegangsrou-
te gemaakt. Wie naar het Ooster-
bad ging, liep de grasrand of op 
het wegdek. In combinatie met 
het autoverkeer niet een ideale 
en best onveilige situatie. Hier is 

nu verandering in gebracht. Het 
gedeelte van de Mr. Jac. Takkade 
is tot aan het zwembad voorzien 
van een nieuwe bestrating. Het 
trottoir ligt er nu nog wat verlaten 
bij, maar vast en zeker dat hier ko-
mende zomer veel gebruik van 
gemaakt gaat worden. Aan de be-
zoekers, die met de auto komen, 
is ook gedacht. De weg heeft een 
nieuwe asfaltlaag gekregen en er 
zijn parkeervakken gerealiseerd.

Ziekenhuis opnames en overledenen gelijk

1 Besmetting erbij in de 
gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - De daling van het 
aantal besmettingen en opna-
mes in ziekenhuizen door het co-
ronavirus is ingezet en dat is na-
tuurlijk hartstikke goed nieuws. 
In Aalsmeer is de situatie nog al-
tijd stabiel. Sinds zondag 24 mei 
is er 1 besmetting bijgekomen 
en staat de teller op 50. Nog al-
tijd liggen er 9 inwoners in het 
ziekenhuis en zijn 3 Aalsmeer-
ders overleden door het corona-
virus. Het besmettingscijfer is in 
Aalsmeer nog altijd laag ten op-
zichte van omliggende gemeen-
ten: 28.3 per 100.000 inwoners. 
In Uithoorn staan de tellers al 
de gehele week gelijk: 16 inwo-
ners in het ziekenhuis, 50 be-
smettingen (54.3 per 100.000 in-
woners) en 2 inwoners die het vi-
rus niet overleefd hebben. In Am-
stelveen een licht stijgende lijn in 
het aantal besmettingen, van 304 

op woensdag 20 mei naar 307 op 
dinsdag 26 mei (61.1 per 100.000 
inwoners). Het aantal Amstelve-
ners in het ziekenhuis is gelijk 
gebleven: 56, evenals het aantal 
overleden inwoners: 35. In Haar-
lemmermeer eveneens een lich-
te stijging in het aantal besmet-
tingen. Van 265 op woensdag 
20 mei naar 271 op dinsdag 26 
mei (42.9 per 100.000 inwoners). 
Sinds dinsdag is er 1 ziekenhuis-
opname bijgekomen (was 66, nu 
67) en het dodenaantal nam op 
donderdag 21 mei met 1 inwoner 
toe, nu 27. 
Vanaf 1 juni worden de maatrege-
len versoepeld en gezien de cij-
fers is dit ook mogelijk. Toch blij-
ven handen wassen met zeep en 
afstand houden (1,5 meter) be-
langrijk. Ga er op uit, maar mijd 
(te) drukke plekken. Verkouden 
of koorts? Blijf dan thuis. 

Oplossingen rond mens-dier conflict
Wereld Natuur Fonds 
daagt Vakkanjers uit
Regio - Het Wereld Natuur Fonds 
is de nieuwe opdrachtgever van 
de Vakkanjer Challenge voor het 
komende schooljaar. In de WWF 
Wildlife Challenge daagt het We-
reld Natuur Fonds leerlingen van-
af groep 7 tot en met het laat-
ste jaar Vmbo uit om innovatieve 
ideeën en praktijkgerichte oplos-
singen te bedenken, zodat men-
sen en wilde dieren beter samen 
kunnen leven. Vakkanjers werkt 
met een uitgebreide digitale leer-
omgeving waardoor, in het ge-
val van onderwijs op afstand, de 
challenge alsnog goed uitvoer-
baar is. Scholen kunnen zich nu 
al aanmelden via www.vakkan-
jers.nl.

Mens-dier conflict
Wilde dieren hebben steeds min-
der ruimte om te leven. Doordat 
er steeds meer mensen zijn op 
aarde die bossen kappen en ak-
kers, wegen en steden aanleg-
gen, komen ze dichter bij het leef-
gebied van wilde dieren te wo-
nen en te werken. De dieren ver-
liezen zo niet alleen ruimte, maar 
ook prooien. Ze gaan buiten be-
schermde gebieden op zoek naar 
ruimte en voedsel, waarbij ze in 
aanraking komen met de lokale 
bevolking. Het aantal con�icten 
tussen mensen en wilde dieren 
neemt daardoor toe.
 
Samen natuur beschermen
De problemen waar de natuur 
mee kampt, worden voorname-
lijk door menselijk gedrag veroor-
zaakt. Hoe erg dit ook is, het biedt 
tegelijk een voordeel: De men-
sen kunnen ook de oplossing vor-
men. Een goed moment voor het 
Wereld Natuur Fonds en Vakkan-
jers om in het schooljaar 2020-‘21 
de handen ineen te slaan. Samen 
proberen natuurbeschermende 
oplossingen te vinden rond toe-
nemende mens-dier con�icten.  
De teams met de beste ontwer-

pen pitchen hun idee tijdens het 
landelijke eindevent Vakkanjers 
Live in juni 2021.
 
Verschillende opdrachten
In de challenge krijgen de teams 
verschillende opdrachten, afhan-
kelijk van leerjaar en niveau. Leer-
lingen uit groep 7 en 8 beden-
ken bijvoorbeeld innovatieve op-
lossingen ter vermindering van 
het mens-dier con�ict. Derde- en 
vierdejaars Vmbo’ers ontwikkelen 
en bouwen de ultieme camera-
trap. Meer over de verschillende 
opdrachten is te lezen op www.
vakkanjers.nl/wwf.

Samen doen
“WWF zet zich in voor het be-
schermen van wilde dieren en de 
natuur wereldwijd. Dit doen we 
samen met de lokale bevolking, 
zij leven samen met wilde dieren 
én ze zijn direct afhankelijk zijn 
van de natuur. Door de lokale be-
volking te betrekken, hun moti-
vatie te vinden en een manier te 
bedenken hoe zij voordeel kun-
nen ondervinden van natuurbe-
scherming, kunnen we echt een 
verschil maken in het veld” zegt 
Elke van Gils, adviseur Wildlife bij 
het Wereld Natuur Fonds. 
“We zien dat techniek een steeds 
grotere rol speelt in natuurbe-
scherming, bijvoorbeeld om ran-
gers in het veld te ondersteunen 
in hun werk en de lokale bevol-
king te helpen om samen te le-
ven met wilde dieren. Daarom 
werken we graag samen met 
Vakkanjers aan deze uitdaging! 
We gaan er vanuit dat de jonge-
ren, met hun creatieve en techni-
sche skills, innovatieve oplossin-
gen kunnen bedenken om con-
�icten tussen mens en dier te ver-
minderen, zodat toekomstige ge-
neraties ook net zo van de natuur 
kunnen genieten.” Kijk voor meer 
informatie over de challenge op 
www.wwf.nl

Vakkanjers gaan komend schooljaar aan de slag voor het Wereld Natuur 
Fonds, in de WWF Wildlife challenge.

Ontdekkingsreis in De Heimanshof
Moestuinseizoen voor 
Struinkids van start
Hoofddorp - Op woensdag 3 ju-
ni start een spannende ontdek-
kingsreis door de natuur in De 
Heimanshof in Hoofddorp. Dan 
gaat het Struinkids-moestuinsei-
zoen weer van start. Kinderen le-
ren spelenderwijs zelf groenten 
zaaien en planten, verzorgen en 
oogsten en lekker opeten. Maar 
dat niet alleen. Ze gaan ook zelf 
op onderzoek uit. Hoe groeit een 
aardappel eigenlijk? Hoe leven 
vogels? Hoe maken bijen honing? 
Wat leeft er allemaal in de sloot? 
Kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
kunnen lid worden van de Struin-
kids die op woensdagmiddag van 
14.30 tot 16.00 uur tuinieren. Ie-
dere Struinkid krijgt een eigen 
tuintje, uitleg, zaadjes en plant-
jes en mag zijn of haar oogst mee 
naar huis nemen. Bij de Struinkids 

leer je ook hoe je van je groen-
ten lekker eten kunt maken, zo-
als pompoensoep en courgette-
koekjes. Na het tuinieren kunnen 
de kinderen spelen in de span-
nende Struintuin met boomhut 
en bomenpad. 
De Struinkids gaan ook op onder-
zoek uit buiten de tuin, bijvoor-
beeld op hertensafari in de Wa-
terleidingduinen. 
Kinderen die tuinieren niet zo 
leuk vinden, maar wel op avon-
tuur willen, kunnen ook lid wor-
den van de Struinkids. Het lid-
maatschap kost 25 euro (tweede 
kind 15 euro) voor een heel jaar. 
Neem voor aanmelding contact 
op met Ans Röling via ans@dehei-
manshof.nl of bel 06-20002896. 
Meer informatie op www.dehei-
manshof.nl.
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Verduurzaming in Noorder Legmeerpolder

Bedrijfsverplaatsing Ko 
Kolk Hortensia
Amstelland - Kweker en verede-
laar Ko Kolk Hortensia gaat zijn 
vestiging van 2,3 hectare aan de 
Legmeerdijk in Amstelveen ver-
plaatsen naar de Meerlandenweg 
in de Noorder Legmeerpolder. 
Het bedrijf investeert op de nieu-
we locatie circa 9 miljoen in een 
duurzame bedrijfskavel van 7,5 
hectare, met daarop een hyper-
moderne kas met 3 hectare teel-
tareaal inclusief veredeling en se-
lectie-afdeling en ongeveer 1.000 
vierkante meter bedrijfs- en ver-
werkingsruimte voor de teelt van 
snijhortensia’s. In de toekomst 
kan nog eens 3 hectare kas gere-
aliseerd worden. De ‘oude’ locatie 
in Amstelveen komt beschikbaar 
voor de ontwikkeling van de nieu-
we woonwijk De Scheg. 

Noorder Legmeerpolder
Ko Kolk Hortensia is een toon-
aangevend bedrijf op het gebied 
van snijhortensia’s. Door jaren-
lang veredelen heeft het bedrijf 
al veel succesvolle ‘Kolk’ rassen 

op de markt gebracht. De kweker 
kiest heel bewust voor vestiging 
in glasconcentratiegebied Noor-
der Legmeerpolder vanwege de 
trots en binding met het gebied 
en de nabijheid van de veiling op 
5 minuten afstand. Eigenaar Bart-
jan Kolk: “Het bedrijf is in 1963 
door mijn vader Ko Kolk gestart 
aan de Legmeerdijk met de teelt 
van rozen. In 1995 stond mijn va-
der voor de keuze: herinvesteren 
in de kassen en belichting of een 
andere teelt.  De keuze is gemaakt 
om snijhortensia’s te gaan telen. 
In 1996 zijn we ook gestart met 
de veredeling van snijhortensia’s. 
In 2000 ben ik in de zaak geko-
men en we hebben toen de teelt 
uitgebreid. Met deze bedrijfsver-
plaatsing naar de Noorder Leg-
meerpolder maken we een vol-
gende stap.”

Kas zonder gas
De nieuwe kas wordt zelfvoor-
zienend in energie en krijgt geen 
gasaansluiting. “We maken ge-

Partners nieuwbouw Ko Kolk Hortensia bv. Foto: Greenport Aalsmeer

Bartjan Kolk van Ko Kolk Hortensia bv. Foto: Greenport Aalsmeer

Wel eindexamen op 
Praktijkschool Uithoorn 
Uithoorn - Tijdens deze bijzon-
dere tijden zullen zij de enige 
leerlingen zijn in het middelbaar 
onderwijs, die wél hun eindexa-
men doen. Het gaat om de leer-
lingen in het Praktijkonderwijs op 
Praktijkschool Uithoorn. De exa-
mens worden deze week (tot en 
met 29 mei) afgenomen. Deze 
leerlingen, die moeilijk kunnen 
leren via theorie en boeken, le-
ren vooral door te doen. Door de 
grote niveauverschillen is het niet 
mogelijk een centraal schriftelijk 
eindexamen af te nemen. Daar-
om is er voor deze leerlingen ge-
kozen om het examen in de vorm 
van een eindgesprek te doen.
Op 4 december 2018 kondigde 

Minister Arie Slob aan dat het di-
ploma in het praktijkonderwijs 
erkent zou gaan worden. Nu tij-
dens deze crisis is het juist die 
doelgroep die wél examen kan 
doen op de manier zoals dat op 
de school al voor het zevende 
jaar plaatsvindt. Praktijkschool 
Uithoorn is een school voor leer-
lingen die, veelal, door een ont-
wikkelingsstoornis een achter-
stand hebben opgelopen in hun 
schoolcarrière. Door te leren door 
te doen en vanaf hun 16 jaar drie 
dagen per week stage te lopen, 
zijn zij vanaf het moment dat zij 
de school verlaten als ze 18 zijn, 
klaar om zelfstandig in de maat-
schappij te functioneren.

Tot en met 19 juni
Groot onderhoud aan 
Buitenveldertbaan
Aalsmeer - Schiphol voert tot en 
met vrijdag 19 juni onderhouds-
werkzaamheden uit aan de Bui-
tenveldertbaan en een omlig-
gende rijbaan. Tijdens deze werk-
zaamheden is de Buitenveldert-
baan niet beschikbaar voor vlieg-
verkeer. De werkzaamheden heb-
ben naar verwachting geen ge-
volgen voor het baangebruik, 
door het lage aantal vliegbewe-
gingen momenteel.

Aangepast baangebruik
De Polderbaan en Kaagbaan wor-
den bij voorkeur zoveel moge-
lijk ingezet, omdat de aan- en uit-
vliegroutes over minder dicht be-
woond gebied komen dan van 
andere banen. Er zal tijdens het 
onderhoud naar verwachting 
weinig vliegverkeer zijn dat ge-
bruik maakt van een andere baan 
dan de Polderbaan en Kaagbaan. 
Welke start- of landingsbaan 
wordt ingezet, hangt af van on-
der andere de wind- en weersom-
standigheden. Bij harde zuidwes-
ten- tot westenwind kan het mo-
gelijk zijn dat de Schiphol-Oost-
baan wordt ingezet. Deze is al-
leen beschikbaar voor startend 
verkeer in of landend verkeer uit 
noordoostelijke richting. De Bui-
tenveldertbaan en de Oostbaan 
volgen voor een deel dezelfde 
vliegroutes.

Planning gewijzigd
De Buitenveldertbaan zou oor-
spronkelijk één week volledig 
buiten gebruik zijn voor onder-
houd en drie weken minder in 
gebruik zijn door de eerste fa-
se van onderhoud aan een om-
liggende rijbaan. Door het gerin-
ge aantal vliegbewegingen op de 

luchthaven is het geplande on-
derhoud samengevoegd met on-
derhoud aan op- en afritten van 
de baan en onderhoud aan de 
omliggende rijbaan dat voor later 
dit jaar gepland stond. De Buiten-
veldertbaan hoeft daarom later 
dit jaar niet opnieuw buiten ge-
bruik genomen te worden, zoals 
oorspronkelijk was gepland. Aan 
de start- en landingsbaan zelf 
wordt regulier onderhoud uitge-
voerd waarbij de bovenste laag 
van het asfalt en markering wor-
den hersteld waar nodig, de he-
melwaterafvoer wordt schoonge-
maakt en geïnspecteerd, bekabe-
ling en elektra worden gecontro-
leerd en omliggende grasvelden 
worden gemaaid. Ook worden er 
werkzaamheden uitgevoerd aan 
de op- en afritten van de Buiten-
veldertbaan.

Onderhoud rijbaan
Aan de omliggende rijbaan wordt 
groot onderhoud uitgevoerd. 
Daarbij wordt ruim 26.000 ton as-
falt gefreesd, afgevoerd en weer 
aangebracht, 10 kilometer mar-
kering aangebracht, 25 kilome-
ter bekabeling vervangen en 335 
lampen vervangen. Deze werk-
zaamheden gaan door tot 29 ju-
ni. Tijdens de laatste tien dagen 
is er sprake van werkzaamheden 
waarbij de Buitenveldertbaan 
wel ingezet kan worden. Voor 
meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden kunnen omwonen-
den contact opnemen met BAS, 
het informatie- en klachtencen-
trum over het vliegverkeer van, 
naar en op Schiphol. Dit kan via 
telefoonnummer 020-6015555 of 
het raadplegen van de website. 

Eénrichtingsverkeer op wandelpad
Nieuwkoopse Plassen 
kraamkamer voor stern
Regio - Soms moet de natuur een 
handje geholpen worden. En met 
name de zwarte stern, ook wel 
blauw jantje genoemd in Nieuw-
koop. De zwarte stern broedt op 
grote waterplanten in het wa-
ter. Maar deze waterplanten zijn 
niet altijd meer aanwezig in Ne-
derlandse wateren. Daarom helpt 
het om de zwarte stern te onder-
steunen door broedvlotjes aan te 
bieden, om toch deze bijzondere 
stern een plekje in Nederland te 
bieden.

 Bedreigde vogelsoort
Elk jaar komen zwarte sterns naar 
de Nieuwkoopse Plassen om te 
broeden. Deze zeldzame moe-
rasvogel overwintert in West-Afri-
ka en is dit jaar in april weer te-
rug in Nederland. Om de sterns 
een handje te helpen zetten de 

boswachters van Natuurmonu-
menten broedvlotjes uit. “Het is 
enorm belangrijk dat we de zwar-
te sterns helpen”, aldus boswach-
ter Martijn van Schie. “Als we dat 
niet doen blijft er niet één over.” 
Zwarte sterns zijn zeldzame vo-
gels en de soort staat daarom 
op de ‘rode lijst’ van bedreigde 
vogelsoorten. Van Schie vertelt: 
“Aan het begin van de 19e eeuw 
waren er 20.000 broedparen, 
rond de eeuwwisseling stortte dit 
getal naar de 1.200. Maar sinds 
we de broedvlotjes uitleggen zijn 
de aantallen stabiel.”
 
Waterkwaliteit
Een van de oorzaken is dat het 
aantal broedmogelijkheden van 
de zwarte stern �ink is afgeno-
men in de afgelopen decennia. 
Deze typische moerasvogel ge-

Eerste groei zichtbaar 
bij Voedselbanken

bruik van een warmte-koude op-
slagsysteem in de bodem. In de 
winter halen we warm water om-
hoog, wat we vervolgens met een 
warmtepomp opwaarderen naar 
40 tot 45 graden om de kas te ver-
warmen. Het afgekoelde water 
gaat weer terug in de bodem. In 
de zomer werkt het systeem om-
gekeerd: dan halen we koud wa-
ter naar boven om te koelen en 
gaat het opgewarmde water weer 
terug. Per saldo blijft de bodem 
zo in balans. Belangrijk onder-
deel van dit systeem is dat het 
ook goed werkt om de kas te ont-
vochtigen. Om het elektriciteits-
gebruik van de pompen te com-
penseren, installeren we ruim 300 
zonnepanelen voor het opwek-
ken van elektra. Ook onze koelcel 
maakt gebruik van deze elektra. 
In onze nieuwe vestiging is ook 
geen gasaansluiting meer nodig. 
We gaan zo volledig duurzaam en 
zijn klaar voor de toekomst.’

POP3 Verplaatsingssubsidie
Voor de bedrijfsverplaatsing en 
verduurzaming heeft Ko Kolk 
Hortensia gebruik gemaakt van 
de POP3 Verplaatsingssubsidie 
van de provincie Noord-Holland. 
“De subsidieregeling was pre-
cies wat we nodig hadden om 

de verplaatsing rond te krijgen”, 
aldus Kolk. “De glastuinbouw is 
een kapitaalsintensieve sector en 
de grondprijzen in Amstelveen 
zijn relatief hoog. Ook de moder-
ne energiezuinige technieken zijn 
erg kostbaar. De 693.510 euro aan 
POP3 Verplaatsingssubsidie was 
dan ook een welkome aanvul-
ling om de investeringsbegroting 
voor onze gasloze kas rond te krij-
gen.” Het bedrijf is bij het aanvra-
gen van de POP3 Verplaatsings-
subsidie ondersteund door Flynth 
Adviseurs & Accountants.

Klaar voor de toekomst
Gebiedscoördinator Dave Vla-
ming van Greenport Aalsmeer 
vindt de bedrijfsverplaatsing van 
Ko Kolk een mooie impuls voor 
het gebied. “Het toont de inves-
teringskracht en innovatie van de 
sector. Ik hoop dan ook dat dit een 
voorbode is van nog meer inves-
teringen in het gebied. Greenport 
Aalsmeer ondersteunt onderne-
mers en overheden de komende 
jaren om met een gebiedsgerich-
te aanpak het glasconcentratie-
gebied Noorder Legmeerpolder 
klaar te maken voor de toekomst. 
Deze bedrijfsverplaatsing is daar-
van een eerste succes en toont 
aan dat de aanpak werkt.”

bruikt onder andere de water-
plant krabbenscheer om een 
nestje te maken. Krabbenscheer 
gedijt alleen in heel schoon wa-
ter. Door het gebruik van kunst-
mest en ontwatering in de vori-
ge eeuw is de waterkwaliteit in 
Nederland verslechterd en is er 
nu minder krabbenscheer te vin-
den in de laagveen- en rivierge-
bieden. Het aantal zwarte sterns 
is hierdoor �ink gedaald.
 
Broedvlotjes plaatsen
De vrijwilligers en boswachters 

Regio - Voedselbanken signale-
ren een gemiddelde groei van 5 
% met uitschieters van meer dan 
10% in de eerste 4 maanden van 
het jaar. De groei in het aantal 
huishoudens gaat gelijk op met 
de groei van het aantal geholpen 
personen. Het merendeel van de 

Voedselbanken heeft inmiddels 
weer vertrouwen dat ze genoeg 
voedsel hebben om uit te de-
len en zien een eventuele verde-
re groei van klantenaantallen met 
vertrouwen tegemoet. Vergele-
ken met de situatie per eind 2019 
zien Voedselbanken een toename 

van ruim 5%. Dat betekent dat ze 
wekelijks 5.000 meer mensen hel-
pen. In totaal worden momenteel 
93.000 mensen geholpen. Er zijn 
grote verschillen tussen Voedsel-
banken. Enkele voedselbanken 
melden een groei van ver boven 
de 10%. Er wordt nog uitgezocht 
waar deze verschillen vandaan 
komen. Corona beïnvloedt be-
trouwbaarheid van de cijfers over 
klanten aantallen. Diverse Voed-
selbanken hebben de afgelopen 
weken geen formeel intakege-
sprek gehouden. Mensen, die zich 
aanmelden kregen gewoon direct 
voedselhulp, omdat diverse Voed-
selbanken ervoor kozen om men-
sen meteen uit de brand te hel-
pen, zonder te registreren. 

Niet wachten
Voedselbanken roepen op niet 
te wachten tot het te laat is. Veel 
mensen die door de coronacri-
sis nu in de problemen komen 
(bijvoorbeeld ZZP’ers en onder-
nemers) zullen onterecht kun-
nen veronderstellen dat ze niet in 
aanmerking komen voor voedsel-
hulp omdat ze bijvoorbeeld ver-
mogen hebben. De toelatingscri-
teria van de Voedselbanken zijn 
echter anders. Of je in aanmer-
king komt voor hulp van de Voed-

selbank, hangt af van de hoeveel 
geld die iemand maandelijks 
overhoudt voor eten en drinken. 
Eenvoudig gezegd werkt het zo: 
Alle inkomsten worden opgeteld 
en daar worden de vaste lasten 
van afgetrokken. Denk daarbij 
aan huur, water en licht. Er blijft 
dan een bedrag over voor bood-
schappen en kleding. Is dit be-
drag lager dan het ‘normbedrag’ 
van de Voedselbank? Dan kom je 
in aanmerking.
Veel steun
Voedselbanken roepen mensen 
op om zich niet nu onnodig in de 
schulden te steken met alle lan-
ge termijn gevolgen van dien. In-
middels hebben alle Voedselban-
ken hun kerntaak op één op an-
dere manier weer opgepakt en 
krijgen klanten in het hele land 
voedsel of (tijdelijk) supermarkt 
cadeaukaarten. Voedselbanken 
ontvingen de laatste weken over-
weldigend veel steun uit allerlei 
hoeken van de samenleving. Ook 
de businesspartners van de Voed-
selbanken droegen enorm bij en 
bevestigden hun steun voor de 
toekomst. Dat geeft de Voedsel-
banken het vertrouwen dat ze 
een verdere toename van het 
aantal klanten in de nabije toe-
komst aankunnen.

van Natuurmonumenten steken 
daarom elk jaar veel tijd en ener-
gie in het maken en uitzetten van 
broedvlotjes. Dit jaar moest het 
helaas zonder de vrijwilligers ge-
beuren. Op de vlotjes die uitge-
zet worden in het water, kun-
nen de sterns hun nest maken 
en gaan broeden. Boswachter 
Martijn van Schie: “De kraamka-
mer is klaar. We hebben ongeveer 
120 broedvlotjes uitgezet. We ho-
pen dat er dit jaar ruim 30 paar-
tjes gaan broeden in het gebied.” 
Hij vervolgt: “De eerste sterns zijn 
inmiddels al aangekomen en ver-
kennen de broedplekken al.”
 
Rust en ruimte
Schuwe, zeldzame moerasvogel-
soorten vinden in de Nieuwkoop-
se Plassen een plekje om te broe-
den. Niet alleen de zwarte stern, 
maar ook de purperreigers en 
roerdompen vinden hier de rust 
en ruimte. “Dit is echt zo waar-
devol, hier moeten we zuinig op 
zijn!”, aldus boswachter Martijn 
van Schie.
 
Meegenieten
De zwarte sterns foerageren 
graag in de Groene Jonker en 
eten hier de vele insecten en klei-
ne visjes die daar te vinden zijn. 
Vanaf heden is het weer moge-
lijk om van de Groene Jonker te 
genieten. Het wandelpad in de 
Groene Jonker is wel eenrich-
tingsverkeer maar je kunt nu de 
zwarte sterns spotten. Kijk laag 
boven het water, misschien zie je 
er wel een paar vliegen. Neem je 
verrekijker mee en hou vooral de 
coronamaatregelen in acht!









30 28 mei 2020

Provincie Noord-Holland
Ruim 13 miljoen euro voor 
gezondere leefomgeving
Regio - De provincie Noord-Hol-
land trekt 13,2 miljoen euro uit 
om een gezondere leefomge-
ving te stimuleren. Het grootste 
deel van dat bedrag komt van-
af dit najaar beschikbaar in een 
Leefbaarheidsfonds voor bijdra-
gen aan initiatieven van derden. 
Daarnaast monitort de provincie 
op een aantal plekken luchtkwa-
liteit, geur en geluid en wordt er 
geld vrijgemaakt voor gerichte 
gezondheidsonderzoeken naar 
schadelijke sto�en. In het coalitie-
akkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ 
is aangegeven dat het bevorde-
ren van de gezonde leefomgeving 
vraagt om een programmatische 
aanpak en een �nanciële impuls. 
Deze ambities krijgen vorm in het 
Programma Gezonde Leefomge-
ving. “Naast onderzoek en bijdra-
gen aan initiatieven van anderen, 
kijken we ook nadrukkelijker door 
een gezondheidsbril naar onze ei-
gen activiteiten. We zullen dan 
eerder investeren in nieuwe �ets-
paden dan in ruimte voor fabrie-
ken”, licht Jeroen Olthof, gede-
puteerde Leefbaarheid, Gezond-
heid en Milieu, toe. De provincie 
Noord-Holland trekt voor het Pro-

gramma Gezonde Leefomgeving 
in totaal 13,2 miljoen euro uit. Een 
bedrag van 2,5 miljoen wordt ge-
reserveerd voor gezondheidson-
derzoeken tussen 2020 en 2023, 
bijvoorbeeld naar gezondheids-
e�ecten van bepaalde schadelijke 
sto�en. Daarnaast is er 2,5 miljoen 
euro gereserveerd voor de moni-
toring van de omgevingskwali-
teit. Het project Hollandse Luch-
ten, waarbij inwoners de lucht-
kwaliteit meten, is hier een voor-
beeld van. Verder is er 700.000 eu-
ro beschikbaar voor onvoorziene 
en actuele ontwikkelingen. 

Initiatieven derden
Het grootste deel, 7,5 miljoen, 
komt vanaf dit najaar beschikbaar 
voor initiatieven van derden. Het 
kan daarbij gaan om een bijdra-
ge aan extra maatregelen die een 
bedrijf neemt om overlast voor de 
omgeving te verminderen. Of om 
een bijdrage aan de inhuur van 
experts die gemeenten helpen 
ruimtelijke plannen te maken die 
een gezonde leefstijl als uitgangs-
punt hebben. De provincie publi-
ceert de voorwaarden voor deze 
regeling dit najaar.

Vrijwillig werken in/voor de natuur
Provincie: 36 groene 
projecten gehonoreerd
Regio - Mensen betrekken bij 
de natuur is het belangrijkste 
doel van het Betrekken bij Groen 
Fonds. De provincie Noord-Hol-
land kent met dit fonds 102.000 
euro toe aan groene projecten. 
Ruim 100 vrijwilligersorganisaties 
klopten in 2020 aan bij het fonds 
met een projectidee, bijna twee 
keer zo veel als in 2019. Projec-
ten die de soortenrijkdom in on-
ze provincie versterken én zoveel 
mogelijk doelgroepen en part-
ners betrekken, kwamen voor 
een �nanciële bijdrage in aan-
merking. De jury honoreerde in 
totaal zesendertig projecten; ze-
ventien volledig en achttien aan-
vragen kregen een deel van het 
aangevraagde bedrag toege-
kend. Gedeputeerde Esther Rom-
mel (Natuur en Landschap): “Ge-
weldig om te merken dat zoveel 
inwoners in hun vrije tijd hard 
werken om onze natuur prach-
tig te houden. Het aantal aan-
vragen is bijna verdubbeld ten 
opzichte van vorig jaar. We heb-
ben het beschikbare budget vo-
rig jaar verhoogd van 45.000 eu-
ro naar 102.000 euro, waardoor 
we gelukkig ook meer projecten 
kunnen ondersteunen met een 
bijdrage.”
 
Impuls voor soortenrijkdom
Ruim 100 inzendingen vroegen 
in totaal voor bijna 625.000 eu-
ro budget aan, terwijl er totaal 
ruim 100.000 euro beschikbaar 
was. Dit laat zien dat vrijwilligers 

vol ideeën zitten om de biodiver-
siteit een impuls te geven en om 
de Noord-Hollanders te betrek-
ken bij hun groene leefomge-
ving. De jury is onder de indruk 
van de enorme inzet en het en-
thousiasme waarmee vrijwilligers 
in hun eigen tijd een bijdrage le-
veren aan groen en natuur in on-
ze provincie.
 
Insecten, vogels en dieren
Een �ink aantal aanvragen had 
het verbeteren van het voedsel-
aanbod voor bijen, vlinders en 
andere insecten ten doel. Ook 
padden, nachtvlinders, huiszwa-
luwen, roerdompen, patrijzen, 
wilde eenden, ijsvogels en wor-
men pro�teren (mogelijk) van 
de bijdragen uit het fonds. Ver-
der komen er voor kinderen en 
schoolklassen allerlei nieuwe 
educatieve activiteiten en materi-
alen dankzij een bijdrage uit het 
fonds.

Jury
De jury bestond uit een bre-
de vertegenwoordiging van Ter-
reinbeherende Organisaties in 
Noord-Holland: Amsterdam-
se Bos, Goois Natuurreservaat, 
IVN Noord-Holland, Landschap 
Noord-Holland, Natuur en Milieu-
federatie, Natuurmonumenten, 
PWN, Recreatieschap Noord-Hol-
land, Staatsbosbeheer en Water-
net. Landschap Noord-Holland is 
penvoerder van het Betrekken bij 
Groen programma.

Films voor volwassenen en kinderen
Cinema Amstelveen vanaf 
pinkstermaandag open
Amstelland - Na ruim 11 we-
ken opent Cinema Amstelveen 
op pinkstermaandag 1 juni weer 
haar deuren voor de �lm. Op de 
agenda staan populaire �lms die 
al draaiden vlak voor de sluiting 
én een aantal nieuwe titels. 
Zo kunnen volwassenen naar De 
beentjes van Sint-Hildegard, Un 
divan à Tunis, Little Women en de 
documentaire Mijn Rembrandt. 
Voor de jeugd komt de Disney-
�lm Onward (Voorwaarts) te-
rug en is Wickie en het Magische 
Zwaard te zien.
De cinema programmeert de 
�lms op veel verschillende tijden 
in zowel de Filmzaal als de Grote 
Zaal in verband met de maxima-
le bezetting in juni van 30 perso-
nen per zaal. Naast de avond�lms 
zijn extra matineevertoningen op 
de dinsdag, woensdag, zaterdag 

en zondag. Op die manier kun-
nen er zoveel mogelijk �lmlief-
hebbers weer naar de �lm. Vanaf 
1 juli hoopt Cinema Amstelveen 
weer meer bezoekers toe te mo-
gen laten. Cinema Amstelveen 
volgt voor een veilig en prettig 
�lmbezoek uiteraard de richtlij-
nen van het RIVM, de rijksover-
heid en de bioscoopbond NVBF. 
Zo is het noodzakelijk om vooraf 
online te reserveren via www.ci-
nemamastelveen.nl (ook met een 
Cinevillepas), zit er ruim voldoen-
de tijd tussen �lms, zijn er duide-
lijke 1,5 meter-looproutes, aan-
gepaste zaalplattegronden, stop-
lichten die de toegang reguleren 
bij de toiletten en wordt er extra 
schoongemaakt.
Bekijk het complete �lmaan-
bod inclusief aanvangstijden op  
www.cinemaamstelveen.nl

“We moeten dit samen doen”

Werkbezoek commissaris 
Van Dijk aan Schiphol 
Schiphol - Commissaris van de 
Koning Arthur van Dijk bracht 
donderdag een werkbezoek aan 
Schiphol. “Ik wil partijen graag 
bij elkaar brengen”, zei hij op de 
grotendeels lege luchthaven. Af-
gelopen tijd bezocht Van Dijk al 
zorg- en veiligheidspersoneel, 
boeren, siertelers en horecaon-
dernemers in Noord-Holland. “Ik 
vind het belangrijk om sectoren 
en hardwerkende medewerkers 
een hart onder de riem te ste-
ken. Daarnaast hoop ik als com-
missaris voor verbinding te zor-
gen.” Van Dijk wil graag dat partij-
en de handen ineenslaan om uit 
de coronacrisis te klimmen. “Op 
weg naar herstel moeten we zo-
veel mogelijk samenwerken. Een 
gezonde, gezamenlijke aanpak is 
nodig om iedereen kansen te bie-
den er weer helemaal bovenop te 
komen. Dat geldt voor gemeen-
ten, waterschappen, private be-
drijven, organisaties, het MKB, Ta-
ta Steel, Schiphol; noem maar op. 
We moeten dit samen doen. Om 
die boodschap uit te dragen, ga ik 
naar buiten.”
De commissaris werd donder-
dagmiddag 15 mei rondgeleid 
door Flow Manager Kasper Hof-
ma, Marcel van der Vlies (Konink-
lijke Marechaussee) en Dick Ben-
schop (CEO Schiphol Group). Van 
Dijk bezocht de medische dienst, 
beveiliging, Lounge 2 en baga-

gehal waar hij sprak met lucht-
havenmedewerkers en onderne-
mers. “Schiphol is van vitaal be-
lang”, motiveerde hij zijn verras-
singsbezoek. “Voor de werkgele-
genheid in de regio, de infrastruc-
tuur in Nederland en als connec-
tor voor internationale handel. 
Als het land straks weer opstart, 
hebben we Schiphol hard nodig.”
De rondleiding begon - ook 
voor de commissaris - met han-
den wassen. Daarna zag Van Dijk 
dat Schiphol al veel maatrege-
len heeft getro�en met het oog 
op de 1,5 metersamenleving. Om 
medewerkers te beschermen zijn 
balies tegenwoordig helemaal af-
geplakt met plastic. Onderaan 
zit een brievenbusgleuf voor het 
aangeven van documenten. Af-
stand houden was dondermid-
dag een koud kunstje. Welgeteld 
16 vertrekkende vluchten ston-
den gepland. Ze pasten op een 
half informatiebord. In vertrek-
hal 3 was het vooral oorverdo-
vend stil. Alleen 4 Marechaussee-
medewerkers op �etsen zorgden 
voor wat reuring.

Lege borden op Schiphol
De crisis raakt de luchthaven 
hard. Schiphol begroet nog maar 
2 tot 3 procent van het aantal rei-
zigers. 90 procent van de vlieg-
tuigen wereldwijd staat werkloos 
aan de grond. “Als je deze ruimtes 

we koesteren en bewaken. Sa-
menwerking in de sector en met 
de regio is daarbij van groot be-
lang. Zeker ook in het toewerken 
zo meteen naar een gecontro-
leerd herstel van de luchtvaart.”
De commissaris en Benschop 
raakten bij de securitycheck in 
gesprek met beveiligingsmede-
werker Omar Bouhanoun. Het 
ging over het verbeteren van 
de coronamaatregelen voor het 
luchthavenpersoneel. “Ik voel me 
veilig nu we mondkapjes heb-
ben”, vertelde Bouhanoun. “We 
maken er gretig gebruik van. Ik 
vind het heerlijk dat ik gewoon 
kan werken en dat er al weer wat 
meer passagiers zijn.” 
Achter de douane werd Van Dijk 
enthousiast begroet door Chan-
tal de Vos van House of Tulips. 
“Hier schijnt altijd het zonnetje”, 
aldus de commissaris in de kleur-
rijke tulpenwinkel. “We houden 
de moed erin”, lachte De Vos, vier-
de generatie van het familiebe-
drijf: “Normaal is dit ons hoog-
seizoen, maar zoals u ziet is het 
rustig. Dan duren de dagen lang. 
Maar we blijven ervoor gaan. El-
ke euro telt.”

Wees alert op 
nepmails

Aalsmeer - Het versturen van 
nepmails is populair onder crimi-
nelen. Zij proberen persoonlijke 
gegevens en geld van mensen te 
ontfutselen. De nepmails worden 
vaak verstuurd onder het mom 
van o�ciële instanties, zoals de 
Belastingdienst, het Centraal Jus-
titieel Incassobureau, banken en 
bedrijven. Deze instanties bena-

Lionsclub ‘De Amstel’ Amstelveen
Bezoekershuisjes voor 
bewoners verpleeghuizen
Amstelland - Al wekenlang kun-
nen ze elkaar niet in levende lij-
ve zien. Wel zwaaien vanuit het 
raam op de derde etage, maar 
door haar slechte ogen kan ze dat 
bijna niet zien. Videobellen doet 
ze wel regelmatig, maar alleen als 
iemand van de zorg haar kan hel-
pen. Zelf snapt ze niets van die 
tablet. Gelukkig was daar vorige 
week eindelijk een lichtpuntje in 
deze verschrikkelijke corona-cri-
sis. In een prachtig, sfeervol hou-
ten huisje kon zij haar familie ein-
delijk weer zien. Met hen praten 
en met hun handen tegen het 
plastic scherm konden zij elkaar 
bijna aanraken..
Toen de Amstelveense Lionsclub 
‘De Amstel’ in april bij de ver-
pleeghuizen van Brentano langs 
kwam om bewoners met narcis-
sen een hart onder de riem te 
steken, werden de leden geraakt 
door de verhalen van de bewo-
ners. Velen kennen zij van de jaar-
lijkse Artis-uitstapjes die de Lions 
voor de verpleeghuizen organi-
seren. De hartverwarmende re-
acties van bewoners op de paas-
actie, zette de club aan om een 
nieuw project op te zetten: ‘Ons 
Open Huis’, speciale tuinhuisjes 
om ontmoetingen tussen bewo-
ners van verpleeghuizen en fami-
lie op een veilige manier mogelijk 
te maken.
Er was geen tijd voor sponsorac-
ties, dus �nancierde de club uit 
eigen middelen vier houten tuin-
huisjes om bij de vier verpleeg-
huizen van Brentano tegen de 
gevels te plaatsen. Zo kunnen de 

bewoners op 1,5 meter afstand, 
met een scherm tussen beiden, 
met familie en vrienden in de 
aanbouwhuisjes praten.
Op 8 mei gingen drie bouwploe-
gen aan de slag om de vier huis-
jes in elkaar te zetten. Vrijwilligers 
van de Belklus, die klusjes in huis 
uitvoeren bij eenzame ouderen in 
Amstelveen, kwamen samen met 
vier leden van de Roeivereniging 
’t Juiste Tuig helpen met bouwen. 
Een aantal handige leden van de 
Lionsclub werkte ook mee. Het 
bleek een forse klus te zijn, maar 
met vereende krachten werden 
de vier huisjes in ruim drie da-
gen in elkaar gezet. Aan elk detail 
werd gedacht; een mooie vloer, 
schilderijen aan de muur, verlich-
ting.
Op woensdag 13 mei werd bij ’t 
Huis aan de Poel het eerste huisje 
o�cieel geopend door Lies Zui-
dema, bestuurder van Brentano. 
De volgende dag vonden de eer-
ste bezoeken plaats en bewoners, 
familie en zorgpersoneel reageer-
den enthousiast! Inmiddels zijn 
alle huisjes in gebruik genomen 
en komt er een einde aan weken 
van elkaar niet zien. De omhel-
zing of kus laat nog even op zich 
wachten, maar elkaar weer aan-
kijken en met elkaar praten (zon-
der telefoon) is een eerste stap!
Als u de Lions en dit project wilt 
steunen kunt u een bijdrage stor-
ten op een speciale bankreke-
ning: NL47ABNA0473043300, ten 
name van Stichting Lionsclub De 
Amstel, onder vermelding van 
‘Ons Open Huis’.
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ziet, zo leeg, is dat heel apart”, zei 
Van Dijk. “Aan het begin van de 
crisis dacht ik vaak dat ik droom-
de. Dan moest ik mezelf knijpen 
om te bese�en dat dit echt ge-
beurt.”

Schipholbaas Benschop: “Coro-
na zorgt voor een unieke situ-
atie wereldwijd, in Nederland, 
in de luchtvaartsector en daar-
mee ook op Schiphol. Onze ope-
ratie is aanzienlijk kleiner gewor-
den, maar we blijven altijd open. 
Om ervoor te zorgen dat ieder-
een kan thuiskomen en dat bij-
voorbeeld groente, fruit en vooral 
nu ook medische hulpmiddelen 
op hun plaats van bestemming 
komen. Het uitgebreide bestem-
mingennetwerk van Nederland 
maakt dat mogelijk. Dat moeten 

deren echter nooit via e-mail, en 
ook niet WhatsApp of sms. Op de 
website van de politie is een spe-
ciale pagina omtrent deze nep-
mails gemaakt. Toch slachto�er 
geworden? Doe dan vooral aan-
gifte bij de politie per mail, tele-
fonisch of ga langs bij het poli-
tiebureau (in het gemeentehuis). 
Twijfels over een link via e-mail, 
WhatsApp of sms? Check deze 
eerst via de website www.check-
jelinkje.nl. Verdachte e-mail kan 
ook gemeld worden bij fraude-
helpdesk.nl.

De Heimanshof open in 
Pinksterweekend

in de weekenden geopend voor 
bezoekers. Vanwege de coronare-
gels geldt een aantal beperkingen 
bij het bezoek van de tuin. De ac-
commodaties (Kijkdoos en toilet-
ten), kassen en de Struintuin (na-
tuurontdek/speeltuin voor kinde-
ren) blijven nog gesloten. Kinderen 
mogen alleen onder begeleiding 
van een (groot)ouder de tuin in en 

mogen niet vrij rondlopen door de 
tuin. Verder vraagt De Heimanshof 
1,5 meter afstand te houden aan 
bezoekers, ook op de smalle pa-
den. De hoofdingang van de tuin is 
op de Wieger Bruinlaan nummer 1 
in Hoofddorp. De hoofdpaden zijn 
ook toegankelijk voor minder va-
lide mensen. Kijk voor meer infor-
matie op www.deheimanshof.nl.

Hoofddorp - Wilde plantentuin De 
Heimanshof opent op zaterdag 30 
mei haar poort weer voor bezoe-
kers. Mensen kunnen tussen 13.00 

en 17.00 uur een rondje door de 
tuin wandelen en genieten van de 
vele bloeiende planten, struiken en 
bomen. Voorlopig is de tuin alleen 








