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Geen gekkigheid meer, maar hufterig gedrag

Burgemeester over overlast op 
Poel: “Fatsoen moet je doen”

De burgemeester toont � lmpjes 
waarop jongeren te zien zijn die 
met boten, zeker vijftig, bij elkaar 
liggen en harde muziek draaien. 
In een aantal boten is duidelijk 
te zien dat er alcohol aan boord 
is. “Sommige bedekken hun ge-
zicht of hebben hun capuchon 
op”, zegt Oude Kotte. “Ze weten 
dat ze fout zitten, ze overschrij-
den de regel van maximaal drie 
personen per boot.” Een ander 
� lmpje laat gevaarlijk gedrag zien 
op een jetski waarbij nog net een 
aanvaring voorkomen wordt. “Zo 
asociaal”, gaat hij verder. “Hier zit 
niemand op te wachten.” Hij doet 
een oproep aan jongeren om zich 
normaal op het water te gedra-
gen. “Fatsoen moet je doen!” En 
aan inwoners om onfatsoenlijk 
gedrag vooral te � lmen en open-
baar te maken. Oude Kotte zegt 
te begrijpen dat jongeren in de-
ze tijd vertier zoeken, maar het 
gaat van kwaad tot erger. “Het is 
niet onschuldig meer. De voorval-
len stapelen zich op. Het loopt de 
spuigaten uit. Dit kan en mag niet 
langer.”

Gerichte acties
De gemeente en de politie heb-
ben nu de krachten gebundeld 

en gaan de komende weken fre-
quent controleren op het water. 
Dagelijks gaan agenten en hand-
havers de Westeinder op en er 
staan gerichte acties gepland. Of 
deze ook in de avond en nach-
telijke uren gehouden gaan wor-
den, wil Oude Kotte dit wel zeg-
gen: “Wie besluit ’s nachts te gaan 
vernielen op een eiland, kan ein-
digen in een cel. Via justitie wordt 
proces-verbaal opgemaakt en dit 
betekent dat degene een straf-
blad op naam krijgt.”

Recreatie-eiland 
Verder worden bij overtredingen 
direct bekeuringen uitgeschre-
ven en het betre� en � inke be-
dragen. Extra controles gaan ook 
plaatsvinden op het recreatie-ei-
land, waar de regels voor samen-
komst onlangs zijn verscherpt, en 
bij het Praamplein, waar veel jon-
geren samenkomen, gaan agen-
ten en handhavers zich vaker la-
ten zien.

Vaarverbod en in beslag
“Mochten de controles en de 
boetes niet het gewenste e� ect 
hebben, dan schroom ik niet om 
meerdere bestuurlijke maatrege-
len aan te grijpen. De gemeente 

kan een vaarverbod instellen, na 
bijvoorbeeld tien uur ’s avonds 
niet meer het water op, en bo-
ten in beslag nemen. En dan heb 
ik toch het gevoel dat ouders ook 
gedupeerd worden, want het lijkt 
me stug dat jongeren zich zulke 
dure en grote boten kunnen per-
mitteren.” De burgemeester zegt 
verder ook de confrontatie met 
ouders niet te zullen mijden. “We 
zullen vaders en moeders gaan 
vragen of ze wel weten wat hun 
kinderen doen, want nogmaals, 
de maat is vol. Fatsoen moet je 
doen, met elkaar. Iedereen, jong 
en oud, moet kunnen genieten 
van ons mooie recreatiegebied. 
Ook jongeren dienen rekening te 
houden met andere recreanten 
en respect te hebben voor ander-
mans eigendommen.”
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Vernielingen op eilanden en grote groepen feestende 
jongeren op de Poel zijn het gesprek van de dag in Aalsmeer. Te 
gek voor woorden, vindt ook de gemeente. “Het is niet meer gek-
kigheid, maar hufterig gedrag. De maat is vol”, aldus burgemees-
ter Gido Oude Kotte. De overlast op het water en de diefstallen 
en vernielingen op eilanden op de Westeinderplassen gaan stevig 
aangepakt worden. De tijd van waarschuwingen is gepasseerd!
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Parasol
TRINIDAD
Ø 300CM

DIVERSE KLEUREN, OOK LEVERBAAR IN  Ø 250 CM
VOOR € 74,99 | LOUNGESET SANUR NÚ € 1499,-

Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- inbraakbeveiliging
- domotica
- zonnepanelen
- oplaadstations

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

www.antennagroep.nl
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Aalsmeer: Uiterweg (400 kranten)
Aalsmeer: Oosteinderweg 251-417,
 even en oneven (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

Samenwerking kwekers en vrijwilligers

Stichting De Bovenlanden 
bouwt weer een schuilhut
Aalsmeer - Vorig jaar werd al 
met � nanciële hulp van het 
Bouwfonds een mooie nieuwe 
Aalsmeerse schuilhut gebouwd 
naar de originele tekening van 
Jan Lunenburg. De hut verscheen 
op een eiland dat Karlo Buys 
huurt van de stichting voor de 
teelt van rode Ilex bessen. Vroe-
ger werden schuilhutten gebruikt 
door seringenkwekers om te 
schuilen voor slecht weer en om 
hun boterham in te eten. 

In het Westeinderplassengebied 
zijn nog talloze percelen teel-
grond en op één daarvan teelt 
Marcel Groeneveld seringen. Op 
dit perceel zal de volgende au-
thentieke Aalsmeerse schuil-
hut verschijnen. Er is al volop ge-
zaagd, getimmerd en geschilderd 
in de werkplaats door een trouw 
groepje vrijwilligers. De hut kan 
binnenkort ter plekke, dicht bij de 
Koddes Poel, opgebouwd wor-
den. Maar dan moet er natuurlijk 

wel een fundering zijn. Die werd 
afgelopen dinsdag aangebracht.
De palen verdwenen vrij makke-
lijk in de zompige grond en daar-
na werd het frame aan de palen 
bevestigd. Marcel Groeneveld 
had al een ruimte voor de hut 
vrijgehouden tussen de seringen-
struiken. Daarvoor is zo’n vijf vier-
kante meter nodig. De op te bou-
wen hut meet 2,36 bij 2,11 meter. 
Het team hoopt de klus in de ko-
mende drie weken af te ronden.
De hut staat vrij dicht aan de oe-
ver waarlangs vele boten varen. 
Er is een risico dat er misbruik 
van de hut gemaakt gaat worden. 
Toch leert de ervaring tot nu toe 
dat dit niet gebeurt. Marcel Groe-
neveld: “We hebben bij de bouw 
van de schuilhut het gevoel dat 
het niet handig is om de hut af te 
schermen. We hebben er vertrou-
wen in dat de schuilhut door de 
mensen die langsvaren gewaar-
deerd wordt en een glimlach op 
hun gezichten zal toveren.”

Van links naar rechts: Rick Heemskerk, Cees van Leeuwen, Marcel Groene-
veld, Karlo Buys en Nikki van der Meer.
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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
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 Online: zondag 7 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

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

baken Rijsenhout. Zondag 10u. 
Gezamenlijke online dienst via 
www.kerkdienstenonline.nl. 
Voorganger: ds. J. Trommel.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

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

Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Online dienst 
via http://pgaalsmeer.nl/kerk-
dienstgemist/. Voorganger: ds. 
R. Wijkhuizen. Ouderling van 
dienst: Alma Piké. Organist: Jan 
Raadgever.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Online dienst met 
prop. H.N. Visser via www.her-
vormdaalsmeer.nl Ooster-
kerk, Oosteinderweg 269. Zon-
dag 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 vie-
ring, opgenomen in een van de 

RK kerken in de regio RK Am-
stelland; tv zender Lokale tele-
visie: Ziggo 42, KPN en XS4ALL 
1380 (1 kanaal onder NPO1) en 
T-mobile 806.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

10u. Online dienst via www.ok-
kn.nl. Ook later te bekijken.

 Roemeens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 1030u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via You Tube. Voorgan-
ger: ds. Jaco Weij, Rijsenhout.

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.
nl en https:/kerkdienstgemist.
nl. Voorganger: ds. M. Vermeij, 
Haarlem. 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.

Karmelkerk open 
voor individueel 
gebed op zondag

Aalsmeer - De Karmelkerk aan de 
Stommeerweg is op de zondagen 
in juni open van 9.30 tot 10.30 
uur voor individueel gebed. Maxi-
maal aantal aanwezigen is 30 per-
sonen. De Theresia kapel is dage-
lijks geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. De kerk is nog niet toeganke-
lijk voor de weekendvieringen. Er 
worden verschillende mogelijk-
heden aangeboden om de dien-
sten thuis mee te kunnen vieren. 

Vereniging Humanitas 
viert 75-jarig jubileum
Amstelland - Vereniging Huma-
nitas bestond afgelopen 31 mei 
75 jaar. De vrijwilligersorganisatie 
viert het jubileum een jaar lang 
met allerlei activiteiten. Kort na 
de Tweede Wereldoorlog was er 
veel armoede en ellende in Ne-
derland. Gelovigen konden bij 
hun kerk terecht voor hulp. Maar 
voor ‘buitenkerkelijken’ was er 
niets. Humanitas bracht daar ver-
andering in door mensen die niet 
aan een kerk verbonden waren 
hulp te bieden op het gebied van 
maatschappelijke zorg, kinder-
bescherming, reclassering en ge-
zinsverzorging. Zo kwamen kort 
na de bevrijding 36 ondervoe-
de jongens uit Amsterdam weer 
op krachten in een kinderkamp 
in Edam. In zes weken tijd kwa-
men ze gemiddeld zes pond aan. 
In 1953 verzorgde Humanitas na 
de Watersnoodramp de distribu-
tie van hulpgoederen. Ook trok-

ken gezinsverzorgsters en een 
maatschappelijk werkster naar 
het gebied om getro�en gezin-
nen te helpen. Anno 2020 is Hu-
manitas één van de grootste vrij-
willigersorganisaties van Neder-
land en sluiten de projecten nog 
steeds nauw aan op de tijdgeest. 
Vrijwilligers geven bijvoorbeeld 
voorlichting over sexting, helpen 
nieuwkomers met de taal en jon-
geren met het op orde krijgen 
van hun �nanciën. Wat al die ja-
ren onveranderd is gebleven, is 
dat Humanitas iedereen helpt, 
ongeacht achtergrond of geloof.
Humanitas Amstelland is sinds 
de jaren zeventig actief in de ge-
meentes Amstelveen, Uithoorn, 
Aalsmeer en Ouder Amstel en 
biedt activiteiten binnen de the-
ma’s Thuisadministratie, Opgroei-
en en Opvoeden. Kijk voor meer 
informatie op de site www.huma-
nitas.nl/afdeling/amstelland.

Voor meer balans in je leven
Training ‘Ontspanning in 
Zicht’ bij Participe
Aalsmeer - Wil je meer tijd en 
ontspanning voor jezelf? Wil je 
anders leren omgaan met stress? 
Heb je veel op je bordje liggen? 
Wil je minder piekeren? Ben je op 
zoek naar meer balans in je leven? 
In juni geeft Participe Amstelland 
de gratis training ‘Ontspanning in 
Zicht’. De training geeft je inzich-
ten en leert je bewuster te wor-
den van je behoeften. Het is geen 
praat- of therapiegroep, maar een 
praktijkgerichte training van er-
varen professionals. In de training 
worden vier thema’ s behandeld: 
Omgaan met Stress, voor meer 
ontspanning; Piekeren, voor 
meer rust in je hoofd; Energieba-
lans, voor meer balans tussen je 
energiegevers en energievreters 
en Sociaal netwerk, voor meer in-
zicht in je sociale netwerk.
De training bestaat uit vier bij-
eenkomsten en dezevinden 
plaats op de vrijdagen 19, 26 ju-
ni en 3,10 juli van 9.30 tot 11.30 
uur in Buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. De training is gratis en 
aanmelden bij Participe Amstel-
land kan via 0297- 326670 of via 
team.aalsmeer@participe.nu
Aanmelden is nu verplicht in ver-

band met de corona maatregels 
(aantal bezoekers in de ruimte)
Uiteraard houden de medewer-
kers zich aan de maatregelen 
van het RIVM, 1,5 meter afstand, 
bij binnenkomst checkvragen en 
desinfecteren van handen.

Regie behouden
Participe Amstelland is de organi-
satie voor welzijn en maatschap-
pelijk werk in Aalsmeer, Amstel-
veen, Ouder Amstel en Uithoorn. 
Participe Amstelland wil dat ie-
dereen mee kan doen in de sa-
menleving. Participe ondersteunt 
bij het aanpakken van problemen 
om te zorgen dat mensen zo veel 
mogelijk de regie over hun leven 
kunnen behouden. 

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Vrijdagavond 5 ju-
ni haalt Carnavalsvereniging de 
Pretpeurders samen met de Ten-
nis Vereniging Kudelstaart het 
oude papier op.
Gaarne de papiercontainers of 
dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de opbrengst 
van het oude papier steunt de 
Stichting Supporting Kudelstaart 
�nancieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus 
verzamel het papier (geen melk- 
en frisdrankpakken, die moeten 
bij het plastic afval) voor de eer-
ste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums, meer 
nieuws of een aanvraag voor een 
�nanciële bijdrage op www.stich-
tingsupportingkudelstaart.nl

Slechtvalken 
vliegen uit

Aalsmeer - De drie ‘dochters’ van 
het Slechtvalkenpaar Sidonia en 
Youngster groeien goed, zijn pri-
ma op gewicht en hun veren-
kleden ontwikkelen zich prach-
tig. Regelmatig laten de jonge 
Slechtvalken zich zien op de bui-
tenschans, hoog in de Waterto-
ren. De vliegspieren moeten nog 
verder ontwikkeld worden, maar 
de leden van de Stichting Werk-
groep Slechtvalk Aalsmeer lieten 
eind mei weten te denken  dat 
de ‘dames’ rond 6 juni zullen uit-
vliegen.  “Dames nemen meestal 
de tijd, mannen zijn wat gretiger 
met uitvliegen.” Maar, deze da-
mes blijken ‘bijdehandjes’ te zijn. 
Op woensdag 3 juni om half ze-
ven in de ochtend sprong de eer-
ste van het rooster en maakte een 

‘Deel je zorg’
Ook hulp mogelijk voor 
jonge mantelzorgers
Aalsmeer - Mantelzorg. Een be-
grip waar steeds meer mensen 
mee te maken krijgen. Een vorm 
van zorg die vaak vanzelfspre-
kend is, maar zeker niet makke-
lijk. Ook jongeren zijn vaak man-
telzorger. Bijvoorbeeld voor hun 
broer of zus, ouder of grootouder. 
Meestal zijn ze in de rol van man-
telzorger gegroeid en hebben ze 
niet het gevoel dat ze mantelzor-
ger zijn. Maar ook voor hen is het 
belangrijk deze zorg te delen. 
In de Week van de jonge mantel-
zorger, die tot 7 juni plaatsvindt, 
start het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport de 
campagne ‘Deel je zorg’ om jon-
ge mantelzorgers aan te moedi-
gen over de zorg te praten. 
Want mantelzorg is ingrijpend 
voor jongvolwassenen die bezig 
zijn met het opbouwen van hun 
eigen leven. En veel jonge man-
telzorgers vinden het lastig om 
hulp te vragen. Maar wanneer de 
zorg je te veel wordt, is het goed 
om hierover te praten of hulp te 
zoeken. 

“Enorm waardevol”
Wethouder Zorg Wilma Alink: 
“In Nederland is één op de vijf 
jongeren mantelzorger. Ook in 

Aalsmeer hebben we veel jon-
ge mantelzorgers. Vaak cijferen 
ze zichzelf weg. Samen met Man-
telzorg en Meer proberen we hen 
te ondersteunen in hun mantel-
zorgtaken en ze de mogelijkheid 
te geven ook voor zichzelf te zor-
gen. Fijn dat er nu landelijke aan-
dacht voor deze groep is. Wat zij 
doen en de liefde de ze geven is 
enorm waardevol. Ik hoop dat al-
le mantelzorgers weten dat er 
ook hulp voor hen mogelijk is. 
Deel je zorg!”

Mantelzorg en Meer
Uit onderzoek blijkt dat ruim de 
helft van de jonge mantelzorgers 
de zorg weleens zwaar vindt. De 
meeste jonge mantelzorgers hou-
den de zorg voor zichzelf en pra-
ten amper over de zorg voor een 
familielid dat langdurig ziek is, 
een beperking heeft of verslaafd 
is. In Aalsmeer verzorgt Mantel-
zorg en Meer de ondersteuning 
voor mantelzorgers. Ook als jon-
ge mantelzorgers kun je hier te-
recht voor vragen, advies en con-
tact met andere jonge mantelzor-
gers: https://www.mantelzorgen-
meer.nl/mantelzorg/jonge-man-
telzorgers. Zo kun je de zorg voor 
je naaste(n) delen.

succesvol vliegrondje. De twee 
anderen volgden enige tijd later. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Buitenspelen 
op 10 juni

Aalsmeer - Alle festiviteiten in 
Aalsmeer gaan dit jaar niet door. 
Ook Bobbie’s Buitenspeeldag op 
10 juni met opblaaskussens, gro-
te sjoelbak, de brandweer met 
de waterspuit, de politie die met 
de bus met loeiende sirenes door 
de straten reed, de ijscoman, het 
hokje met de verkiezing voor 
de kinderburgemeester , noem 
maar op, gaat niet door. Marie-
Louise van de organisatie hoopt 
dat de kinderen volgend jaar wel 
weer van deze leuke dingen kun-
nen genieten. Ze roept de jon-
gens en meisjes op om aanstaan-
de woensdag 10 juni met groep-
jes leuke dingen buiten te gaan 
doen. “Knikkeren, met krijt een 
racebaan op de stoep maken, 
touwtje springen en balspellen. 
Jullie weten vast wel meer leuke 
dingen te verzinnen. Veel plezier.”









O�ciële Mededelingen
4 juni 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

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

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

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

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

Kudelstaart, waarbij de jachthaven wordt uitgebreid en het 
fort extra horecafuncties krijgt, zoals een hotel, een restaurant, 
café met terras en bijbehorende parkeervoorzieningen. Het 
forteiland krijgt een openbaar en recreatief karakter en wordt 
grotendeels in originele staat teruggebracht waarbij monu-
mentale en cultuurhistorisch waardevolle elementen worden 
behouden en waar mogelijk worden hersteld en versterkt.

Plangebied
Het plangebied beslaat het forteiland Kudelstaart en de direc-
te omgeving daarvan. Het forteiland is gelegen aan en maakt 
deel uit van de plasoevers langs de Kudelstaartseweg.

M.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van het Besluit m.e.r. is het bestemmingsplan een 
m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit. Ten behoeve van de m.e.r-
beoordeling is een aanmeldnotitie opgesteld. Op grond van 
deze aanmeldnotitie heeft het college van burgemeester en 
wethouders op 2 juni 2020 besloten dat er geen milieue�ect-
rapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor het bestem-
mingsplan ‘Fort Kudelstaart’, aangezien de ontwikkelingen die 
dit bestemmingsplan mogelijk maakt geen ‘belangrijke nade-
lige gevolgen’ voor het milieu met zich brengen. Het m.e.r.-
beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van 
artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen 
geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belang-
hebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het 
bestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getrof-
fen. Eenieder kan zijn/haar opvatting over het m.e.r.-beoorde-
lingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van 
de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage
Met ingang van 5 juni tot en met 16 juli 2020 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken, waaron-
der het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie (die 
als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn 
opgenomen) op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:
•	 in	digitale	vorm	via	de	website	www.ruimtelijkeplannen.nl	

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.19A-OW01, en
•	 via	de	gemeentelijke	website,	link:	https://0358.ropubliceer.nl
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
ten gevolge van het coronavirus gelden, liggen geen docu-
menten ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het ontwerp-
bestemmingsplan tijdelijk alleen online inzien. Mocht u niet 
in de gelegenheid zijn om documenten online in te zien, dan 
kunt u telefonisch contact met de gemeente opnemen via 
(020) 540 4600.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde inzagetermijn wordt eenieder 
in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze in te dienen. Schriftelijke zienswijzen worden, on-
der vermelding van ons kenmerk Z20-029892, gericht aan de 
gemeenteraad van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer 
of digitaal via de link http://0358.ropubliceer.nl/. U selecteert 
het betre�ende ruimtelijke plan uit de lijst en vervolgens kiest 
u de optie ‘reageren’. Eventueel kunt u uw reactie mondeling 
indienen. Hiervoor kunt u via telefoonnummer 020 540 4600 
een afspraak maken.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Geniedijk 20, 1433 HC, (Z20-037698), het bouwen van een 

woning met bijgebouw, veranda en terrassen 
-  Uiterweg 265 en 180, 1431 AH, (Z20-037580), het dempen 

(nr. 265) en compenseren (nr. 180) van water 
-  van Clee�kade 3, 1431 BA, (Z20-037475), het plaatsen van 

een steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden 
-  Molenvlietweg, t.h.v. de bocht in de Middenweg, (Z20-

037556), het plaatsen van een verkoopbord Heembouw 
-  Beatrixstraat 60, 1432 HG, (Z20-037279), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
-  Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z20-037129), het plaatsen 

van 4 parasols op het terras t.b.v. de verruiming van de ho-
reca 

-  J. Schaperstraat 15, 1432 PR, (Z20-036753), het plaatsen 
van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning 

-  Kerkweg 25a, 1432 EH, (Z20-036587), het maken van een 
uitbouw over 2 lagen aan de achterzijde van de woning en 
het maken van een erker aan de voorzijde van de woning 

-  Kamperfoeliestraat 60, 1431 RP, (Z20-036576), het aanbou-
wen van een tuinkamer 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Schoolstraat 15, 1431 BG, (Z20-009123), het plaatsen van 

een kunstwerk van cortenstaal op een betonnen sokkel in 
de tuin van de basisschool Samen Een. Verzonden: 29 mei 
2020

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

 Łaka Z. 10-07-1955 26-05-2020
 Bargach M. 03-01-1995 26-05-2020
 Łąka J. 17-03-1957 26-05-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
•	 uw	naam	en	adres;
•	 de	datum	van	uw	bezwaarschrift;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	
	 u	bezwaar	maakt;
•	 waarom	u	het	niet	eens	bent	met	ons	besluit;
•	 uw	handtekening;	
•	 zo	mogelijk	uw	e-mailadres;	
•	 het	telefoonnummer	waarop	u	overdag	te	bereiken	bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

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.

GEMEENTE AALSMEER – ONTWERPBESTEMMINGS-
PLAN “FORT KUDELSTAART” (Z20-029892)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met in-
gang van 5 juni tot en met 16 juli 2020 voor eenieder ter inzage 
ligt het ontwerpbestemmingsplan “Fort Kudelstaart” met bij-
behorende stukken, waaronder het m.e.r. beoordelingsbesluit. 

Doelstelling
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van Fort 

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.

- Legmeerdijk, sectie C, nr. 5509, 5510, 5511, 3057 en 4427, 
(Z20-016997), het realiseren van een �etstunnel t.b.v. de 
snel�etsverbinding tussen Uithoorn en Aalsmeer (project 
HOVASZ, locatie KW3, Hovasz-105). Verzonden: 27 mei 
2020

-  Uiterweg 127 ws11, 1431 AD, (Z20-018221), het legaliseren 
van twee schuifpuien en wijzigen van de gevelbekleding. 
Verzonden: 28 mei 2020

-  Koningsstraat 96, 1432 PL, (Z20-020314), het doorbreken 
van een draagmuur tussen de woning en de garage. Ver-
zonden: 25 mei 2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 318a, 1432 GT, (Z20-015023), het maken van een 

aanbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 
28 mei 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Charles Gabrijweg 44, 1431 MJ, (Z20-018873), het plaatsen 

van een dakopbouw. Verzonden: 29 mei 2020
-  Van Clee�kade kruising Burgemeester Kasteleinweg en 

Burgemeester Kasteleinweg t.h.v. het toekomstige bus-
station, (Z20-020391), het realiseren van 3 grondkeringen 
t.b.v. het realiseren van een HOV-busbaan door Aalsmeer 
(project HOVASZ, Hovasz-106). Verzonden: 29 mei 2020

-  Oude Spoordijk, sectie C, nrs. 6058 en 3041, (Z20-017022), 
het realiseren van een �etsbrug/vaarduiker (project HO-
VASZ, locatie KW2, Hovasz-101). Verzonden: 29 mei 2020

-  Uiterweg 214, 1431 AT, (Z20-025332), het verplaatsen van 
een bestaande blokhut van perceel 599 naar perceel 594. 
Verzonden: 28 mei 2020

-  Kudelstaartseweg 78, 1433 GL, (Z20-008077), het wijzigen 
van het gebruik van een voormalige paardenstal naar wo-
ning en het realiseren van een deurkozijn in plaats van een 
raamkozijn in de voorgevel. Verzonden: 26 mei 2020

-  Uiterweg 19, 1431 AA, (Z20-014656), het afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van een buiten het 
bouwblok gerealiseerde woning. Verzonden: 27 mei 2020

-  Stuurboordstraat 15, 1433 SE, (Z20-022369), het plaatsen 
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 26 mei 2020
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Lakenblekerstraat 64, (Z20-007230), brandveilig gebruik 

World Trade Flower Hotel. Verzonden: 28 mei 2020

COLLECTES

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

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.

TER INZAGE

t/m 05-06-20 Aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbe-
sluit ten behoeve van de beoordeling van 
eventuele m.e.r.-plicht om Stal Wennekers 
tot het veranderen van haar aan de Mr. Jac. 
Takkade 21 te Aalsmeer gelegen inrichting

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Nieuw eigen bestemmingsplan
Burgerinitiatief van Stichting 
Werkgroep Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Fort Kudelstaart ligt 
centraal in het gebied waar de 
Stichting Werkgroep Fort Ku-
delstaart actief zorg draagt voor 
behoud en verbetering van de 
leefomgeving. In deze Stichting 
is het merendeel van de bewo-
ners in de fortbocht en Vrouwen-
troost verenigd. De bedoeling is 
dat Fort Kudelstaart een icoon 
voor de watersport wordt, het al-
gemeen belang gaat dienen, het 
toerisme en recreatie moet ver-
sterken en openbaar toegankelijk 
wordt voor alle inwoners van de 
gemeente Aalsmeer. Helaas blijkt, 
aldus de Werkgroep, dat de huidi-
ge toekomstplannen niet in over-
eenstemming zijn met gemeen-
telijk en provinciaal beleid. Wat 
nu voorligt, is de komst van een 
grootschalig Hotel- en Congres 
Fort. De Stichting Werkgroep Fort 
Kudelstaart staat positief tegen-
over een ontwikkeling van het 
fort, maar wel binnen de gestel-
de kaders, zoals die ooit in 2013 
door de gemeenteraad zijn vast-
gesteld en gepresenteerd. 

Nieuwe functie
De komst van een Hotel- en Con-
gres Fort, buiten elke propor-
tie op deze locatie, moet daar-
om worden voorkomen, zo vindt 
de Werkgroep. Afgelopen zater-
dag heeft het College van B&W, 
in antwoord op vragen van de 

Stichting, laten weten dat Fort 
Kudelstaart uit het huidige be-
stemmingsplan Uiterweg-Pla-
soevers gehaald wordt en een 
eigen, nieuw bestemmingsplan 
krijgt. Een bestemmingsplan wij-
ziging is noodzakelijk om Fort 
Kudelstaart een nieuwe functie 
te kunnen geven. De Stichting 
Werkgroep Fort Kudelstaart heeft 
een burgerinitiatief ingediend, 
waarin verzocht wordt om de in-
vulling van het bestemmingsplan 
Fort Kudelstaart open te stellen 
voor participatie. Daarmee kan 
vooraf, in samenwerking met de 
gemeente Aalsmeer, het origi-
nele uitgangspunt voor het fort 
worden bewaakt: Een Nautisch 
Centrum, een watersport func-
tie met eventuele ondergeschik-
te horeca. 
Uitgebreide participatie is wen-
selijk, om een kostbare en lang-
durige procedure met bezwaar-
schriften, hoger beroep en een 
eventuele rechtsgang te voorko-
men. Bovendien zijn er in de haal-
baarheidsstudies voor het fort uit 
2013 aanbevelingen gedaan om 
bewoners bij de nieuwe invul-
ling voor het fort te betrekken. 
De Stichting Werkgroep Fort Ku-
delstaart kijkt uit naar een con-
structieve samenwerking met de 
gemeente Aalsmeer. Meer we-
ten? Kijk op www.fortkudelstaart.
com.

Nieuwe ‘look’ Spoorlaan
Aalsmeer - Het gedeelte van de 
Spoorlaan bij het Baanvak is ver-
anderd in een zandpad en dit 
heeft alles te maken met de her-
inrichting van de straat en het 
aanleggen van nieuwe riolering. 
Met de vervanging van de rio-
lering is half mei aangevangen. 
Als de buizen in de grond zijn ge-
plaatst, komt er geen asfalt te-
rug in dit deel van de Spoorlaan, 
de bewoners krijgen uitzicht op 
dorpse klinkerbestrating. Aan de 
zijde van de woningen 1 tot 24 
worden langsparkeerplaatsen ge-
realiseerd. Ter hoogte van de aan-
sluiting met het Korianderhof ko-
men in de rijbaan twee verhoog-
de kruisingsvlakken. In de Gerani-

umstraat, nabij nummer 9, wordt 
de duiker in de sloot vernieuwd. 
Als laatste wordt de kruising Ge-
raniumstraat/Begoniastraat ver-
hoogd en met ook klinkerbe-
strating wordt de rijbaan van de 
Spoorlaan aangesloten op de Ge-
raniumstraat. Dit laatste gebeurt 
als in juli het (doorgaand) �ets-
verkeer in de Geraniumstraat is 
opgeheven. 
De wegomleidingen en wegaf-
zettingen worden door de aanne-
mer met hekken en verkeersbor-
den aangegeven. Het werk wordt 
uitgevoerd door Aannemersbe-
drijf Boogaard Infra en gaat vol-
gens planning tot en met eind 
september duren.

Meerjarenprojectplan Buitenruimte
Aanleg rotonde Machineweg bij 
kruising Amalialaan complex 
Aalsmeer - In de vergadering van 
de commissie Ruimte en Econo-
mie afgelopen dinsdag 2 juni is 
het Meerjarenprojectplan Buiten-
ruimte Aalsmeer besproken. Met 
dit plan worden werken in de bui-
tenruimte voorbereid en datums 
van uitvoering gepland. Het gaat 
daarbij om werkzaamheden op 
het gebied van wegen, openba-
re verlichting, verkeer, verkeersre-
gelinstallaties, groen, water, spe-
len en riolering. Grotere projecten 
die afgerond zijn of worden uit-
gevoerd zijn de reconstructie van 
een deel van de Oosteinderweg, 
de herinrichting van het Horn-
meerpark, het vervangen van 
de Aardbeienbrug, de Barende-
brug en de brug bij de Kerkweg, 
reconstructie van de Spoorlaan, 
de Helling, de Anjerhof, de vent-
weg van de Zwarteweg, de Zijd-
straat en de buurt rond de Meer-
valstraat en Roerdomplaan. Ook 
het herinrichten van de Pontweg, 
de Ophelialaan (bij de winkels) en 
het gebied rond de Proosdijhal 
en het terrein rond sporthal De 
Bloemhof staan in het program-
ma voor 2020 tot 2023 opgeno-
men, evenals groot onderhoud 
verrichten aan diverse hoofd�ets-
routes. Een ‘hersenkraker’ is de re-
constructie van de Machineweg 
(herinrichting kruispunten, groot 
onderhoud verharding en ver-
lichting en aanleg ontbrekende 
�ets- en voetpaden). Tijdens een 
bewonersavond kwam naar vo-
ren dat er grote waarde wordt ge-
hecht aan het behouden van de 
rotonde bij de Hornweg, aan veili-
ge vrijliggende �etspaden en aan 

verbetering van de kruising Ma-
chineweg, Middenweg en Catha-
rina Amalialaan. Het liefst door de 
aanleg van een rotonde. Er zijn 
op dit onoverzichtelijke punt al 
diverse aanrijdingen geweest. 
De aanpassing van deze kruising 
krijgt daarom de hoogste priori-
teit, maar de aanleg van een ro-
tonde hier blijkt complex. Er is 
grond van derden nodig, de brug 
moet verbreed worden, een dui-
ker aangepast en kabels en lei-
dingen verlegd. “Er zijn veel be-
langhebbenden en veel techni-
sche uitdagingen”, aldus het col-
lege in het voorstel. Op dit mo-
ment wordt gewerkt aan het uit-
werken van een technisch ont-
werp met een goede kostenra-
ming. Dit is belangrijk voor het 
op kunnen starten van de ver-
keersbesluitprocedure, het aan-
vragen van subsidie, het toet-
sen van de �nanciële haalbaar-
heid van het project, het aanpas-
sen van het bestemmingsplan en 
voor de grondaankopen. De re-
constructie gaat gefaseerd uitge-
voerd worden in de periode 2020 
tot 2023. De verwachting is dat 
eind dit jaar gestart kan worden. 
Ondanks dat de kruising met de 
Amalialaan de hoogste prioriteit 
heeft, wordt eerst noodzakelijk 
onderhoud gepleegd en maat-
regelen getro�en om het ooste-
lijk deel van de Machineweg af te 
waarderen naar 30 kilometer per 
uur. In de raadsvergadering van 
donderdag 25 juni wordt een de-
�nitief besluit genomen over het 
Meerjarenprojectplan Buiten-
ruimte.

Tijd van waarschuwen voorbij, direct boete!

Extra handhaving op de 
Westeinderplassen
Aalsmeer - Afgelopen tijd is er 
veel overlast op de Westeinder-
plassen geweest in de vorm van 
onder andere hard varen, racen 
met boten, onverlicht varen, ver-
nielingen op de eilanden en over-
last van muziek. Helaas geldt ook 
hier weer dat een klein deel het 
verpest voor de meerderheid 
van de watersporters. De politie 
Aalsmeer had in samenwerking 
met de handhavers van de ge-
meente de vaarsurveillance al op-
gevoerd, maar deze gaat de ko-
mende tijd nog frequenter ge-
houden worden. Agenten van 
het basisteam, handhavers van 
de gemeente en agenten van het 
politieteam water/havens gaan 
vaker het water op om de overlast 
terug te dringen. De extra contro-
les zullen menig inwoner als mu-
ziek in de oren klinken, want de 
ergernis over de vernielingen en 
(te) hard varen is groot. 
Wat de politie en de gemeente 
betreft is de tijd van waarschu-

wen voorbij en worden er direct 
boetes uitgedeeld. En die zijn, al-
dus de politie, niet mals. Voor va-
ren zonder vaarbewijs wordt een 
bekeuring gegeven van 550 eu-
ro, voor racen met boten volgt 
een proces-verbaal van 240 euro 
en schippers jonger dan 18 jaar in 
een snelle motorboot krijgen een 
‘prent’ van 210 euro. 
Gas inhouden is sowieso een aan-
rader. Wie tot 6 kilometer per uur 
te hard vaart, wordt op de vingers 
getikt met een boete van 95 euro 
en wie ‘geklokt’ wordt op 6 tot 15 
kilometer te hard op de Westein-
der moet 140 euro betalen.

Overlast melden
Uiteraard hopen de politie, de 
handhavers en de gemeente dat 
iedereen zich gedraagt zoals het 
hoort en niet voor overlast zorgt. 
Meldingen over overlast op het 
water kunnen bij de politie ge-
meld worden via 0900-8844.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zodiac rubberboten uit 
bedrijf gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 30 op zondag 31 mei zijn er 
boten gestolen uit een bedrijfs-
ruimte in Aalsmeer. Twee grote, 
zwarte Zodiac rubberboten, op-
gestapeld op elkaar op een stal-
lingstrailer, zijn ontvreemd. De 
set is rond 05.50 uur gezien op de 
N201 ter hoogte van industrieter-
rein Uithoorn en stond toen op 
een vluchthaven, waarschijnlijk 
om de spanbanden vast te ma-
ken. De trailer heeft geen ver-
lichting. De Zodiac MilPro boten 
zijn voorzien van Yamaha buiten-
boordmotoren van 100pk.
De daders zijn via de Stommeer-
kade naar de Aalsmeerderweg 
gereden en vervolgens via de 
Middenweg de N201 opgegaan. 
Eerder die nacht, rond 03.00 uur, 
zijn de daders ook in Aalsmeer 
gesignaleerd: Een lichtkleurige 
jeepachtige auto en een man op 
een �ets. Toen hebben zij een Zo-
diac Pro 5.5 gestolen, een zwarte 
rubberboot met lichtgrijs polyes-
ter stuurconsole, met een buiten-
boordmotor van 100pk van even-
eens het merk Yamaha. Het ver-
moeden is dat deze boot via de-

zelfde vluchtroute als de twee an-
dere Zodiac boten zijn vervoerd. 
Via facebook wordt door Rubber-
boot Holland een beloning uitge-
loofd van 10.000 euro. De belo-
ning geldt voor de tip die leidt tot 
het terugvinden van de boten. Al-
le informatie zal vertrouwelijk be-
handeld worden. Uiteraard is het 
ook mogelijk om informatie en 
tips te melden bij de politie, per 
mail of telefonisch via 0900-8844.

Zodiac MilPro (ter indicatie van ge-
stapelde zwarte rubberboten).

Brandje in huis
Aalsmeer - Donderdag 28 mei 
rond kwart voor zeven in de avond 
werden de hulpdiensten gealar-
meerd voor een brand in een wo-

ning aan de Hortensialaan. De 
brandweer is ter plaatse gegaan 
en wist het vuur snel te blussen. De 
brand is mogelijk ontstaan door 
kortsluiting in een lampje. Er is eni-
ge rook- en waterschade. Er is ge-
lukkig niemand gewond geraakt. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerngitaar
‘Cort’ € 139,-

Keyboards ‘Medeli’ 
vanaf € 159,-

Percussie-
instrumenten 

vanaf € 1,40
Uitgebreid

assortiment ukeleles

AANBIEDING:

TIP:

Percussie-
KOOPJE:

NIEUW:
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Gezelligheid tijdens quarantaineperiode

Vrijdag laatste ‘Mark en 
Eric Pubquiz Show’
Aalsmeer - Aanstaande vrij-
dag 5 juni zal het team van de 
‘Mark en Eric Show’ nog één 
keer de pubquiz spelen met al-
le kijkers en luisteraars van Ra-
dio Aalsmeer. De populaire quiz, 
die in Aalsmeer, Kudelstaart, Uit-
hoorn en zelfs Limburg (!) wordt 
meegespeeld, heeft voor veel 
gezelligheid gezorgd tijdens de 
quarantaineperiode. Gemiddeld 
deden er meer dan 150 teams per 
keer mee. Ook deze, voorlopig, 
laatste editie, bevat meerdere ca-
tegorieën met algemene vragen 
zodat jong en oud vanuit heel 
Nederland mee kan doen. Neem 
het vanuit je eigen huiskamer op 
tegen familie of vrienden die aan 
de andere kant van het land wo-
nen. Na a�oop wordt het eind-
klassement bekend gemaakt. 

“We pakken groots uit” 
“De pubquiz tijdens de ‘Mark en 
Eric Show’ is een ongekend suc-
ces. We stonden zelf keer op keer 
perplex van de hoeveelheid deel-
nemers en tegelijkertijd is dat 
de mooiste beloning die je kunt 
krijgen nadat je ergens veel tijd 
en energie in hebt gestoken. We 
zijn alle lokale ondernemers die 
prijzen beschikbaar hebben ge-
steld, de organisatie achter Ra-
dio Aalsmeer en alle luisteraars 
onwijs dankbaar! Daarom pakken 

we vrijdag nog één keer groots 
uit”, aldus presentator Eric Spaar-
garen. Medepresentator Mark Si-
moons voegt eraan toe: “Wees 
niet bang dat we helemaal stop-
pen! Na de aankomende show 
zijn we elke eerste vrijdag van 
de maand weer in de ether met 
de reguliere ‘Mark en Eric Show’ 
waar we hele leuke plannen voor 
in petto hebben, maar dat is nog 
even geheim.” 

Horeca open
De horeca mag weer open en dat 
moet gevierd worden, vinden ze 
bij de programmamakers. Tijdens 
de quiz aanstaande vrijdag zal er 
live verbinding worden gemaakt 
met sidekick Joyce Overvliet die, 
live met camera, de horeca in 
Aalsmeer en Kudelstaart zal be-
zoeken om te checken of alles in 
kannen en kruiken is om het gro-
te publiek weer te ontvangen. 

De laatste ‘Mark en Eric Pubquiz 
Show’ op 5 juni is van 20.00 tot 
22.00 uur. Meedoen is gratis en 
kan via Radio Aalsmeer TV (Cai-
way kanaal 12, of radioaalsmeer.
nl/tv). Op markeneric.nl is een di-
gitaal antwoordformulier te vin-
den die tijdens de quiz gebruikt 
kan worden. Tevens staat op deze 
website alle informatie over deel-
name.

Juni, juli, augustus en september
De Bandbrouwerij gaat 
weer van start in N201
Aalsmeer - Goed nieuws voor 
muzikanten in Aalsmeer en om-
geving die graag samen met an-
deren muziek maken. De Band-
brouwerij gaat weer van start in 
N201 aan de Zwarteweg. Nor-
maal gesproken wordt de Band-
brouwerij in de zomermaanden 
niet gehouden vanwege het festi-
valseizoen. “Maar dat is er dit jaar 
helaas niet, dus laten we dan in 
ieder geval zelf muziek gaan ma-
ken”, aldus de organisatie.
Uiteraard zijn er ook RIVM-regels 
voor dit evenement voor en door 
muzikanten. Zo kunnen er maar 
een beperkt aantal mensen tege-
lijk in de oefenruimtes. Dat ver-
schilt per ruimte en zal aange-
geven staan, evenals de overi-
ge voorzorgsmaatregelen. “Het is 
goed te doen, want N201 is een 
groot gebouw, ruimte zat”, ver-
volgt de organisatie.
Om teleurstelling te voorkomen 
dienen deelnemers zich voor-
af aan te melden, het maximum 
aantal muzikanten is dertig. Op-

geven kan door een mailtje te 
sturen naar mail@n201.nl of een 
appje naar 06-52006774. Je naam 
wordt dan op een lijst gezet. Als 
je niet op de lijst staat kun je niet 
meedoen. En als je niet komt op-
dagen, mag je de volgende keer 
niet meedoen.

De eerste Bandbrouwerij in N201 
is op vrijdag 12 juni en vervol-
gens om de twee weken (26 ju-
ni, 10 en 24 juli, 7 en 21 augus-
tus en 4 september). Aanvang is 
20.00 uur.
Tot slot nog even dit: Ben je niet 
�t? Niet komen. Houd afstand tot 
elkaar, ga niet onnodig door het 
pand heen en weer lopen. De bar 
is open, ga niet op een kluitje zit-
ten, maar verspreid aan de diver-
se tafels die er staan. “Allemaal lo-
gisch en niet zo erg, dus we heb-
ben er weer zin in”, besluit de or-
ganisatie. Ook zin in weer gezel-
lige avondjes met elkaar muziek 
maken? Dan snel een mailtje of 
een appje sturen!

Kleurrijke muur bij het Flower Art Museum

Crowdfunding-actie voor 
‘Wall of Flowers’
Aalsmeer - Het coronavirus heeft 
grote impact op iedereen. Ook op 
de culturele sector en het Flower 
Art Museum. Bij de pakken neer-
zitten is echter geen optie. Om een 
positieve draai te geven aan deze 
lastige tijd, is iets bedacht dat een 
positief en blijvend e�ect kan heb-
ben voor het Flower Art Museum. 
Iets dat de medewerkers en vrijwilli-
gers samen met het publiek, en met 
kunstenaar AlexP, kunnen doen.

Bloemenfoto’s
Het heet de ‘Wall of Flowers’: Een 

uniek kunstwerk voor de muse-
umtuin, waarvan gedacht wordt 
dat het veel betrokkenheid en 
bezoek zal genereren. De ‘Wall of 
Flowers’ is een twintig meter lang 
kunstwerk opgebouwd uit dui-
zenden persoonlijke, vrolijke, ont-
roerende en bijzondere bloemen-
foto’s. Te realiseren door AlexP op 
de muur van het terrein bij de 
pompkelder tegenover de water-
toren aan de Kudelstaartseweg, 
het bijzondere pand waarin het 
Flower Art Museum is gevestigd. 
Van dichtbij zullen duizenden fo-

tootjes te zien zijn, van veraf vor-
men alle foto’s samen een nieuw 
kunstwerk met mooie bloemen-
patronen. 
Voor de Wall of Flowers zijn heel 
veel foto’s nodig. Iedereen mag 
foto’s insturen: bloemenliefheb-
bers, fotografen, kunstenaars, 
kwekers, etc. Zo wordt geza-
menlijk gebouwd aan een uniek 
kunstproject.

Donaties en tegenprestaties
Om dit mogelijk te maken, is het 
zelfstandige Flower Art Museum 

een crowdfunding-actie gestart. 
Het museum ontvangt geen (vas-
te) subsidies en draait groten-
deels op vrijwilligers. Bijzonde-
re projecten kunnen alleen tot 
stand komen met extra inkom-
sten. Vandaar de crowdfunding-
actie. Een donatie geven kan al 
vanaf 10 euro. Voor iedere bijdra-
ge worden mooie tegenpresta-
ties gegeven. Bij een donatie van 
10 euro worden bezoekers ge-
trakteerd op een gratis kopje kof-
�e of thee, wie kiest voor 25 euro 
krijgt er een stuk verse appeltaart 
van lokale bodem bij.
“Als het lukt is het museum een 
uniek blijvend kunstwerk rijker 
waar alle bezoekers van kunnen 
genieten. Help ons deze droom 
waar te maken”, aldus het Flower 
Art Museum in haar oproep. Meer 
weten, interesse? Kijk op www.
�owerartmuseum.nl of op www.
voordekunst.nl (project 10470 
kunstwerk-wall-of-�owers).

Behouden uitvaart
Een uitvaart is toch heel wat waard en uitvaren doe je op het water,
dacht een slimme ondernemer
en daar lig je dan in ene opgebaard
in een schuit van de Westeinderrondvaart
voor een laatste rondje Poel.
Je kent dat wel, het gaat allemaal op het gevoel.
Ja, de uitvaartverzorging wil gaan spelevaren met opgebaarden
en wensen u allen terloops een behouden vaart.
Het stond in de krant, dus het is waar.
De dood is nu eenmaal productie aan de lopende band
zelf dacht ik nog even ‘niks aan de hand’,
maar een laatste wens is je zo aangepraat.
Nadat het verscheiden dan is gebeurd,
en we komen allemaal aan de beurt,
valt nooit na te vertellen hoe die rondvaart is bevallen. 
Het enige wat u kunt doen is uw lichaam beschikbaar stellen 
misschien als laatste wens van een goedmoedig mens.
Zoveel staat wel vast,
maar voor je het weet is de erfenis tijdens de rondvaart al verbrast. 
Met deze ondernemers aan het roer compleet met gepast vlagvertoon,
en plakje cake op een ‘ailand’ ergens op de Poel 
heiligen de middelen het doel. 
Een afscheid tot in eeuwigheid.
Het enige dat nog ontbreekt is een aloud ritueel ter hoogte van de watertoren, 
dat wil toch geen geboren Aalsmeerder missen,
het ‘in 1, 2, 3 in Godsnaam’ klinkende bevel
waarmee lijken in vroeger tijden overboord werden gekieperd voor de vissen.
Natuurlijk ingepakt in Aalsmeerse handgemaakte zeilen en verzwaard met 
stenen gaat u dan henen.
Geen zee- , maar een poelmansgraf op de Westeinder. Het kan niet verfijnder.
Maar voor dat afscheidsmoment
eerst dat rondje Poel door Dijksloot, Grote Brug, Blauwe Beugel en dan weer 
terug.
De aller- allerlaatste ronde met sterke verhalen en oude koeien uit de sloot.
Gelukkig is er leven naast de dood.

dorpsdichter

Directeur Frans Huissen van Aalsmeer voor Elkaar:

“Durf hulp te vragen!”
Aalsmeer - Frans Huissen, direc-
teur van de vrijwilligersorganisa-
tie Aalsmeer voor Elkaar, roept al-
le inwoners van Aalsmeer en Ku-
delstaart op om elkaar te helpen. 
“Wij staan klaar om boodschap-
pen te doen voor mensen die dat 

nu zelf niet kunnen! Deze mensen 
moeten soms een drempel over 
om bij ons aan te kloppen. Mocht 
je nou boodschappen doen voor 
iemand, of iemand kennen die 
onze hulp kan gebruiken: intro-
duceer ons aan diegene. Wij kun-

Frans Huissen: “Her en der hangen in de omgeving banners waar de telefoonnummers van Aalsmeer voor El-
kaar en Participe op te vinden zijn.” 

zetten, hebben wij ervoor geko-
zen om boodschappenhulp aan te 
gaan bieden, zodat de vrijwilligers 
veilig werkzaamheden uit kunnen 
voeren en wij mensen kunnen blij-
ven helpen. Hier hebben we dui-
delijke richtlijnen voor opgesteld. 
Daarnaast zijn wij met Participe 
een samenwerking aangegaan. 
Voor alle vragen, hulp, of gesprek-
jes buiten de boodschappenhulp 
om, kunt u bij Participe terecht.”

Behulpzaam
“Wij onderscheiden ons van de 
boodschappen bezorgservice van 
de supermarkt, omdat wij meer 
doen dan alleen de boodschap-
pen langsbrengen. Onze vrijwil-
ligers nemen de tijd om (op ge-
paste afstand) bijvoorbeeld een 
praatje te maken. Het gaat ook om 
een gevoel van begrip en behulp-
zaamheid. Het gevoel dat er men-
sen zijn in het dorp waar je woont, 
die naar je omkijken en je willen 
helpen. In deze tijd hebben ve-
le nieuwe vrijwilligers zich aange-
meld, maar wij hebben het gevoel 
dat er mensen zijn die het moeilijk 
vinden hulp te vragen. Deze men-
sen zijn er wel, maar vinden het 
lastig om een onbekende om hulp 
te vragen.”

Veilig alternatief
“Wij zijn niet eng of spannend, 
maar snappen dat mensen dit ge-
voel kunnen hebben. Daarom wil 
ik mensen oproepen om het met 
de buurman, buurvrouw, ouders 
en dorpsgenoten te hebben over 
onze hulp. Op die manier hopen 
wij de drempel wat lager te maken 
voor de inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart. Het is natuurlijk har-
stikke mooi wanneer u zelf een 
paar keer de boodschappen voor 
iemand haalt, maar als het nodig 
staan wij klaar als betrouwbaar 
en veilig alternatief”, besluit Frans 
Huissen zijn verhaal. Voor bood-
schappenhulp kan van maandag 
tot vrijdag, tussen 09.00 en 15.00 
uur gebeld worden naar Aalsmeer 
voor Elkaar via 0297-347510. Voor 
een luisterend oor, bel Participe 
dagelijks (dus ook in het weekend) 
op 0297-326670. 
Tekst en foto: Nienke Oosting

Dorpsdichter Jan Daalman

Programma’s Radio Aalsmeer
Radio Aalsmeer Politiek 
weer terug op woensdag
Aalsmeer - Na lange tijd weg te 
zijn geweest, zijn politicoloog 
Erik Kreike en presentator Sem 
van Hest er weer met hun pro-
gramma ‘Radio Aalsmeer Poli-
tiek’. Woensdag 10 juni gaan ze 
in wat er de afgelopen tijd zoal in 
Aalsmeer gespeeld heeft en ho-
pen om 19.00 uur burgemeester 
Gido Oude Kotte als gast te mo-
gen verwelkomen.    

‘Let’s Go’ op vrijdag
Vanaf volgende week gaan alle 
kinderen weer iedere dag naar de 
basisschool. Programmamaakster 
Kim Maarse sluit de schoolweek 
dan voortaan op vrijdag af met 
‘Let’s Go’ tussen 17.00 en 18.00 
uur om gezellig het weekend in 
te gaan. Tien weken was er ‘Let’s 

Go and Stay Home’ er dagelijks en 
later drie keer in de week. Aan-
staande vrijdag 5 juni is er aan-
dacht voor nieuws rond de Natio-
nale Buitenspeeldag, die  woens-
dag 10 juni is. Maar hoe ziet de-
ze feestelijke dag er dit jaar uit? 
En waarom is er eigenlijk een Na-
tionale Buitenspeeldag? Woens-
dag 3 juni had Kim een BN-er in 
wording in de uitzending, name-
lijk Maud. Ze was in 2017 al eerder 
te gast in de studio en deed toen 
mee aan ‘Let’s Go got Talent’. Nu 
zit Maud bij de �nalisten van het 
Junior Songfestival. Dat betekent 
dat ze in de race is om Nederland 
te vertegenwoordigen tijdens het 
Junior Eurovision Song Contest in 
Polen. Je kunt terugluisteren via 
radioaalsmeer.nl/gemist. En het 

vieskantoor én bedenker van het 
programma. 
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken op televisie via kanaal 12 
van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
nl/tv. Elke dag brengt Radio 
Aalsmeer informatieve en interes-
sante programma’s. In de nacht 
en doordeweeks overdag kan ge-
noten worden van �jne non-stop 
muziek. Uitzending gemist? Surf 
naar radioaalsmeer.nl/uitzen-
ding-gemist. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Laurens van Kessel te gast bij ‘De 
Top 10 van...’ op maandag 8 juni.

team van ‘Let’s Go’ is nog steeds 
op zoek naar de Super Juf of Su-
per Meester van dit schooljaar. 
Wie verdient volgens jou deze ti-
tel? Laat het weten via letsgo@ra-
dioaalsmeer.nl. Natuurlijk is er ie-
dere uitzending nog steeds ruim-
te voor verzoekjes, groetjes, fo-
to’s en leuke verhalen van de luis-
teraars! 

Linda bij ‘Blikopener Radio’
Verzekeraar Centraal Beheer 
heeft een speciale innovatielijn. 
Daar zijn diensten als Klushulp 
en RoadGuard ontwikkeld. De se-
nior manager van deze lijn, Lin-
da Nieuwenhuizen, is digitaal te 
gast bij de 64e  uitzending van 
‘Blikopener Radio’ op maandag 
8 juni om 18.00 uur en praat de 
programmamakers bij. Welke in-
novaties zitten er aan te komen? 
Hoe worden ze ontwikkeld en ge-
test en waarom zijn ze nodig? 

Top 10 van Laurens 
‘De Top 10 van…’ mag weer een 
gast ontvangen in de radiostudio 
en dat is maandag 8 juni Laurens 
van Kessel. Om 20.00 uur gaan va-
der Rinus en dochter Talitha van 
Itterzon de tien favoriete num-
mers doornemen met deze hand-
baller, tennisser, eigenaar van een 
administratie-, belasting- en ad-

nen helpen! Ondanks dat de co-
ronamaatregelen langzaamaan 
versoepelen, betekent dit nog 
niet dat iedereen de deur uit kan 
voor boodschappen. Bijvoor-
beeld wanneer iemand sympto-
men heeft of thuisisolatie moet 
doorgaan.” 

Samenwerking
Huissen vervolgt: “Een goed voor-
beeld waarbij wij kunnen helpen, 
is het sluiten van de Albert Heijn 
in Kudelstaart. Ik hoor veel men-
sen zich zorgen maken of ze nog 
wel boodschappen kunnen doen 
en zelfs mensen die noodgedwon-
gen voor twee weken eten in huis 
gehaald hebben. Dit is niet nodig: 
hier komt Aalsmeer voor Elkaar om 
de hoek kijken. Omdat wij als vrij-
willigersorganisatie ons juist  tij-
dens de corona-uitbraak in willen 
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Grootste en meest aantrekkelijke watersportgebied
Brochure ‘Hollandse Plassen’ voor 
gedeputeerde Jeannette Baljeu
Aalsmeer - Op vrijdag 29 mei 
heeft gedeputeerde Jeannette 
Baljeu, verantwoordelijk voor wa-
terrecreatie in Zuid-Holland, de 
eerste brochure over de Holland-
se Plassen in ontvangst genomen 
in Vlietland. Hierbij sprak ze de 
volgende woorden: “Het Holland-
se Plassengebied, tussen en in de 
provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht is een prach-
tig en waterrijk gebied waar je op 
en langs het water heerlijk kunt 
ontspannen. Dit magazine geeft 
een goed beeld van alle mogelijk-
heden. Zeker in deze tijd waarin 
we rekening moeten houden met 
het coronavirus is ontspannen 
op een steenworp afstand van je 
woning heel belangrijk. Ik hoop 
dat meer inwoners van Zuid-Hol-
land het Plassengebied gaan ver-
kennen. Ik doe hierbij wel de op-
roep om dit ook veilig, volgens 
de corona-regels van het RIVM, te 

doen. Ook op en langs het water 
moeten we voldoende afstand 
van elkaar houden en de drukte 
vermijden.”  
 
Groot en aantrekkelijk
De acht grote watersportgebie-
den, gelegen in het midden van 
de Randstad, vormen tezamen 
met veel kleine meren en de ver-
bindende waterwegen het unie-
ke watersport- en recreatiege-
bied De Hollandse Plassen. Veel 
mensen kennen de Kagerplassen, 
het Braassemermeer, de meren 
in Vlietland, de Westeinderplas-
sen, de Vinkeveense Plassen, de 
Loosdrechtse Plassen, de Nieuw-
koopse Plassen en de Reeuwijkse 
Plassen afzonderlijk, maar minder 
goed als aaneengesloten vaarge-
bied. Met de brochure ‘Holland-
se Plassen: het grootste en meest 
aantrekkelijke watersport- en re-
creatiegebied van Nederland’, 

�yers, website, vlaggen, borden, 
een sloepenbox en veel publieks-
gerichte acties gaan met name 
watersportondernemers daar 
verandering in brengen. 
Hierdoor zal de bekendheid van 
de Hollandse Plassen vergroot 
worden, zodat nog veel meer 
mensen daarvan kunnen gaan 
genieten. De betrokken gemeen-
ten, provincies, waterschappen 
en organisaties als HISWA, RE-
CRON, Waterrecreatie Nederland 
en de ANWB hebben hiervoor 
hun steun uitgesproken.
 
Uniek watersportgebied
Anders dan de Friese meren en de 
Zeeuwse wateren liggen de Hol-
landse Plassen centraal in Neder-
land en zijn makkelijk en snel be-
reikbaar, zowel over land als over 
water, voor de circa 8,2 miljoen 
mensen die in de Randstad wo-
nen. 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu (links) en de voorzitter van het Onderne-
mersplatform Hollandse Plassen, Bart Carpentier Alting. 
Foto: Charles Groeneveld

Het dagelijks bestuur van het Ondernemersplatform Hollandse Plassen, 
van links naar rechts: Bart Carpentier Alting, Peter Groen, Peter v.d. Spek 
en Andries Stokvis. Foto: PR

De locatie tussen de eeuwenou-
de steden Amsterdam, Leiden, 
Den Haag, Rotterdam en Utrecht 
in combinatie met het natuur-
schoon van het Groene Hart ma-
ken dit een uniek watersport-
gebied met een grote diversi-
teit aan recreatiemogelijkheden. 
Het vaarwegennetwerk tussen 
de verschillende Hollandse Plas-
sen is aantrekkelijk en zeer uitge-
breid. Meer informatie over vaar-
routes en de vele recreatiemoge-
lijkheden is te vinden op de web-
site van de Hollandse Plassen: 
www.hollandseplassen.com
 
Brochure
De brochure (die men kan bekij-
ken en printen via de website) is 
een initiatief van het Onderne-
mers Platform Hollandse Plassen 
(OPHP) dat zich inzet, samen met 
de betrokken provincies en ge-
meenten, om de Hollandse Plas-
sen en de verbindende waterwe-
gen tussen deze meren te promo-
ten als één van de meest aantrek-
kelijke watersport- en recreatie-
gebieden van Nederland. De bro-
chure zal in alle gemeenten breed 
verspreid worden en gratis te ver-
krijgen zijn.

Gezellige drukte bij (eet)café’s en restaurants

Horeca weer open: 
“Wat heb ik dit gemist”
Aalsmeer - Op 1 juni, Tweede 
Pinksterdag, worden de maatre-
gelen van het RIVM om het co-
ronavirus de kop in te drukken 
versoepeld en onder andere be-
tekende dit dat alle horeca-ge-
legenheden hun deuren weer 
mochten openen. En hier werd in 
Aalsmeer vandaag gretig gebruik 
van gemaakt. Alle (eet)café’s en 
restaurants hebben de bijna drie 
maanden van verplichte sluiting 
gebruikt om hun etablissement 

op te knappen en natuurlijk om 
het interieur en de terrassen aan 
te passen aan de 1,5 meter af-
stand-regel. Er heerste maandag-
ochtend een gezonde spanning, 
zou er publiek komen? De terras-
sen waren ingericht en klaar voor 
gebruik door bezoekers.
Bij de meeste horeca arriveerden 
rond het middaguur gelijk de eer-
ste gasten, allen met blije gezich-
ten. “Het mag weer!” In het zon-
netje werd met volle teugen van 

een (tap)biertje, een wijntje of 
een frisje genoten en het weer-
zien van bezoekers en de gast-
heren en -vrouwen was hartver-
warmend. “Wat leuk om jou weer 
te zien” en “Wat heb ik deze ge-
zellige plek gemist.” De sfeer was 
overal prima en duidelijk was te 
merken dat dit uitgaan gemist is.

Stapje verder
Het ‘gewone’ leven is weer een 
stapje verder begonnen en de 

waardering hiervoor is groot. 
Daarom blijft het belangrijk dat 
iedereen zich aan de RIVM-regels 
houdt: 1,5 meter afstand, handen 
(vaker) wassen en natuurlijk niet 
de deur uit bij verkoudheid, een 
loopneus of griep. Neem deze re-
gels in acht, het verkleint de kans 
op nieuwe besmettingen en ver-
groot de kans op verdere versoe-
peling.

Reserveren
Overigens mag op terrassen zon-
der reservering plaats genomen 
worden, als er ruimte is uiteraard, 
maar wie binnen een drankje of 
hapje wilt doen, moet overal re-
serveren. Een aanrader om tijdig 
te doen, gezien de grote animo 
om uit eten te gaan en een drank-
je te drinken in het weer iets brui-
sender Aalsmeer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Huidig beeldveilen niet toekomstbestendig

Flora Futura en digitale 
veilingklok
Aalsmeer - Flora Futura is groot 
voorstander van de karren fysiek 
voor de klok. De beperkte toe-
gang tot de veilingtribunes de af-
gelopen weken, veroorzaakt door 
corona, laat echter zien dat digi-
tale ontwikkelingen op de klok 
snel kunnen gaan. Voor Flora Fu-
tura is het van groot belang dat 
de ontwikkelingen zo worden 
gestuurd dat iedereen daar toch 
goed mee uit de voeten kan. 
Flora Futura is als externe par-
tij betrokken bij het doorontwik-
kelen van de klok op de export-
veilingen. Samen met de telers- 
en handelsachterban is daarom 
nagedacht over de belangrijk-
ste voorwaarden waar een toe-
komstbestendige klok aan moet 
voldoen. Aanleiding voor de-
ze inventarisatie zijn de plannen 
van Royal FloraHolland (RFH) die 
een 100% digitale klok nastreeft 
om op de toekomst voorbereid 
te zijn. Het huidig beeldveilen is 
niet toekomstbestendig, zo con-
cludeert de veiling. Het belang-
rijkste euvel is de kwaliteit van de 
getoonde foto’s.

Werkbare richting
Op dit moment dient veilinglo-
catie Eelde als showcase, hier 
wordt het toekomstige beeldvei-
len neergezet dat als voorbeeld 
moet dienen voor de exportloca-
ties. Voor Flora Futura reden ge-
noeg om na te denken over een 
richting die voor zowel telers als 
handelaren werkbaar is. Hier-
voor zijn de volgende voorwaar-
den geformuleerd: De vernieuw-
de klok moet een verbeterde 
versie zijn van de huidige fysie-
ke klok; De etalagefunctie moet 
behouden blijven, zodat nieuwe 

producten en seizoensproduc-
ten goed zichtbaar zijn; Een ver-
nieuwde klok moet impulsaanko-
pen blijven faciliteren; Een actue-
le foto van de geveilde partij (bij-
voorbeeld een kar foto) is essenti-
eel, naast een actuele detailfoto.
Ook het kunnen schouwen van 
producten blijft van groot belang, 
daarom is Flora Futura geen voor-
stander van af-tuin veilen. Schou-
wen wordt dan namelijk onmo-
gelijk, evenals het maken van 
een actuele foto. De verwachting 
is echter niet dat in de toekomst 
het totale aanbod af-tuin wordt 
geveild, al is het maar omdat dit 
lang niet voor alle handelsbedrij-
ven interessant en werkbaar is.

Unieke samenwerking
De emotionele beleving van het 
kopen op de tribune is voor Flo-
ra Futura cruciaal, ook als KOA in 
de toekomst de standaard wordt. 
Sfeer en omgeving zijn namelijk 
mede bepalend voor de prijszet-
tingen. Al deze punten worden 
bij RFH onder de aandacht ge-
bracht door Flora Futura in sa-
menwerking met de SLB. Beide 
als externe partij betrokken bij 
het RFH project dat de uitrol van 
beeldveilen over de export-veilin-
gen moet implementeren.
Flora Futura is een vakvereni-
ging waarvan zowel bloemen- of 
plantentelers als handelaren lid 
zijn. Deze unieke samenwerking 
maakt het mogelijk om belan-
gen te behartigen die voor beide 
doelgroepen relevant zijn. Voor 
meer informatie kan contact op-
genomen worden met Frank Tim-
mermans, voorzitter Flora Futura, 
via info@�orafulura.nl.
Foto: Flora Futura

Meer duurzame stroom
Groen laden bij zo’n 80 
openbare laadpunten
Aalsmeer - Vattenfall, MRA-Elek-
trisch en elf gemeenten starten 
met groen laden. Zo’n 80 openba-
re laadpunten zijn voorzien van 
innovatieve software die bepaalt 
hoe snel de elektrische auto’s la-
den. De hoeveelheid stroom uit 
zon en wind neemt toe. Dankzij 
slimme aansturing van de laad-
punten worden de pieken en da-
len in het aanbod goed benut. 
Daarmee wordt het energienet 
klaar gemaakt voor een toekomst 
met meer duurzame stroom. 
Voor de elektrische rijder lig-
gen op termijn lagere tarieven in 
het verschiet. De komende jaren 
komt een steeds groter deel van 
stroom uit zon en wind. Zo wordt 
werk gemaakt van een beter kli-
maat en gezonde lucht. De moei-
lijkheid is dat het aanbod van 
zonne- en windenergie wisselt. 
Op een zonnige dag waarop het 
hard waait is het aanbod groot, 
op andere momenten weer veel 
minder. Met groen laden bepaalt 
de hoeveelheid beschikbare 
stroom hoe snel een auto wordt 
opgeladen. Is er veel stroom, dan 
wordt de auto op maximale snel-
heid opgeladen. Neemt het aan-
bod af, bijvoorbeeld als de wind 
wegvalt, dan wordt de laadsnel-
heid tijdelijk aangepast. Zo hel-
pen elektrische rijders mee om 

schommelingen in het aanbod 
van elektriciteit op te vangen. Het 
aandeel zonne- en windenergie 
op het elektriciteitsnet kan hier-
door blijven groeien. Dankzij de-
ze innovatie worden elektrische 
auto’s vaker geladen met groene 
stroom. Daarmee gaat het elek-
trisch rijden een nieuwe fase in. 
Duurzaam laden betekent name-
lijk pas echt duurzaam rijden. Dat 
is een cruciale ontwikkeling voor 
de energietransitie en het beha-
len van doelstellingen voor lucht-
kwaliteit en klimaat. Gemeenten 
zijn enthousiast en hebben hier-
voor 80 laadpunten beschikbaar 
gesteld. Deelnemende gemeen-
ten aan de pilot zijn Aalsmeer, 
Alkmaar, Amstelveen, Bergen 
NH, Edam-Volendam, Heemskerk, 
Huizen, Nieuwegein, Oostzaan, 
Ouder-Amstel en Zaanstad. Op 
www.groenladen.nl zijn vragen 
en antwoorden over de slimme 
laadpunten te vinden.
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Speciale jubileumwedstrijd 
Rooskleurig Coaching al 
tien jaar actief in regio
Regio - Op 1 juni is Rooskleurig 
Coaching tien jaar actief binnen 
de regio en ver daarbuiten met 
loopbaancoaching, studiekeuze-
advies en sollicitatie- en LinkedIn 
trainingen. Eigenaar en Noloc er-
kend loopbaanprofessional Ro-
se-Marie Lucas helpt graag men-
sen die meer uit zichzelf, studie 
of werk willen halen en heeft in-
middels honderden mensen ge-
coacht en getraind. Naast het be-
geleiden van particulieren we-
ten ook bedrijven, organisaties 
en scholen haar te vinden voor 
groepstrainingen, workshops of 
coach- en outplacementtrajec-
ten. 

Loopbaancoaching 
Wil je meer plezier en energie uit 
je werk halen? Sta je stil in je ont-
wikkeling? Ben je toe aan een vol-
gende stap in je loopbaan? Wil 
je weten waar je kwaliteiten lig-
gen of heb je ambities om te star-
ten als zelfstandig ondernemer? 
Er kunnen talloze redenen zijn 
waarom je vastloopt in je werk. 
Rose-Marie: “Samen gaan we uit-
zoeken in welke richting je je 
loopbaan verder vorm wilt ge-
ven, wat het beste bij je past en 
wat de mogelijkheden hiervoor 
zijn.’’ Rooskleurig Coaching heeft 
in de loop van de jaren het (stu-
die)loopbaan programma �ink 
uitbereid en doorontwikkeld, zo-
als de sollicitatietrainingen waar-
bij je leert hoe je een overtuigen-
de sollicitatiebrief en CV kan ma-
ken en gesprekken oefent voor je 
sollicitatie. Daarnaast ook de Lin-
kedIn trainingen voor het ma-
ken en optimaal gebruiken van 
een LinkedIn pro�el bij het vin-
den van werk en opdrachten. In 

2016 introduceerde Rooskleu-
rig Coaching studiekeuzeadvies 
voor jongeren, die het lastig vin-
den om een studie te vinden die 
bij hen past of gestopt zijn met 
hun opleiding en willen switchen. 
Onlangs werd daar het tussenjaar 
workshop voor jongeren aan toe-
gevoegd. Een één-op-één online 
workshop voor scholieren die be-
wust voor een tussenjaar kiezen 
en deze goed wil voorbereiden 
door een zinvolle invulling van 
mogelijkheden en planning van 
het tussenjaar. 

Jubileumfeestje
Rose-Marie wil al haar klanten 
enorm bedanken voor het ver-
trouwen dat ze in haar gesteld 
hebben de afgelopen tien jaar 
en wil het jubileumfeestje sa-
men vieren door het organise-
ren van een speciale wedstrijd, 
waarbij mooie prijzen te winnen 
zijn. De bedoeling is dat klanten 
in een verhaal of �lmpje vertellen 
wat het volgen van een coachtra-
ject of training hem of haar heeft 
gebracht en dit willen delen met 
anderen. Welke keuzes heb je ge-
maakt? Waar ben je mee bezig of 
wat ben je gaan doen? Welke in-
zichten, vaardigheden , ideeën, 
kansen en uitdagingen hebben 
het opgeleverd? De sluitingsda-
tum is 1 juli 2020. Klanten zijn in-
middels per e-mail geïnformeerd 
over de wedstrijd. De eerste prijs 
is een dinerbon ter waarde van 
100 euro, de tweede prijs is een 
lunchbon ter waarde van 50 eu-
ro en derde prijs is een borrelbon. 

Kijk voor meer informatie 
naar de advertentie elders 
in deze krant.

Veilig bezoek & afspraak
Droompark Buitenhuizen is ge-
situeerd in een schitterend na-
tuurgebied waar je volop kunt 
relaxen. Het ligt bovendien op 
een steenworp afstand van Am-
sterdam, Haarlem en Zandvoort, 
waardoor vakantiegangers ver-
zekerd zijn van een cultureel in-
teressante en prikkelende om-

geving. In dit moderne en mooi 
gelegen park, dat zich slechts 
selectief doorontwikkelt, is nog 
een beperkt aantal recreatiewo-
ningen beschikbaar. De open 
dagen van zaterdag 6 en zon-
dag 7 juni zijn een perfecte ge-
legenheid om hier op een veili-
ge manier kennis van te nemen. 
Naast de online rondleiding in 

een modelwoning is er de mo-
gelijkheid om op afspraak én 
volledig volgens de richtlijnen 
van het RIVM een bezichtiging 
te plannen. Een buitenkansje, 
want het biedt de gelegenheid 
om een in alle opzichten vei-
lige (gezondheid & �nancieel) 
beslissing te nemen. Ook in de-
ze onzekere coronatijd kunnen 
duidelijke afspraken over een 
gegarandeerd netto rendement 
worden gemaakt (5% en moge-
lijk hoger).

Toekomstperspectief
Droompark Buitenhuizen be-
schikt over een buitenzwembad, 
een multifunctioneel sportveld 
en diverse wellness mogelijk-
heden. Er is een breed aanbod 
van vakantiewoningen, waaron-
der de zo hippe Tiny Houses en 

duurzame, gasloze woningen 
met zonnepanelen en warmte-
pompen. Het beschikt boven-
dien over diverse horeca facili-
teiten, variërend van snackcor-
ner tot sfeervol restaurant. Kort-
om: een heerlijke vakantieplek. 
Dit maakt het bezitten van een 
recreatiewoning op Droompark 
Buitenhuizen een fantastische 
investering, omdat het een va-
kantiefavoriet met toekomst-
perspectief is. Voor deze zomer 
is er al een bezettingsgraad van 
80% en de teller loopt door. On-
langs is Droomparken een sa-
menwerking aangegaan met 
TUI, Prijsvrij en andere grote 
touroperators die de vraag nog 
zullen opdrijven. Dit maakt dat 
Droomparken op zoek is naar 
investeerders die op korte ter-
mijn willen instappen. Zo kan 
het aanbod van aantrekkelij-
ke accommodaties worden uit-
gebreid om te kunnen voldoen 
aan de grote vraag. Een per-
fect moment om deze keuze te 
maken als slim alternatief voor 
banksparen. Bij aankoop van 
een woning tijdens dit week-
end, kan uw voordeel oplopen 
tot wel € 15.000,-.

6 en 7 juni van 
11.00-17.00 uur
Via www.droomparken.nl/bui-
tenhuizen kun je een kijkje ne-
men in de mooiste vakantiewo-
ningen voor eigen gebruik, voor 
verhuurdoeleinden óf een com-
binatie hiervan. Het is sowieso 
een verstandige investering. Im-
mers: alle prognoses geven aan 
dat we enerzijds smachten naar 
eropuit te trekken en anderzijds 
de veiligheid zoeken van ons ei-
gen mooie land. Droomparken 
Buitenhuizen biedt alles wat 
een vakantieganger zich kan 
wensen: rust en reuring ofwel: 
the best of both worlds. Voor nu 
en in de toekomst.

Stap nu in: beperkt aantal woningen beschikbaar!

Recreatiewoning in Nederland 
juist nu dé investering-hit
Het coronavirus heeft ook in de recreatiebranche nieuwe ont-
wikkelingen op gang gebracht. Zo is er een duidelijke trend 
waarneembaar dat mensen voorlopig liever in eigen land op 
vakantie gaan. Rutte zei het al: ‘vakantie vieren in eigen land 
kan prima’. Zeker wanneer de accommodatie verzorgd is en je 
in de vrije natuur met volop frisse lucht kunt recreëren. Dit be-
tekent dat investeren in een recreatiewoning nu aantrekkelij-
ker is dan ooit. Beleggingen zijn onzeker en sparen biedt nau-
welijks rendement. Een tastbaar bezit met een solide rende-
mentsbelofte uit verhuur is dus altijd te verkiezen. Er wordt 
dan ook veel interesse verwacht voor de open dagen van de 
Droomparken Buitenhuizen.

advertorial

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan je
contact opnemen met Johannes Meijer via 06 - 23 05 65 49.

Commissievergaderingen op donderdag 4 en dinsdag 9 juni

Garantstelling gemeente voor 
renovatie Nieuwe Meer
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 4 juni, en op dinsdag 9 ju-
ni komt de commissie Maat-
schappij en Bestuur ter vergade-
ring bijeen. Aanvang beide avon-
den is 20.00 uur en plaats van sa-
menkomst is de raadzaal. Don-
derdag is Nanda Hauet voorzit-
ter en dinsdag wordt de verga-
dering geleid door Dirk van Wil-
legen. Het Raadhuis is gesloten 
voor publiek, maar de vergade-
ring is te volgen via de livestream 
op de website van de gemeente. 
Vanwege de corona-maatregelen 
zijn er per agendapunt maximaal 
twee woordvoerders per fractie in 
de raadzaal toegestaan. In de ver-
gadering van donderdag wordt 
onder andere gesproken over de 
renovatie van het clubgebouw 
van watersportvereniging Nieu-
we Meer aan de Stommeerweg 2. 
De in 1912 opgerichte vereniging 
is eigenaar van de jachthaven, 
het omringende water en het in 
1922 gerealiseerde clubgebouw. 
Het clubgebouw is een gemeen-
telijk monument. De vereniging 
is van plan het clubgebouw dus-

danig te renoveren dat het weer 
voldoet aan de eisen van de tijd. 
Aan de gemeente is voor de reno-
vatie een garantstelling gevraagd 
van 140.000 euro. Hierdoor kan 
de vereniging een lening krijgen 
van de Nederlandse Waterschaps-
bank. Tijdens de renovatie van 
het gebouw worden waar moge-
lijk duurzaamheidsmaatregelen 
gerealiseerd, zoals isolatie, dub-
bel glas en led-verlichting. Aan de 
orde komen deze avond ook de 
Jaarrekening 2019, Bestuursrap-
portage en de Kadernota. 

Verordening winkeltijden
In de commissie-vergadering van 
9 juni staat een initiatiefvoor-
stel van D66, Groen Links, Abso-
luut Aalsmeer en de PvdA om de 
winkeltijden aan te passen op de 
agenda. Vorig jaar december is 
na een �inke discussie de Veror-
dening Winkeltijden vastgesteld. 
Het ontwerpbesluit dat het col-
lege had voorgelegd aan de raad 
werd middels een amendement 
aangepast naar algemene vrij-
stelling op zon- en feestdagen 

van 12.00 tot 20.00 uur. Echter 
door de coronacrisis is de wereld 
de afgelopen weken behoorlijk 
veranderd en dit heeft bij de vier 
fracties geleid tot nieuwe inzich-
ten wat betreft de winkeltijden in 
Aalsmeer. Eén van de noodmaat-
regelen, die is genomen in het ka-
der van de coronacrisis, is tijde-
lijke verruiming van de winkeltij-
den van de supermarkten. De ge-
dachte hierachter is dat hoe lan-
ger de winkels open zijn, hoe be-
ter klanten de gelegenheid heb-
ben om hun bezoek aan de su-
permarkten te spreiden, zodat 
het minder druk is in de winkels 
en er beter afstand gehouden 
kan worden. De vier fracties stel-
len met het initiatiefvoorstel voor 
om ook andere winkels de moge-
lijkheid te geven om hun deuren 
op zon- en feestdagen eerder te 
openen en bezoekers tot langer 
in de avond welkom te heten. Er 
zijn individuele ondernemers en 
inwoners geconsulteerd en hier-
uit is naar voren gekomen dat er 
behoefte bestaat aan deze verrui-
ming. Voorgesteld wordt nu om 

Het pontje van Nieuwe Meer verbindt het clubgebouw van de watersportvereniging aan de Stommeerweg met 
het vaste land.

de vrijstelling op zon- en feest-
dagen te vervroegen naar 10.00 
uur in de ochtend en inwoners de 
mogelijkheid te geven om te win-
kelen tot 22.00 uur ‘s avonds. 

Toeristenbelasting campings
Laatste onderwerp tijdens de-
ze vergaderavond is het voor-
stel om de reparatie-wetgeving 
toe te passen op de toeristen-
belasting voor campings. Vorig 
jaar is besloten de toeristenbe-
lasting met ingang van 1 janua-
ri 2020 te verhogen naar 3,50 eu-
ro per persoon per dag. Uit signa-
len van ondernemers blijkt dit ta-
rief voor bepaalde sectoren wel-
licht tot onbedoelde nevene�ec-
ten kunnen leiden. Het gaat hier-
bij met name om campings waar 
de overnachtingskosten vaak 
zeer laag zijn, 15 tot 20 euro per 
dag per plaats. Een gezin van vier 
personen dat gebruik maakt van 
één plek zou bijna 50 procent bij 
moeten betalen voor de toeris-
tenbelasting, vier keer 3,50 eu-
ro is 14 euro. Voorgesteld wordt 
nu om deze belasting voor cam-
pings te verlagen naar 1,75 eu-
ro per persoon per dag. Volgens 
de bestuurders heeft de aanpas-
sing van dit tariefsvoorstel mi-
nieme invloed op de begrote op-
brengst van circa 550.000 euro. 
“De opbrengst van de toeristen-
belasting wordt voor 95 procent 
opgebracht door vijf grote ho-
tels. De overige 22 kleine hotels, 
pensions, campings, etc. dragen 
het resterende bedrag van circa 
30.000 euro”, aldus geschreven 
in het voorstel. Slaan deze zin-
nen echt op Aalsmeer? Vijf gro-
te en 22 kleinere hotels, pensions 
en campings... Waar dan? Vast en 
zeker dat ook de vraag gesteld 
wordt of jachthavens eveneens 
onder de noemer ‘campings’ val-
len, want ook de jachthavenei-
genaren rekenen lage tarieven 
voor bootjes-toeristen. Inspre-
ken over een onderwerp op de 
agenda’s van de commissies? Op-
geven is noodzakelijk en dit kan 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.
nl of telefonisch via 0297-387584. 
Beide vergaderingen zijn live te 
volgen via de livestream vanaf de 
gemeentelijke website en achter-
af terug te kijken.

De enige juiste plek!
Handschoenen, tissues en 
mondkapjes bij restafval
Aalsmeer - Sinds 1 juni is het dra-
gen van een niet-medisch mond-
kapje verplicht in het openbaar 
vervoer. Omdat nu al blijkt dat 
veel mensen niet weten waar ze 
beschermende middelen tegen 
corona kunnen weggooien, wil 
Milieu Centraal hen helpen om 
de juiste afvalbak te vinden. Veel 
handschoenen en mondkapjes 
belanden op straat, in het riool 
of bij het plastic afval. Terwijl het 
heel gemakkelijk is: mondkapjes, 
handschoenen en gebruikte tis-
sues horen allemaal in het restaf-
val, ongeacht het materiaal waar-
van ze gemaakt zijn. 

Belangrijk voor milieu
Als je mondkapjes en hand-
schoenen in de verkeerde afval-
bak gooit, verstoort dat de re-
cycling en lopen de mensen die 
het afval sorteren onnodig risi-
co op besmetting. Textiel bijvoor-
beeld wordt door medewerkers 
handmatig gecheckt, je wil niet 
dat zij gebruikte mondkapjes er-
uit moeten vissen. Ika van de Pas, 
directeur Milieu Centraal: “Je af-
val goed weggooien, is belang-
rijk voor ons milieu. Spoel hand-
schoenen, mondkapjes en ander 
afval niet door de wc, dan kan het 
riool verstoppen met alle viezig-
heid van dien. Het hoort ook niet 
bij het plastic afval en al hele-
maal niet op straat. Gooi bescher-
mingsmiddelen na gebruik in de 

restafvalbak, dat is de enige juiste 
plek. Is er geen prullenbak in de 
buurt, hou het dan even bij je in 
een apart zakje tot je het wel kunt 
weggooien.”

Herbruikbaar mondkapje
Een niet-medisch mondkapje 
kun je ook zelf maken, bijvoor-
beeld van restanten stof of oude 
kleren die je toch al had liggen. 
Dat is qua materiaalgebruik be-
ter voor het milieu dan een weg-
werpmondkapje dat je koopt en 
na één keer gebruik weggooit. 
Wasbare mondkapjes leveren 
minder afval op dan wegwerp-
mondkapjes, zeker als je nagaat 
dat je er voor langere tijd veel 
nodig hebt. Het wassen van her-
bruikbare mondkapjes kost wel 
energie. Was ze daarom mee met 
ander wasgoed in een 60-graden 
was. Dan bespaar je het milieu zo 
veel mogelijk. 

Weggooihulp
De Afvalscheidingswijzer geeft 
voor elk product de juiste afval-
bak, voor handschoenen, mond-
kapjes, zakdoekjes en nog dui-
zenden andere producten. Sinds 
eind april wordt er in de Afval-
scheidingswijzer veelvuldig ge-
zocht op hoe mondkapjes en 
handschoenen weggegooid 
moeten worden. Bij het restafval 
en dus niet bij ander plastic!
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Schaken, ronde zeven
Spanning en sensatie bij 
jeugdcompetitie AAS
Aalsmeer - In de zevende ron-
de van de AAS jeugdcompetitie 
waren er weer spannende partij-
en. Roan staat samen met Kon-
rad al enkele ronden trots me-
de aan kop met 4.5 uit 6 partij-
en. En nu moesten de beide kop-
lopers tegen elkaar. Roan open-
de erg avantgardistisch met d3 
en daarna de Loper van c1 naar 
f4 en daarna e5. Maar in het Stap-
penplan wordt duidelijk uitge-
legd om niet twee maal het zelf-
de stuk te spelen in de opening. 
Konrad ontwikkelde wel al zijn 
stukken en kreeg meteen druk 
op de witte koning. In de ver-
wikkelingen verloor Roan een 
stuk en als Pacman raasde Kon-
rad door de witte stelling, on-
dertussen stukken snackend. Het 
bloedbad eindigde toen Roan’s 
koning artistiek mat werd gezet. 
De volgende clash was oud-kam-
pioen Luuk V tegen Simon Ru-
dolph. Luuk opende met e4 en Si-
mon speelde de Aljechin verde-
diging. Luuk lette weer even niet 
op en verloor een loper. Kennelijk 
had Simon nu de auto-pilot aan-
gezet, want Luuk kreeg een pri-
ma kans om een kwaliteit te win-
nen maar overzag de mogelijk-
heid. De partij werd nu vrij gril-
lig, waarbij beide spelers elkaar 
cadeautjes gaven die soms weer 

niet aangenomen werden. Simon 
besloot weer te gaan nadenken 
in plaats van hout te schuiven en 
nu ging zwart er ook meteen kei-
hard doorheen. Twee nul voor de 
familie R. En dan de sensatie van 
de avond: 2e stap leerling Merel 
tegen 5e stapper Christiaan. Me-
rel is, zoals de meeste jeugdscha-
kers, een e4-speler. Christiaan 
verdedigde zich met het zeer so-
lide Russisch. Een complex mid-
denspel was het gevolg waarbij 
Christiaan meende een pion te 
kunnen slaan, maar een erg naar 
achterste lijn mat miste. Ook Max 
speelde tegen Daria een futuris-
tische openingsopzet die niet di-
rect werd afgestraft. Maar in het 
middenspel ging Max te ver en 
kreeg Daria een dodelijke ko-
ningsaanval en bracht daarmee 
de stand voor de familie Rudolph 
op 3-0! 
Maar er is een tweede familie-
team, Merel heeft haar broer Pe-
pijn in stelling gebracht en die 
timmerde met zwart Kai er af. 
Broer Rink (van Kai dus) was uit-
geloot en daarmee haalde het fa-
milieteam Tjepkema een hal�e.
De partij Luuk B tegen Rune moet 
nog steeds gespeeld worden. Kijk 
voor de stand en alle uitslagen 
op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Speciale Home Edition van grootste wandelfestijn

Kinderen kunnen eigen 
Avond4daagse lopen
Aalsmeer - Een jaar geen Avond-
4daagse is ondenkbaar. Daarom 
organiseert Team Sportservice 
Aalsmeer samen met Koninklijke 
Wandel Bond Nederland (KWBN) en 
eRoutes een speciale versie van het 
grootste wandelfestijn voor kinde-
ren. Met de Avond4daagse Home 
Edition kan iedereen zijn eigen in-
dividuele wandeltocht lopen. Met 
behulp van de speciaal voor de 
Avond4daagse aangepaste app, lo-
pen de kinderen hun eigen routes 
op hun eigen moment. Zo wordt 
drukte en te grote groepsvorming 
voorkomen. En natuurlijk wacht na 
vier dagen wandelen de enige ech-
te Avond4daagse medaille.

Maak je eigen route
Iedereen die zich inschrijft via 
www.avond4daagse.nl kan ge-
bruik maken van het onderdeel 
Avond4daagse Home Edition in 
de app eRoutes. Deelnemers ge-
ven hierin aan hoeveel kilome-
ter ze willen lopen en waar ze 
willen vertrekken. De app maakt 
dan vier verschillende routes van-
af dat punt. En, heel handig, de 
routes eindigen ook op het ver-
trekpunt. Dus de deelnemers ko-
men altijd weer thuis. Bovendien 
houdt de app bij waar en wan-
neer je loopt. Zo krijgen deelne-
mers ook een overzicht van hun 
prestaties.

Eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kin-
deren tegelijk gaan lopen, kun-
nen deelnemers wandelen tus-
sen 1 juni en 31 augustus. Om 
er wel een prestatie van te ma-
ken, moeten ze de vier wandelda-
gen in twee weken a�eggen. Ver-
der staat het moment van wande-
len vrij. Dus (anders dan de naam 
doet vermoeden) mag er dit jaar 
ook overdag gelopen worden. Bo-
vendien kunnen de lopers zowel 
doordeweeks als in het weekend 
de wandelschoenen aantrekken.

Veiligheid
De deelnemers lopen met auto-

matisch aangemaakte routes. Dat 
betekent dat dit geen gecontro-
leerde routes op verkeersveilig-
heid zijn. Ook lopen zij in kleine 
aantallen samen en zijn er geen 
verkeersmaatregelen (zoals de 
inzet van verkeersregelaars) die 
er normaal wel zijn. Het is daar-
om belangrijk dat ouders of ver-
zorgers meelopen met hun kin-
deren.

Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via www.
avond4daagse.nl. Deelname kost 
5 euro per persoon. Inschrijving 
vindt dit jaar niet centraal via 
school of sportvereniging plaats, 
maar ouders of verzorgers schrij-
ven zichzelf en hun kinderen in. 
Er kan gekozen worden uit drie 
afstanden: 2,5, 5 of 10 kilome-
ter. Geef bij aanmelding aan dat 
je loopt via Team Sportservice 
Aalsmeer. De medewerkers van 
Sportservice Aalsmeer zorgen er 
vervolgens voor dat je de welver-
diende Avond4daagse medaille 
ontvangt.

Vierde ronde schaakcompetitie
Jeff van Vliet wint weer 
de AAS Arena Online
Aalsmeer - Alweer de 4e ron-
de en de laatste AAS Arena On-
line van de maand mei. De tijd 
vliegt, vooral als je nergens heen 
kan. Maar gelukkig kan er online 
geschaakt worden. Tien Azen en 
gastspeelster The White Queen 
traden ditmaal aan. The White 
Queen is Linda Bellamy, voorzit-
ster van SC Hoofddorp, die zich 
kwam meten met de Azen. Het 
was een harde leerschool met 1 
uit 10, maar een dappere. Mar-
tin en Mark hadden kennelijk ver-
bindingsproblemen en scoor-
den 0 uit 1 resp. 2. Nadeel van 
een toernooi op Chess.com is dat 
je na een disconnect niet meer 
mee kan doen. Dat is tegen on-
sportievelingen die de stekker 
er uit trekken als ze slecht staan, 
maar heeft ook nadelen. Het gro-
te jeugdtalent Chenwu speel-
de ook voor het eerst mee, maar 
moest ondervinden dat de Azen 
keiharde snelschakers zijn en 
scoorde 2.5 uit 9. Mijn GroteSco-
re Jeroen deed het met een half 
puntje iets beter. Grote winnaar 
van vorige week AJ Keessen bleef 
nu op 3 uit 6 steken, vermoede-
lijk heeft de remise in de twee-
de ronde tegen Ben hem men-
taal gebroken, remise tegen een 

AOW-er. En dan d’oude man Ben 
de Leur. Hij begon redelijk, stond 
tegen Je�rey goed, lette niet op 
en moest een stuk o�eren, geen 
slecht o�er en menig gewone 
sterveling was ten onder gegaan, 
maar Je�rey vond het smalle pad 
en kwam een kleine kwaliteit te-
gen. Hij kwam een toren voor te 
staan en dreigde mat. Ben zag 
het bijna niet, schrok en speel-
de een blunder. Daarna duurde 
het niet lang meer. En zo pruts-
te Ben verder en kwam op 5.5 uit 
12. Ivo, vorige week nog huilend 
afgedropen met 0 uit 4, stond nu 
zijn mannetje en scoorde 5 uit 8, 
goed werk! Voorzitter Henk over-
trof zichzelf met 6 uit 9 en een 
derde plaats, hulde! Op de twee-
de plaats eindigde de Reiger of-
tewel Simon met 8.5 uit 11, een 
keurige prestatie. De onaantast-
bare winnaar is FM Je� van Vliet 
met 11.5 uit 12, maar 1 remise en 
ver voor het peloton. De andere 
schakers moeten allemaal maar 
in trainingskamp om Je� af te 
kunnen stoppen komende week. 
Want natuurlijk is ook deze week 
weer de AAS Arena op chess.com. 
Kijk voor alle uitslagen en meer 
informatie op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Wekelijks activiteiten voor jong en oud
Bewegen en sporten met 
Team Sportservice
Aalsmeer - Team Sportservice 
Aalsmeer staat weer klaar voor in-
woners die graag willen sporten 
en bewegen. De sportinstuiven 
voor kinderen in Aalsmeer en Ku-
delstaart is weer gestart. Ook de 
Rollatorwandelclub Aalsmeer en 
de wandelgroep Kudelstaart zijn 
weer begonnen. Tijdens de ac-
tiviteiten worden de maatrege-
len van het RIVM rondom corona 
toegepast. Nieuwe deelnemers 
zijn welkom om deel te nemen. 
Sinds 11 mei 2020 mag ieder-
een weer buiten sporten. Team 
Sportservice Aalsmeer is voor-
zichtig gestart met het hervatten 
van haar wekelijkse activiteiten. 
“En dat ging eigenlijk heel goed”, 
zegt buurtsportcoach Dennis 
van Beek. “Sport en bewegen is 
belangrijk voor het lichaam en 
brein. Ik ben heel blij dat we weer 
kunnen opstarten. Uiteraard blij-
ven we voorzichtig en volgen we 
de richtlijnen rondom corona op.”

Sportinstuiven
Dennis weet dat de sportinstui-
ven de kinderen veel plezier 
geeft. Ze kunnen namelijk de 
deur weer uit en spelen lekker 
met elkaar. Ook biedt het de ou-
ders/verzorgers een stukje ver-
lichting. “Ze weten dat hun kinde-
ren in goede handen zijn bij Team 
Sportservice.” Tijdens de sport-
instuif komen er allerlei spel-
len voorbij, zoals trefbal, paal-
tjes voetbal of knotshockey. Kin-
deren zijn welkom voor een gra-
tis proe�es bij de sportinstuif in 
Aalsmeer of Kudelstaart. Deelna-
me kost 1,50 euro per keer, met 

een stempelkaart zijn de eerste 
drie lessen gratis. Daarna gaat 
de betaling via een strippenkaart 
van 10 lessen.

(Rollator)wandelgroepen
Volwassenen kunnen weer deel-
nemen aan de wandelgroep in 
Kudelstaart. Elke maandag loopt 
in de ochtend een groep samen 
voor een sportieve wandeling. 
Hierbij wordt meer dan 1,5 me-
ter afstand gehouden. “Het is heel 
�jn om weer onder de mensen 
te zijn en een praatje met elkaar 
te houden.” Ook de Rollatorwan-
delclub Aalsmeer is weer gestart. 
Een aantal wijzigingen zijn door 
gevoerd om de veiligheid te ga-
randeren. Zo is de groep opge-
splitst in drie groepen die op ver-
schillende locaties starten.

Activiteitenoverzicht
De sportinstuif voor kinderen in 
Aalsmeer is elke donderdag van 
14.30 tot 15.15 uur op het school-
plein van Samen Een, School-
straat 15. De sportinstuif voor de 
jeugd in Kudelstaart wordt elke 
maandag van 15.30 tot 16.15 uur 
gehouden op het grasveld naast 
de Proosdijhal, Edisonstraat 6. 
De Rollatorwandelclub start op 
woensdag 10 juni. Nieuwe deel-
nemers zijn welkom, maar moe-
ten wel eerst contact opnemen 
via rollatorwandelclubaalsmeer@
gmail.com. De wandelgroep Ku-
delstaart komt elke maandag bij-
een van 09.00 tot 10.00 uur en 
start bij Wijkpunt voor Elkaer aan 
Nobelhof 1 (bij het winkelcen-
trum).

Vijf Nederlandse, zes Belgische clubs
BeNe-League handbal: 
Nieuwe structuur
Regio - Het Nederlands Handbal 
Verbond (NHV) en de Koninklijke 
Belgische Handbal Bond (KBHB) 
hebben na overleg de beslissing 
genomen om de BeNe-League 
competitie voort te zetten voor 
de volgende vier seizoenen. De 
aangescherpte doelstelling van 
de BNL-competitie streeft er naar 
om een kwalitatieve ‘opleidings-
competitie’ uit te bouwen waarbij 
het accent komt te liggen op de 
jeugdopleiding en talentontwik-
keling ten voordele van club, sup-
porters, media, partners en de na-
tionale (jeugd)selecties.

Elf clubs
Komend seizoen bestaat de Be-
Ne-League uit elf clubs: Vijf Ne-
derlandse (waaronder Greenpark 
Aalsmeer) en zes Belgische. In sei-
zoen 2021-2022 zal dit weer zes 
om zes zijn. Om de organisatie 
e�ciënter, kwalitatiever en pro-
fessioneler in te vullen hebben 
de bonden gezamenlijk besloten 
een nieuwe structuur neer te zet-
ten bestaande uit een Raad van 
Toezicht (RvT), een professioneel 
BeNe-League Manager en een 
BeNe-League Platform.

Sportief en kwaliteit
De RvT zal toezien op de realisatie 
van de doelstellingen en bestaan 
uit een onafhankelijke voorzit-
ter en één vertegenwoordiger 
van het NHV en één van de KBHB. 
Als voorzitter is Michel Kranzen 
aangesteld, de vertegenwoordi-
gers van beide bonden zijn Ber-
nard Bullens (secretaris van het 
NHV) en Jean-François Hannosset 
(voorzitter van de KBHB, per 01-
08-2020). Michel Kranzen heeft 
een rijke handbalachtergrond als 
speler en coach van vele nationa-
le selecties van de KBHB. Naast 

het voorzitterschap is hij werk-
zaam als interim-manager met 
een rijke staat van dienst. “De Be-
Ne-League dient de garantie te 
zijn op de verzameling van het 
beste wat het handbal in de la-
ge landen te bieden heeft, zowel 
sportief als organisatorisch. De 
uitstraling als kwalitatieve oplei-
dingscompetitie is een noodzaak 
om onze talenten maximaal kan-
sen te geven en zorgt voor een 
solide basis voor de ontwikke-
ling van de clubs. De respectieve-
lijke nationale ploegen zullen er 
alleen maar van pro�teren”, zegt 
Michel Kranzen. Verder wordt 
ook een professioneel manager 
van de BeNe-League aangesteld, 
die de organisatie en de uitstra-
ling van de BeNe-League zal co-
ordineren. De aanstelling van de 
BeNe-League manager zal in ju-
ni gebeuren. De laatste toevoe-
ging is de installatie van een Be-
Ne-League Platform; een overleg-
structuur tussen alle deelnemen-
de clubs met een adviesfunctie 
naar de RvT. De oprichting van 
de Raad van Toezicht heeft als ge-
volg dat de BeNe-League Board 
zal ophouden te bestaan. 

Foto: Michel Kranzen, voorzitter 
Raad van Toezicht (RvT).

Zelf bepalen waar en hoever rennen
2e Run for Kika @Home
Amstelland - Het maximale eruit 
halen en écht die stap extra zet-
ten voor KiKa. Dat moet op zon-
dag 28 juni gebeuren tijdens de 
tweede editie van Run for KiKa 
@Home. Met deze o�ciële run 
vanuit huis is de draad weer op-
gepakt waarbij deelnemers hét 
verschil maken voor kinderen 
met kanker. Waar de vorige editie 
draaide om Nederland KiKa-oran-
je te kleuren, is nu de oproep: 
doe mee en haal geld op voor Ki-
Ka! Want, zo zegt Nikki Wester na-
mens de organisatie: “Iets kun-
nen betekenen voor een ander 
blijft universeel en van alle tijden. 
Als je iets kàn betekenen, doe dat 

dan!” De inschrijving is nog maar 
net geopend en heeft nu al een 
super start. Een paar honderd 
deelnemers én een paar duizend 
euro staan genoteerd. “We zijn 
ons heel bewust van de tijd waar 
we allemaal in zitten. Het voelt en 
is anders dan normaal. Toch gaan 
we ervoor om een fantastisch re-
sultaat neer te zetten voor KiKa”, 
zegt Wester.  
 
Live te volgen
Op zondag 28 juni klinkt om 
11.00 uur het o�ciële startschot 
van Run for KiKa @Home. Deelne-
mers hebben dan een warming-
up gehad, de cheque-uitreiking 

gezien én bemoedigende woor-
den gekregen van acteur Ferdi 
Stofmeel en een vertegenwoor-
diger van KiKa. Allemaal via een 
livestream speciaal voor deelne-
mers. Hierna kan het rennen be-
ginnen, uiteraard volgens de re-
gels van het RIVM. 
Run for KiKa @Home is het hard-
loopevent waarbij deelnemers 
bepalen waar en hoever ze ren-
nen. De eerste editie van Run for 
KiKa @Home kende op 3 mei een 
groot succes met ruim tweedui-
zend deelnemers die vanuit huis 
totaal 18.000 kilometer renden. 

Net als tijdens die editie mogen 
deelnemers op 28 juni zelf bepa-
len hoe lang en waar ze rennen. 
Deelname aan het evenement is 
wederom gratis. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op: 
www.runforkika.nl/at-home.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Laatste ronde online rapid Arena
Zomercompetitie start bij 
schaakclub Westeinder
Kudelstaart - Nu per 1 juni de co-
rona-regels zijn verruimd voor de 
horeca kan Schaakclub Westein-
der de traditionele zomercom-
petitie weer organiseren in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Door 
een slimme opstelling van de ta-
fels ontstaat er een afstand van 
1,5 meter tussen de spelers waar-
door iedereen veilig kan scha-
ken. Afgelopen donderdag 28 
mei werd de negende en voor-
lopig laatste ronde gespeeld van 
het internet toernooi, de West-
einder Arena. Na drie 2e plaatsen 
in voorgaande rondes, slaagde 
Maarten de Jong er nu in de eer-
ste prijs te pakken, voor Peter Ver-
schueren en Vincent Jongkind, 

daarmee een dreigend Joop Zoe-
temelk complex voorkomend. 
Hij maakte daarbij optimaal ge-
bruik van de afwezigheid van fa-
voriet Grobbenkuiken en het late 
instappen van dr. Vince en Kung.

Twee partijen per avond
Voorlopig was dit dus het laatste 
online rapid toernooi. In de zo-
mercompetitie spelen de scha-
kers weer twee partijen op één 
avond met 45 minuten bedenk-
tijd per persoon. Het zal de kwa-
liteit van de partijen ten goede 
komen! Vooraf aanmelden is wel 
vereist. Meer informatie is hier-
over te vinden op de website 
schaakclubwesteinder.nl.

Ouderenverenigingen en Bewonersplatform

Puzzel van Urbanuskerk 
voor ouderen
Amstelveen - De ouderenvereni-
gingen KBO Bovenkerk-Aalsmeer 
en KBO Amstelveen/Ouderkerk 
hebben samen met het Bewo-
nersplatform Bovenkerk duizend 
legpuzzels met een afbeelding 
van de Urbanuskerk in Bovenkerk 
laten maken. De legpuzzels zijn 
bestemd voor de leden en oude-
re buurtgenoten. Komende da-

gen worden de puzzels, samen 
met een speciaal hiervoor door 
Stadsdichter Matthijs den Hollan-
der geschreven gedicht, op dui-
zend adressen rondgebracht. 
Voortrekker van dit initiatief is 
Gerard Miltenburg, vice-voorzit-
ter van KBO Bovenkerk-Aalsmeer 
en tevens bestuurslid van het Be-
wonersplatform Bovenkerk.
De coronacrisis houdt de oude-
ren al maanden in haar greep en 
isolement. Met deze actie pro-
beren de initiatiefnemers hen 
toch de nodige aandacht, a�ei-
ding en hulp te bieden. De afge-
lopen maanden werd al een aan-
tal attenties bij de leden en oude-
re buurtgenoten bezorgd. En ook 
voor de komende maanden staat 
nog het een en ander op stapel.
Deze mooie actie was niet mo-
gelijk zonder de bijdragen van 
meerdere gulle sponsoren. 

Even lekker bewegen in deze rare tijd
Jeugd Oceanus traint in 
het water en op het land
Aalsmeer - Wat een mooi resul-
taat, nadat Oceanus verleden 
week bekend maakte dat ze haar 
deuren open ging zetten voor de 
jeugd van Aalsmeer en omstre-
ken zijn de eerste aanmeldingen 
al binnen gekomen. Er wordt di-
vers ingeschreven, de één kiest 
voor de zwemtraining, de an-
der voor de landtraining en een 
aantal kiest voor de combinatie 
van beiden om zo kennis te ma-
ken met de zwemvereniging. Als 
breedte sportvereniging is Ocea-
nus blij dat ze de jeugd in deze 
rare tijd lekker kunnen laten spor-
ten. Oceanus heeft inmiddels de 
landtraining protocollen aange-

past naar aanleiding van de be-
slissingen van het kabinet dat de 
jeugd tot en met 18 jaar geen re-
kening meer hoeft te houden 
met de 1,5 meter. Toch wordt aan 
de sporters gevraagd om hier wel 
enigszins rekening mee te hou-
den, zodat het sporten voor ie-
dereen veilig blijft voor de trai-
ners, toezichthouders tot aan 
sporters. Na het lezen van dit arti-
kel  nieuwsgierig geworden? Re-
gistreren voor een van de jeugd-
trainingen kan via: www.kom-
zwemmenbijoceanus.nl,want 
hoe lekker is het om in deze ra-
re tijd even lekker te kunnen be-
wegen. 

Handbal en voetbal
Ook niet-leden welkom 
bij trainingen RKDES
Kudelstaart - Sinds 11 mei wordt 
er weer volop getraind door de 
jeugd en senioren van RKDES. Zo-
wel de voetbal als handbal genie-
ten weer van de mogelijkheid om 
buiten te sporten met inachtne-
ming van de richtlijnen van het 
RIVM en de Gemeente Aalsmeer.
De handbal maakt hierbij gebruik 
van de beachbak om zich ver-
der te bekwamen in het beach-
handbal. En de voetballers dra-
ven weer heerlijk op de grasvel-
den aan de Wim Kan Dreef. 
De jeugd tot en met 18 jaar mag 
trainen zonder de vereiste 1,5 
meter afstand houden van elkaar 
waardoor er weer gewone trai-
ningen inclusief onderlinge par-
tijtjes gespeeld kunnen worden. 

Om ook niet-leden de gelegen-
heid te geven te sporten in de 
buitenlucht stelt RKDES haar trai-
ningen open. Wil jij mee komen 
trainen met de handbal of voet-
bal? Meld je dan nu aan via het 
formulier op www.rkdes.nl. Voor 
de trainingen worden geen kos-
ten in rekening gebracht. Op de 
site is ook het trainingsschema te 
vinden. 
Lid worden van de handbal of 
voetbal bij RKDES? Opgeven kan-
via het inschrij�ormulier op de 
website. Er wordt dan rekening 
gehouden met je bij de teamin-
delingen voor volgend seizoen. 
Vragen kunnen per mail gesteld 
worden: jeugdcommissie@rkdes.
nl. 

Basketbal, beachhandbal, jeu-de-boule

Puzzelen aan plan voor 
buitenruimte Bloemhof
Aalsmeer - Afgelopen maan-
den hebben de gemeente en 
Greenpark Gebiedsontwikkeling 
(GPAG) opnieuw gekeken hoe al-
le onderdelen voor de herinrich-
ting van de buitenruimte van De 
Bloemhof het beste in elkaar pas-
sen. Carl Riechelman, projectlei-
der vanuit de gemeente: “Het was 
puzzelen met het aantal parkeer-
plaatsen, de nieuwe sportvelden, 
uitstapmogelijkheden voor de 
bussen, de positie van de jonge-
renontmoetingsplek en het ver-
plaatsen van het krachthonk van 
de handbal. Daarnaast wilden 
we zorgen voor een mooie en-
tree aan de Braziliëlaan. Inmid-
dels hebben we goede stappen 
voorwaarts gemaakt.” Het voor-
ontwerp is waarschijnlijk voor de 
zomer gereed en wordt voorge-
legd aan de gemeenteraad. Zo-

dra de richtlijnen van het RIVM 
het weer toelaten, organiseren 
Greenpark en de gemeente een 
bewonersbijeenkomst over het 
plan voor de buitenruimte van de 
sporthal aan de Hornweg en het 
park langs de Machineweg. De 
entree voor auto’s wordt dus via 
de Braziliëlaan, via de Hornweg 
blijft de sporthal bereikbaar voor 
langzaam verkeer. Op de plek van 
de parkeerplaats komen nieuwe 
sportvelden (onder andere een 
basketbalveld, beachhandbalvel-
den en een jeu-de-boulesbaan). 
De zendmast verdwijnt op deze 
locatie en wordt geplaatst op een 
nieuw bedrijfspand aan de Brazi-
liëlaan. In het park langs de Ma-
chineweg wordt een wandelrou-
te aangelegd en komen verschil-
lende trim- en �tnesstoestellen. 
Bron: GPAG

De hoofdingang van De Bloemhof wordt gerealiseerd aan de Braziliëlaan.

Proef politie 
met digitaal 

buurtonderzoek
Aalsmeer - Sinds de uitbraak 
van het coronavirus voert de Po-
litie eenheid Amsterdam, district 
Zuid, bij wijze van proef buurton-
derzoeken digitaal uit. Onder dit 
district vallen ook de korpsen uit 
Aalsmeer, Uithoorn en Amstel-
veen. De politie maakt gebruik 
van advertentieruimte op Face-
book en Instagram als er sprake 
is van een ‘High Impact Crime’. Zo 
wil de politie in contact komen 

met buurtbewoners rondom een 
plaats delict. Door de vraag ‘heeft 
u iets gezien of gehoord?’ via so-
cial media te stellen, hoopt de po-
litie op een hoge respons uit de 
buurt. Een mogelijk bijkomend 
voordeel is dat veel mensen nu 
vaker thuis zijn en zich na deze 
vraag realiseren dat ze wel iets 
vreemds gezien of gehoord heb-
ben. Met deze informatie kan de 
opsporing vervolgens snel en ef-
�ciënt worden ingezet. Naast het 
opsporen van verdachten wil de 
politie met het digitaal buurton-
derzoek ook bewoners alert ma-
ken op andere verdachte situa-
ties en preventie-adviezen aan-
bieden.

Camera’s bij woningen 
schrikken inbrekers af
Amstelland - In de afgelopen 
maanden, met veel thuiswer-
kende mensen, zijn er veel min-
der inbraken gepleegd. De po-
litie spreekt over tientallen pro-
centen minder. Inbrekers wil-
len namelijk niet het risico lopen 
betrapt te worden. Maar als we 
straks weer minder thuis hoeven 
te werken, hebben inbrekers mis-
schien wel extra aandrang om op 
pad te gaan. De ervaring leert dat 
ze dan de goed beveiligde huizen 
overslaan. Sybren van der Velden, 
landelijk projectleider woningin-
braken bij de politie, zegt hier-
over: “Als een inbreker een (deur-
bel)camera signaleert, zal hij eer-
der het hazenpad kiezen. Ze heb-
ben een grote afschrikkende wer-
king. Bij een onderzoek in Almere 
in 2018 waarbij in een bepaalde 
wijk, waar veel werd ingebroken, 
bijna 100 digitale deurbellen wer-
den geplaats, nam het aantal wo-
ninginbraken sterk af”. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat bij-
na de helft (46%) van de mensen 
die een inbraak hebben meege-
maakt, om die reden een (deur-
bel)camera hebben geplaatst.

Gevoel van veiligheid in huis
Dit blijkt uit onderzoek van al-
weer de twaalfde Nationale In-
braakpreventie Weken. Coen 
Staal, voorzitter van deze stich-
ting: “Vooral na een inbraak of po-
ging tot inbraak  grijpt men 2 tot 
2,5 keer vaker naar dit hulpmid-
del. Sloten worden vaak direct na 
een inbraak vervangen, en in bij-
na de helft van de gevallen plaatst 
men tegenwoordig ook gelijk een 
camera. Dat heeft alles te maken 
met het feit dat een inbraak grote 
gevolgen heeft voor het gevoel 
van veiligheid in je eigen huis. 
Een (deurbel)-camera bij de voor-
deur versterkt het veiligheidsge-
voel.” Als men een camera plaatst, 
kiest men bij de voordeur het 
meest voor een deurbelcamera 
(50%), maar ook de beveiligings-
camera is steeds vaker in beeld 
(39%), terwijl 1 op de 9 slachtof-
fers van een inbraak(poging) een 
dummy-camera plaatst ter af-
schrikking. Slechts een op de 11 
achterdeuren heeft een beveili-
gingscamera.

Privacyregels voor camera’s
Het is niet verboden een came-
ra voor de beveiliging van uw ei-
gendom in te zetten. Wel zijn hier 
wat regels aan verbonden. Bij-
voorbeeld: Wanneer de camera 
beelden opneemt, moet je ken-
baar maken dat er camera’s han-
gen. Bijvoorbeeld door een stic-
ker of bordje bij de toegangsdeur. 
Door dat te doen, vergroot je ook 
de afschrikwekkende functie van 
het apparaat. Daarnaast mogen 
de opgeslagen beelden maxi-
maal 28 dagen bewaard worden 
en mogen ze voor derden niet 
bereikbaar zijn. Zorg dus voor het 
aan passen van de default-inlog-
code (vaak 1111) naar een code 
die u alleen kent en die niet mak-
kelijk te achter halen is. U mag al-
leen opnamen maken met als 
doel persoonlijke eigendommen 
te beschermen en niet om de pri-
vacy van mensen, dieren of goe-
deren te schenden. Maar als u bij-
voorbeeld uw oprit in beeld wilt 
en daarbij een deel van de stoep 
in beeld krijgt, is dit toegestaan. 
Soms is dat namelijk onvermijde-
lijk

Registreer camera’s bij politie
‘Camera in Beeld’ is een beveilig-
de databank van de politie, waar-
in adressen staan van personen 
die hun beveiligingscamera heb-
ben aangemeld. Zo kan de poli-
tie in geval van een misdrijf snel 
zien of er in de omgeving came-
ra’s hangen. En uw hulp vragen 
om ook uw beelden te mogen 
inzien. Wie weet wordt de dader 
dan door uw beelden herkend. 
Heeft u een camera en wilt u zich 
aanmelden bij deze databank? 
Ga dan naar www.politie.nl/ca-
mera in beeld. Staal: “We raden ie-
dereen sterk aan om dat te doen, 
want de beste misdaadbestrij-
ding is het aanhouden van cri-
minelen. Hiermee help je de po-
litie enorm. Ook als je een dum-
my-camera hebt, vraagt de poli-
tie deze te registreren, dan weten 
ze ook bij wie ze niet hoeven aan 
te bellen voor het opvragen van 
beelden.” Kijk voor meer informa-
tie over onder andere inbraakme-
thoden en inbraakpreventie op 
www.inbraakmislukt.nl.

Nieuw-Vennep - Maandag 1 ju-
ni om 12.00 precies heeft het Ne-
derlands Transport Museum in 
Nieuw-Vennep  de deuren weer 
geopend voor bezoekers. Het mu-
seum was elf weken gesloten om 
verdere verspreiding van het co-
ronavirus te beperken, maar is nu 
weer te bezoeken. Het museum 
heeft er alles aan gedaan om een 
veilig en prettig bezoek mogelijk 
te maken en heeft diverse veilig-
heidsmaatregelen getro�en. 

Er zijn wel een aantal spelregels:
•	 Het	 museum	 is	 wekelijks	 ge-

opend van dinsdag t/m zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur.

•	 Er	 zijn	 drie	 tijdslots	 waarbin-
nen bezoekers kunnen langs-
komen: van 10.00 tot 12.00 

uur, van 12.00 tot 14.00 uur en 
van 14.00 tot 17.00 uur

•	 Tickets	 moeten	 van	 tevoren	
gekocht worden. Deze tic-
kets kunnen aangeschaft wor-
den via de museumwebsite:   
https://nederlandstransport-
museum.myshopify.com/

•	 Bovendien	 dienen	 bezoekers	
via een email aan het muse-
um door te geven welke dag 
en welke tijd het museum be-
zocht wordt: info@sntm.nl In 
de mail moet staan; de naam, 
het telefoonnummer, het e-
mail-adres en het aantal per-
sonen dat op bezoek komt. In-
dien het beoogde slot vol zit 
wordt in overleg naar een al-
ternatief gekeken.

De vrijwilligers van het muse-

Het Nederlands Transport 
Museum is weer open

um hebben niet stil gezeten. Er is 
voorzichtig doorgewerkt aan de 
restauratie van een rijtuigje van 
Rien Poortvliet en dat is nu klaar. 
Bovendien zijn er uit Amerika ve-
le onderdelen voor de vliegtui-
gen in de collectie binnengeko-
men; zo zijn er voor de Douglas 
DC-2 zeer zeldzame propellers ge-
vonden en krijgt een lesvliegtuig 
een echte stermotor. Bovendien is 
een enorm leuk elektrisch (Apol-
lo) transportkarretje gedoneerd. 
Werkzaamheden die tijdelijk stil 
lagen worden nu ook versneld 
opgestart. Zo wordt hard gewerkt 

aan een echte Boeing 737 Flight 
Simulator waarop bezoekers een 
vluchtje kunnen gaan maken en 
arriveert binnenkort de Hein-
kelklub uit De Kwakel met mi-
ni-autootjes en scooters. Er wor-
den dan ook nog vijf reusachtige 
mooie historische scheepsmodel-
len verwacht. Naast het moment 
dat bovenstaande aanvullingen 
er zijn worden er dagelijks, in al-
le tijdslots, met historische bus-
sen rondgereden. Een ritje met 
een historische bus duurt onge-
veer 15 minuten) en kost 2,50 eu-
ro per persoon.





Gemaal bij Bilderdam BoterdijkVeldweg

20 4 juni 2020

“Wat wonen we toch in 
een mooie omgeving”

Regio - Dit schreef een van de be-
zoekers  in de appgroep van de 
buurtkamer Meerwijk Uithoorn. 
“De bezoekers van de buurtkamer 
missen hun gezellige ko�eoch-
tend en maandelijkse  gezamen-
lijke maaltijd in deze corona peri-
ode. Het is goed om te merken dat 
wij als buurtgenoten, door middel 
van een whatsapp groep contact 
houden. De app berichten  be-
staan o.a. uit leuke �lmpjes, in-
fo over belangrijke artikelen en 
ook  foto’s  uit eigen tuin en on-
ze mooie regio. Het mooie weer; 
een strakke blauwe lucht en bij-
na geen vliegtuigen geven de len-
te  een uitgesproken kans zich in 
volle uitbundigheid te laten zien. 

Westveense molen

De bollenvelden bij Bilderdam

Amsterdamse bosBovenlanden Kromme Mijdrecht Hoek Wickelhofpark Mijdrecht

Wat zijn wij van de natuur gaan 
houden.  De �etsers uit de app-
groep maken tijdens hun coro-
narondje  mooie plaatjes en daar 

geniet de hele groep van. Natuur-
lijk kijken we er naar uit om weer  
bij en met elkaar ko�e te kun-
nen drinken, maar dat gaat nog 

wel even duren... Wil je reageren?  
Buurtkamermeerwijk@gmail.com
Foto’s, Evert Kulk en 
Bert Verwei

Langs de Winkel












