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KORT NIEUWS:

Brandweer redt
paard uit sloot

Aalsmeer - Op maandag 8 juni rond half acht in de avond
is de hulp van de brandweer
gevraagd in de Linnaeuslaan.
Een paard was in de sloot gevallen en het lukte de eigenaar
niet om het dier op het droge te krijgen. De brandweer
heeft het paard op de kant getrokken. Het dier was behoorlijk vermoeid, maar is gelukkig
niet gewond geraakt.

!
aangenaam persoonlijk
Tel. 0297-59 11 22
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MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041
MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041

Het oude postkantoor is verwaarloosd en rijp voor de sloop. Het trieste beeld wordt (gelukkig) deels onttrokken
door de bloeiende rozenstruiken.

Onderzoek: Bouwplan ruimtelijk en ﬁnancieel haalbaar

Postkantoor maakt plaats
voor 28 appartementen

BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Uiterweg (400 kranten)

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

INFO@VERSPREIDNET.NL

Aalsmeer - Hoe lang zou het nog duren voordat er iets met het oude postkantoor aan de Stationsweg gaat gebeuren? Een gedachte die vast regelmatig bij voorbijgangers naar boven drijft. Het
pand is verouderd en verwaarloosd.

Otje vermist
Aalsmeer - Otje is een grote, bange kater uit de Chrysantenstraat
die waarschijnlijk ergens in een
schuur of in de tuin schuilt. Als hij
benaderd wordt zou hij uit angst
kunnen blazen en weglopen, hij
zou je nooit iets doen. Mocht u
hem zien, bel dan 06-20873801.

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6

We zijn er voor je op
de momenten dat je
daar het meest
behoefte aan hebt.

Uit elkaar gaan

Vele jaren is hier geen hand naar
uitgestoken. Al enkele malen is
gesproken over het slopen van
het oude postkantoor om plaats
te maken voor woningbouw. Dit
voornemen van de nieuwe eigenaar is nu de stap van kunnen uitvoeren nabij. Na presentatie van
het bouwplan in november is
een haalbaarheidsonderzoek ingesteld en de uitkomst hiervan
is positief. Het bouwplan is ruimtelijk en financieel haalbaar. De

op hoofdlijnen aangesloten bij
de prijssegmentering die voor
projecten groter dan vijftig woningen verplicht is gesteld in de
Woonagenda Aalsmeer 2020. Het
nieuwe eigenaar is voornemens bouwplan past niet in het huidiop deze locatie in het Centrum 28 ge vigerende bestemmingsplan,
koopappartementen met bijbe- maar de gemeente is bereid mehorende buitenruimte en 45 par- dewerking te verlenen door een
keerplaatsen op eigen terrein op omgevingsvergunning te verlemaaiveld te realiseren. Het wo- nen. De ruimtelijke procedures
ningbouwprogramma
bestaat gaan binnenkort opgestart woruit zeven koopappartementen in den. Wie echter interesse heeft in
het segment goedkoop, sociale een appartement wordt aangekoop, negen middeldure koopap- raden de officiële start niet af te
partementen en twaalf vrije sec- wachten, maar nu te reageren bij
tor koopappartementen. Hier- Poldermakelaars. De verkoop is
mee wordt, zo stelt het college, namelijk gestart!

Eenzijdig ongeval: Auto
tegen boom op Herenweg

Kudelstaart - Op woensdag 3 juni heeft rond zes uur in de avond
een eenzijdig ongeval plaats gevonden op de Herenweg. De politie kreeg de melding dat een auto tegen een boom was gereden.
De hulpdiensten zijn ter plaatse
gegaan en troffen de auto in de
berm aan. De automobilist verklaarde te hebben moeten uitwijken, waarvoor of waarom is
onbekend. De bestuurder raakte
licht gewond. Medewerkers van
de ambulancedienst hebben zich
over het slachtoffer ontfermd. De
zwaar beschadigde auto is later
op de avond weggesleept. Naar
de exacte oorzaak van het ongeval wordt onderzoek gedaan.
Foto: Marco Carels
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is zo’n moment...

KIJK VOOR MEER INFO OP:

WWW.WESTEINDER.NL

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

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

Goede en slechte tijden meegemaakt

Luuc van der Ouw 40 jaar
bij de Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - Slingers in de kantine,
een stoel versierd met ballonnen
en koffie met gebak: Een bijzonder jubileum is afgelopen maandag 8 juni gevierd bij de Nieuwe
Meerbode. Luuc van der Ouw is
veertig jaar verbonden aan Gouw
Uitgevers en daar is feestelijk bij
stilgestaan.
Op 1 juni 1980 deed Luuc van
der Ouw zijn intrede bij de krant,
toen nog gevestigd in de Kanaalstraat. Hij kwam het directieteam
versterken, want eigenaar Jan
Goulooze kon wel wat (financiele) hulp gebruiken. Onder leiding van Luuc begon de Meerbode Aalsmeer weer te floreren
en bloeide op. De krant groeide uit haar jasje en in de Visserstraat werd in de jaren negentig
het nieuwe kantoor geopend. Inmiddels was Aalsmeer niet de
enige editie meer. Onder leiding
van Luuc werd ook met het uitgeven van de krant in andere
plaatsen, waaronder Uithoorn,
Mijdrecht en Heemstede, gestart
en met succes. In de loop der jaren zijn er nog meerdere overnames geweest, zagen ook kranten
in verder gelegen plaatsen het levenslicht en enkele vielen af. In
de ‘gouden tijd’ heeft Gouw Uitgevers zelfs twee eigen krantendrukkerijen gehad.
Goede tijden en slechte tijden
heeft Luuc in zijn veertig jarige
krantenleven meegemaakt. En
juist nu hij zijn werkzaam leven
op een lager pitje heeft gezet,
deed de coronacrisis haar intrede. De huidige directieleden Frits
en Mark en alle medewerkers zetten alle zeilen bij om de Meerbo-

de ‘in de lucht’ te houden. De onderlinge saamhorigheid kan ook
bij het credo van Luuc bijgeschreven worden. In de loop der jaren
wist hij een trouw team om zich
heen te scharen en met elk personeelslid is hij even begaan. Niet
voor niets zijn al diverse feestjes
gevierd ter ere van een 25-jarig
dienstverband en er volgen binnenkort meer jubileumvieringen. Voor een groot aantal medewerkers is ‘werken bij de krant’
zelfs de eerste en tot nu toe enige
baan geweest.
Begaan met het personeel én
met het bedrijf, want voor klusjes
in het pand draait Luuc zijn handen niet om. “Tot aan elke roestige spijker ken je het bedrijf”, aldus Mark. “We kunnen je nog niet
missen.” En gelukkig hoeft het
team van de Meerbode nog geen
afscheid te nemen van Luuc. Hij
draait op eigen inzicht mee. Luuc
gaat wat vaker lange weekends
naar zijn vakantiehuis, maar uiteindelijk stapt hij toch regelmatig
enkele uurtjes binnen en geeft
gevraagd of ongevraagd zijn mening.
De reden dat het jubileum een
week later is gevierd, heeft ook te
maken met het vakantiehuis. Het
was met Pinksteren mooi weer en
dus werd besloten om nog een
paar dagen langer te blijven. In
dit geval van uitstel geen afstel:
Gewoon een week later feest. Met
een groot boeket bloemen, een
lieve kaart en een pakketje met
lekkers voor het volgende verblijf
in het mooie Gelderland is de jubilaris maandag tijdens de koffiepauze in het zonnetje gezet!
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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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

Onbemenste inzameling
Voedselbank bij AH

Aalsmeer - De Voedselbank
Aalsmeer en Kudelstaart zou deze week bij Albert Heijn op het
Praamplein een winkelinzameling houden. Vanwege de coronamaatregelen vindt het bestuur
het niet verantwoord om vrijwilligers urenlang hiervoor in de winkel te laten staan. Daarom is in
overleg met AH besloten tot een
onbemensde winkelinzameling.
Tot en met vandaag, donderdag
11 juni, is in de supermarkt een
stelling ingericht met hierop alle
artikelen die de Voedselbank no-

dig heeft voor haar klanten. Bezoekers kunnen één of meerdere artikelen meenemen en deze
afrekenen bij de kassa. Nabij de
kassa’s staan kratten waar de donaties ingedaan kunnen worden.
De Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart heeft de spullen hard
nodig. Er wordt door de crisis
een stijging van het aantal klanten verwacht. Het bestuur en de
vrijwilligers hopen op een fantastische opbrengst van deze speciale actie. Doet u/jij ook mee? Help
en steun elkaar!

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

Kerkdiensten
Online: zondag 14 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 9.30u. Dienst online via
www.cama-aalsmeer.nl. Spreker: Maurice Lubbers.
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en
Lichtbaken Rijsenhout. Zondag 10u. Gezamenlijke online
dienst via www.kerkdienstenonline.nl. Voorganger: kand.
J.A. G. Bosman.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst
via
https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorganger:
br. Bas Middelkoop.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag 10u. Online
dienst via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist.
Voorganger: ds. Teus Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Online dienst met ds.
W.H.B. ten Voorde via www.
hervormdaalsmeer.nl.
Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Online dienst met ds. M.J. Zandbergen via www.hervormdaalsmeer.nl
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10.30u. Dienst
via livestream: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Vieringen thuis via http://emmaus-uithoorn.nl en via RTV
Amstelveen een zondagse
viering, opgenomen in een

“Borrel heb ik verdiend”

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

van de RK kerken in de regio
RK Amstelland; tv zender Lokale televisie: Ziggo 42, KPN
en XS4ALL 1380 (1 kanaal onder NPO1) en T-mobile 806.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
10u. Online dienst via www.
okkn.nl. Ook later te bekijken.
Roemeens-orthodoxe Parochie: Zaterdag en zondag 9u.
Utrenia en 1030u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Online
dienst via You Tube. Voorganger: ds. M.J. Wattel.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Online dienst
via https://sow-kudelstaart.nl
en https:/kerkdienstgemist.
nl. Voorganger: ds. J. ScheeleGoedhart. Ook op later tijdstip
terug te kijken.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Zekveld sport
zoekt dames

Genieten van het zonnetje en de rust

Ganzenfamilie op bezoek
bij de Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - Vader en moeder
gans met liefst twaalf jongen
brengen de afgelopen twee weken regelmatig een bezoek aan
de ‘tuin’ aan de achterzijde van
het Nieuwe Meerbode-kantoor.
Inmiddels zijn de kleine ‘donsjes’
al flinke ganzen geworden en is
de aanwezigheid van deze grote familie best imposant. Het gezin verlaat overigens niet de grasrand en accepteert de aanwezigheid van de kranten-medewerkers. Tot op zekere hoogte, want
te dichtbij komen mag niet. Vader
en moeder gans zijn bijzonder
alert, maar niet agressief. Als ze
vinden dat mensen niet voldoende afstand houden (meer dan 1,5
meter overigens), lopen ze rustig naar het water en zwemmen
weg, de jongen volgen gedwee.

De ‘sliert’ verdwijnt langzaam om
enkele dagen later weer te arriveren. In de ‘tuin’ van de Meerbode
genieten de ganzen van het zonnetje en de rust.
Een ‘corona’-cadeautje, want
zou het gezin ook voor dit plekje in de Visserstraat gekozen hebben als er dagelijks vele vliegtuigen overgaan? De Aalsmeerbaan
wordt tot slot momenteel nog
gebruikt als parkeerplaats en dat
is in Aalsmeer goed te merken.
Vanaf begin juli, is aangekondigd, zal er weer meer gevlogen
gaan worden. Dan is vast ook
de Aalsmeerbaan nodig om alle starts en landingen uit te voeren. Maar nu nagenoeg geen ‘gebulder’, er kan nog genoten worden van ‘lieve’ geluiden: Fluitende vogels!

Geslaagden bij
Thamen college

Kat geschoren,
info gezocht!
Aalsmeer - Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland zoekt informatie over
een scheerincident in de omgeving van de Vlinderweg, lage nummers, in Nieuw-Oosteinde. Een kat hier is al enkele malen ongevraagd door iemand geschoren. Hier dier is
nu heel angstig geworden.
De Dierenambulance vraagt
zich nu af of er mogelijk meer
katten in Oosteinde wonen
waarbij dit is gebeurd en of
iemand mogelijk weet wie
de dader is? Reageren kan via
messenger of door te bellen
naar 06-53315557.

Chocolade voor
Urbanuskerk

Uithoorn - Donderdag 4 juni kregen de leerlingen uit klas 4 van
Vakcollege Thamen, net als alle andere middelbare scholieren, officieel te horen dat ze waren geslaagd. Voor bijna iedereen
was het geen verrassing meer:
door de corona-afspraken wist
elke leerling al waar hij of zij aan
toe was. De vreugde was er niet
er minder om en in vele huizen
knalde (alcoholvrije) champagne en ging de vlag uit. Al het personeel van Vakcollege Thamen is
trots op de leerlingen en wenst
hen veel succes bij hun vervolgopleiding !

Aalsmeer - Zaalvoetbalorganisatie Zekveld Sport heeft nog geen
dames elftal. Tijd om daar verandering in te brengen! Dus, heb zelligheidselftal met verschillenjij zin om doordeweeks ’s avonds de leeftijden en een borreltje in
een balletje te trappen, in een ge- Cafe Sportzicht achteraf? Neem

Aalsmeer - “Weet jij iemand die
een vaatwasser en wasmachine
kan gebruiken?”, vroeg een vriendin. Zij krijgt nieuwe apparatuur
en moet van de oude af. De zoon
heeft een wasmachine die lekt en
een vaatwasser die gammel is.
Haar machines zijn van een merk
dat een leven lang mee gaat, dus
ik zeg onmiddellijk ja. Op vrijdagmorgen lopen wij samen door
de plaatselijke supermarkt als ze
belt: “De apparaten staan klaar.”
Maar de camper staat gepakt, het
plan is binnen een uur te vertrekken, we lopen hier alleen voor de
laatste boodschappen. “Dit moet
eerst”, zegt man.
We racen naar huis om een ‘hondje’ te halen. Een briljante naam
voor een plankje op vier wielen en een onmisbaar attribuut
voor dit soort acties. De apparaten blijken niet met zijn tweeën,
maar met zijn drieën te zijn. Ze
staan klaar in de hal van het appartement, maar moeten naar
de garage beneden. Man tilt de
machines op, ik schuif het hondje eronder. Drie keer met de lift
op en neer, met van die zelfdenkende deuren die dicht gaan als
wij er nog tussen zitten. Ik gooi
alles wat ik aan heup heb in de
strijd. Beneden kijken we elkaar
aan, drie machines in één Suzuki
gaat hem niet worden. Het betekent gewoon drie keer rijden en
flink wat tillen. De wasmachine is
de enige die protesteert, die loost
als dank nog een flinke plens
water voor de lift en valt bijna
van het karretje af, dat helemaal
scheef zakt door het gewicht. En
dan valt ons oog op de invalide
bus van onze vriend: automatische deuren en een laadklep: “Ga
jij de sleutels even halen”, zegt
man. Een kwartier later zit alles
erin en rijden we naar huis om de
apparaten zolang in de loods te
plaatsen. Nog even uitladen, bus
terugbrengen en dan kunnen
we weg. Maar dan gebeurt waar
manlief al voor vreesde: de achterklep kan niet open. Wat hij ook
probeert met de afstandsbediening, geen enkele reactie. De accu is leeg. Ik zet onze auto er vlak
naast en we proberen nog de truc
met de startkabels. Zonder resul-

dan contact met Riekelien van
den Berg via Riekelien@live.nl of
bel 06-51463204.

Bovenkerk - Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni gaat van 11.00 tot
17.30 uur de winkel van de Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 126 open. Om vaders te kunnen verwennen wordt chocolade uit de fabriek van Martinez te
koop aangeboden. De chocolade repen zijn te koop in de smaken puur, melk en wit. De repen
worden mooi verpakt in een passende cadeauverpakking voor de
liefste vaders van de hele wereld.
Natuurlijk zijn ook de St. Urbanus
boeken, kalenders, pennen, etc.
te koop. Alle opbrengsten komen
ten goede aan het in ere herstellen van de door brand zwaar gehavende Urbanuskerk.

taat. Daar staan we, drie apparaten in een bus, die niet open kan,
maar maandag wel nodig is om
onze vriend te vervoeren.
“De zijdeur”, zegt manlief, die
nooit voor één gat te vangen is.
Hij fabriceert een helling van een
paar planken en ik mobiliseer een
Pool met spierballen. Een half uur
later is de bus weer thuis en sta
ik in het souterrain van het appartement het waterballet op te
dweilen. Een buurman die net
uit de lift stapt valt achterover
van verbazing. “Ik ben de nieuwe
schoonmaakster”, leg ik uit.
Vier uur ’s middags zit ik in de zon
aan een Aperol Spritz, met uitzicht op de dijk. In Zeewolde of
alle places. Maar die borrel heb ik
verdiend. Truus Oudendijk
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

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

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

#visitaalsmeer

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

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

Voorletters
L.M.

20.05

R-2

R-3

20.15

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend
dat er met betrekking tot het in ontwikkeling brengen van het
perceel gelegen aan de Stationsweg 17 te Aalsmeer, kadastraal
bekend gemeente Aalsmeer, sectie G, nummer 5057 (geheel),
ter grootte van 1.616 m² een overeenkomst tot kostenverhaal is
gesloten. De gemeente is bereid om medewerking te verlenen

R-6
R-7
R-8
R-9
R-10

02-06-2020

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

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

GeboorteDatum
datum beschikking
16-09-2013

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

R-4
R-5

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT
KOSTENVERHAAL STATIONSWEG 17 AALSMEER
(Z-2018/050390;D20-157186)

en wij delen onze favoriete foto’s.

Tijd

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

VERGADERING DONDERDAG 18 JUNI 2020
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 18 juni 2020, in de Burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek. U
kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de
gemeente en/of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

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

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

aan het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp 2016’ om daarmee
de bouw van 28 koopappartementen met bijbehorende buitenruimte en 45 parkeerplaatsen mogelijk te maken. Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf heden ter
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer en de Balie Bouwen en Vergunningen Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, te Amstelveen.

Gemeentegarantie lening
Watersportvereniging Nieuwe Meer
Aanbevelingen Rekenkamer Informatiewaarde documenten Planning en
Control cyclus
Ontheffing vereiste ingezetenschap
wethouder
Vaststellen fractiebudgetten 2019
Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Aalsmeer 2020

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE
- Zijdstraat 1A, 1431 CD, (Z20-024993), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het intern wijzigen van het
pand, het gedeeltelijk verhogen van het bestaande platte
dak en het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de bestemming wonen. Toelichting: Tijdens de behandeling van
de aanvraag is gebleken dat door de aanvrager per abuis
een foutief locatie-adres was opgegeven. Dit moet Zijdstraat 1A zijn in plaats van Dorpsstraat 4.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Kerkweg 48, 1432 EJ, (Z20-040167), het maken van een uitbouw aan de achterzijde van de woning
- Hugo de Vriesstraat, t.h.v. nrs. 13- 99, (Z20-040165), het
plaatsen van een materiaalcontainer t.b.v. dakwerkzaamheden bergingen tot en met 30 juni 2020
- Hortensialaan 53 en 55, 1431 VA, (Z20-039640), het bouwen van twee woongebouwen, het transformeren van de
voormalige Zuiderkerk tot 3 appartementen met gemeenschappelijke ruimte en het verplaatsen/verbreden van de
huidige in- en uitrit
- Zwarteweg t.h.v. de Burgemeester Kasteleinweg, perceel
C 4465, (Z20-039431), het verwijderen van een buiten gebruik gestelde DPO leiding (project HOVASZ)
- Oosteinderweg 313, 1432 AW, (Z20-039241), het vervangen van de bestaande woning
- Kudelstaartseweg naast nr. 69, Sectie D nr. 7622, (Z20038643), het bouwen van een woning
- Karperstraat 75, 1432 PC, (Z20-038456), het plaatsen van
een airco op de dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Kudelstaartseweg 69, 1433 GB, (Z20-038447), het bouwen
van een woning
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Aalsmeerderweg 24, 1432 CR, (Z20-023124), het bouwen
van een garage annex berging. Verzonden: 02 juni 2020
- Machineweg, tussen Aalsmeerderweg en Legmeerdijk,
Sectie B 9610, (Z20-023116), het kappen van 21 waardevolle essen t.b.v. herinrichting van de Machineweg. Verzonden: 02 juni 2020
- Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z20-013919), het herverdelen
van gebruik van de ruimten op de entresol met minimale
bouwkundige aanpassingen. Verzonden: 30 mei 2020

BEHANDELSTUKKEN
20.20
20.45

R-11
R-12

21.10

R-13

21.40

R-14

22.00

R-15

22.25
22.40
22.50
22.55

R-16
R-17
R-18

Jaarrekening 2019
Actualisering grondexploitaties
ultimo 2019
Lintenbeleid en overige deregulerende
maatregelen
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Aalsmeer 2020 – 2023
Concept Regionale Energiestrategie
(RES) Noord-Holland Zuid
Herziening Nota bodembeheer 2013
Moties vreemd aan de orde
Regionale Samenwerking
Vragenkwartier
SLUITING

VERGADERING DONDERDAG 25 JUNI 2020
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 25 juni 2020, in de Burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 19.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek. U
kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de
gemeente en of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

19.00

R-1.

1. Opening door de plv.voorzitter,
de heer R.P. Fransen
2. Vaststelling van de agenda
3. Bekrachtigen geheimhouding
4. Mededelingen van het college
BEHANDELSTUKKEN

19.05
19.35
22.45

R-2
R-3
R-4
R-5

1e Bestuursrapportage 2020
Kadernota 2021
STEMMINGEN
Actualisering grondexploitaties
ultimo 2019
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Aalsmeer 2020 – 2023
SLUITING

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

Vervolg van vorige blz.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Hugo de Vriesstraat hoek Clusiusstraat, (Z20-034488), het
inrichten van een bouwplaats op 7 parkeerplaatsen t.b.v.
onderhoudswerkzaamheden aan de woningen tot 28 augustus 2020. Verzonden: 08 juni 2020
- Oosteinderweg 111 ws, 1432 AH, (Z20-019540), het vervangen van een bestaande woonark door een nieuw te
bouwen waterwoning. Verzonden: 05 juni 2020
- Mijnsherenweg 60, 1433 AT, (Z20-029346), het aanbrengen van een betonvloer op palen en het aanbrengen van
een staalportaal. Verzonden: 05 juni 2020

-

Legmeerdijk, sectie C, nr. 5509, 5510, 5511, 3057 en 4427,
(Z20-016997), het realiseren van een fietstunnel t.b.v. de
snelfietsverbinding tussen Uithoorn en Aalsmeer (project
HOVASZ, locatie KW3, Hovasz-105). Verzonden: 04 juni
2020
Van Cleeffkade 3, 1431 BA, (Z20-037475), het plaatsen
van een steiger t.b.v. schilderwerkzaamheden. Verzonden: 04 juni 2020
Geerland 52, 1433 JS, (Z20-029692), het plaatsen van een
multi-split airco-unit aan de achtergevel van de woning.
Verzonden: 02 juni 2020

ten die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – Koningsstraat, gedeelte ten westen van de Willem-Alexanderstraat.

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbeslui-

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 evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES

VENTVERGUNNING (VERLEEND)
-

Westeinderplassen (Z20-034334) verkopen van ijs en pannenkoeken van 10 juni 2020 tot 9 juni 2025, verzonden 3
juni 2020

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 222 (Z20-038353) Santa Irini, ontvangen
1 juni 2020
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 222 (Z20-038348) Santa Irini, ontvangen
1 juni 2020
TER INZAGE
t/m 25-06-20

Ontwerp ‘Kaders zonne-energie’ met bijbehorende stukken (Z20-025644)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Gebouwen en weides nog gesloten

Toekomstbestendig en betaalbaar

Speeltuin Boerenvreugd
gaat langer open

Onderzoek naar toekomstige
dienstverlening gemeente
Aalsmeer - De gemeente
Aalsmeer wil van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven weten welke dienstverlening zij in de nabije toekomst van
de gemeente verwachten.
In het najaar van 2019 heeft de
gemeente Aalsmeer besloten dat
huidige wijze van samenwerken
met Amstelveen niet haar voorkeur heeft. Daarom is Aalsmeer
gestart een zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen. De
bestuurlijke zelfstandigheid van
Aalsmeer staat niet ter discussie. Aalsmeer wil een betaalbare, transparante dienstverlening
bieden die tevens nabij en zichtbaar is. Hierbij is een goed beeld
van de wensen die er leven in
Aalsmeer noodzakelijk.

te wil graag weten wat de ondervraagden belangrijk vinden,
wat ze waarderen aan Aalsmeer,
wat verbeterpunten zijn en hoe
zij met de gemeente in contact
willen staan? De representatieve
steekproef wordt gehouden aan
de hand van een digitale vragenlijst die in ongeveer 10 minuten
kan worden ingevuld. Er wordt
bijvoorbeeld gevraagd hoe de inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven met de gemeente in contact willen staan.
De antwoorden op de vragen zijn
van groot belang voor de manier
waarop de gemeente taken gaat
uitvoeren en met welke partners
dat georganiseerd gaat worden.

Op maat
De gemeente Aalsmeer is zich
Representatieve steekproef
er van bewust dat het door de
De gemeente moet belangrijke coronacrisis geen normale tijkeuzes gaan maken over de aan den zijn. Toch denkt de gemeente bieden dienstverlening, de te juist nu graag samen met haar
wijze van uitvoering van taken inwoners, maatschappelijke oren met welke partners dat geor- ganisaties en vertegenwoordiganiseerd moet worden. Daar- ger van bedrijven na over de naom wordt een onderzoek onder bije toekomst. Want alleen samen
inwoners, maatschappelijke in- met hen maakt de gemeente
stellingen en bedrijven gehou- Aalsmeer een toekomstbestenden in de vorm van een represen- dige gemeente met betaalbare
tatieve steekproef. De gemeen- dienstverlening op maat.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Summer Art School bij
De Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit organiseert in juli en augustus de Summer Art School voor kinderen van
6 tot 12 jaar. In kleine klassen van
acht wordt vier weken lang bij de
Werkschuit aan de Oosteinderweg getekend. Groen en natuur
staan alle lessen centraal. De kinderen gaan aan de slag met nieuwe teken- en schildertechnieken. Bij goed weer gaan de groepen buiten tekenen. Bomen gaan
op papier gezet worden en dieren worden van dichtbij bestudeerd. Zo leren de deelnemers
uilen, eekhoorntjes en zeepaardjes tekenen. Verder worden collages gemaakt van bloemen en bladeren en gaat een dieren-alfabet
met magische pennen ontworpen worden. Docente is Annefie

van Itterzon en zij brengt iedere
les inspirerende kunst- en natuurboeken mee. Iedere les worden
kunstwerken bekeken en besproken en duiken de deelnemers
nog dieper in de wereld van beeldende kunst. Op de laatste dag
van de Summer Art school wordt
een expositie van alle tekeningen
gehouden.
Deelnemen aan de Summer Art
School kan op de woensdagen
15, 22, 29 juli en 5 augustus van
13.30 tot 15.30 uur of op de zaterdagen 11,18, 25 juli en 1 augustus
van 10.30 tot 12.30 uur. De kosten voor 4 lessen zijn 65 euro per
deelnemer en dit bedrag is inclusief materialen en papier. Opgeven kan per mail via: annefie87@
hotmail.com

Jeugdprogramma’s Radio Aalsmeer

De week met Let’s Go

Nieuwe woonbestemming oud gebouw

Negen appartementen in
Baccarastraat opgeleverd
Aalsmeer - Na ruim een jaar van
werkzaamheden zijn dinsdag 9
juni de sleutels overhandigd van
de toekomstige bewoners van
de appartementen in de Baccarastraat. In het gebouw, dat in
1957 in opdracht van de Rijksgebouwendienst als telefooncentrale werd gebouwd, zijn negen
appartementen gerealiseerd. Alle
appartementen zijn uniek en variëren in grootte van circa 47 vierkante meter tot ruim 72 vierkan-

te meter. Alle appartementen beschikken over een eigen buitenruimte, berging en er wordt voldoende parkeergelegenheid geboden voor zowel bewoners als
bezoekers.
Wethouder Robert van Rijn feliciteerde alle kopers met de sleuteloverdracht. “Aalsmeer is een
gemeente waar mensen graag
wonen en blijven wonen. Uitgangspunt van het college is dat
er betaalbare woonruimte voor

Aalsmeer - Vanaf deze week tot
aan de zomervakantie sluit Kim
tussen 17.00 en 18.00 uur de week
af op vrijdag en geeft het startsein
voor het weekend met ‘Let’s Go
and Stay Home’. Vrijdag belt Kim
onder andere met Annefie van Itterzon van Stichting de Werkschuit. Deze zomer organiseert ze
namelijk een Summer Art School.
Wat is dat precies? Natuurlijk is
er iedere uitzending nog steeds
ruimte voor verzoekjes, groetjes,
foto’s en leuke verhalen van de
luisteraars! Deze kan je nog steeds
mailen of appen. En deze week is
de laatste kans om je juf of meester aan te melden voor de titel Super Juf en Super Meester.

GSA op het Alkwin Kollege, een
groep scholieren die vindt dat iedereen de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich
daarvoor te hoeven schamen of te
verantwoorden.
Ook wordt een aantal meiden geinterviewd via skype vanaf het
trainingsveld van het project Generation One. Dit is het eerste meidentalenteam in de geschiedenis
van het Europese voetbal dat ook
in hoofdklasse uitkomt tegen jongens. Hun doel is het speelveld
gelijktrekken tussen mannen en
vrouwen. ‘Young Ones’ presenteert een mooie mix van interessante onderwerpen en leuke muziek. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
Voetbal en GSA bij ‘Young Ones’ FM op de kabel, digitaal radiokaWoensdag 17 juni om 19.00 uur is naal 868 (Caiway), via de website
er bij ‘Young Ones’ aandacht voor www.radioaalsmeer.nl en te bekijde GSA (Gender and Sexuality Alli- ken via kanaal 12 van Caiway, kaance). Cathelijn Gelderloos maakt naal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort
deel uit van het bestuur van de of radioaalsmeer.nl/tv.
iedereen is. Goed om te zien dat
bijna alle woningen zijn verkocht
aan starters uit Aalsmeer en dat
een oud pand weer een mooie
nieuwe woonbestemming heeft
gekregen.” Hij wenste tot slot alle

bewoners heel veel woonplezier.
Het project is een ontwikkeling
van Meer Vastgoed uit Aalsmeer
en ontworpen door Enzo architecten. De bouw is gerealiseerd
door Newbouw uit Uitgeest.

deze (gedesinfecteerd) terug bij
vertrek. Zijn de sleutelhangers op
dan moet er even gewacht worden tot er iemand weg gaat.
Het is fijn te zien dat bezoekers
rekening met elkaar houden en
zich aan de afspraken houden.
Het bestuur is trots op de bezoekers. Dankzij hun medewerking
kan de boerderij verantwoord
open te zijn. Het bestuur heeft
daarom besloten de openingstijden te verruimen. De gebouwen
op het terrein zijn nog steeds geAalsmeer - Sinds 16 mei is de sloten voor publiek evenals de
speeltuin van kinderboerde- grote weides, maar een bezoek
rij Boerenvreugd beperkt open aan de speeltuin is mogelijk op
op zaterdag en zondag. Het was zaterdag en zondag van 11.00
spannend hoe dat zou gaan, tot 16.00 uur. Beide dagen twee
maar het gaat goed! Het maxi- uur langer! Weer een klein stapje
mum aantal van 30 volwassen be- vooruit! Wie meer informatie wil
zoekers blijkt goed uit te pakken over de coronamaatregelen op
in de praktijk. De volwassen be- de kinderboerderij kan op de fazoekers nemen een sleutelhan- cebookpagina kijken of op de siger mee naar binnen en hangen te www.boerenvreugd.nl

Taartwedstrijd en toekomst voorspellen

Tafeltennistafel verdient
door groep 8 Zuidooster
Aalsmeer - Vorige week is de tafeltennistafel afgeleverd op het
schoolplein van OBS de Zuidooster. De kinderen van de groepen 8 hebben vorig jaar hard gewerkt om geld bij elkaar te krijgen om deze tafel te kunnen bekostigen. Tijdens het jaarlijkse
eindfeest hebben de leerlingen
allemaal activiteiten bedacht om
geld mee te verdienen. Zo was er
een taartwedstrijd, waarbij er een
taartje gekocht kon worden. Ook
werden zelfgemaakte tasjes en
fotolijstjes te koop aangeboden.
Er konden lekkere snoepjes gekocht worden en er was zelfs de

mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding de toekomst te laten voorspellen.
Een feestje kunnen de groepen 8
wel gebruiken in deze tijd. Voor
het langverwachte kamp en de
musical is weliswaar een goed
alternatief bedacht. Maar de teleurstelling voor alle jongens en
meiden die nu in groep 8 zitten,
is natuurlijk groot. Vorige week is
de tafeltennistafel feestelijk geopend en de eerste potjes zijn al
gespeeld. Namens alle leerlingen
en leerkrachten van de Zuidooster: “Bedankt jongens en meiden
van groep 8. Jullie zijn kanjers!”
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strijden van Aalsmeerse punters
met als start WV De Nieuwe Meer
aan de Stommeerweg in 1914.
Zes jaar later is de Aalsmeerse
tuinbouw anno 1920 onderwerp
van een artikel door Cees van
Dam. Hij maakt ook een uitstapje
naar Soerabaja waar in 1933 NV.
Alderden’s Bloemenmagazijnen
van Joris en Cornelis Leendert is
gevestigd. De oorlogstijd begint
in 1940 in Kudelstaart, onderwerp van een gelijknamig boek
van Dick van Wees dat onlangs
verscheen. Magda van der Schilden-Harting beschrijft onder welke omstandigheden haar ouders
in april 1945 trouwden. Compleet
met overvliegende geallieerde
jachtvliegtuigen boven de hoek
Aalsmeerderweg/Machineweg.
Deze parade van auteurs wordt
afgesloten door Dirk Jongkind
die in het Oosteinde in 1969 de
draad van de geschiedschrijving
van Van Staaveren oppakt.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 5
juni heeft het Flower Art Museum in Aalsmeer haar deuren heropend. Wethouder Kunst en Cultuur Wilma Alink bezocht het museum een dag voor de opening.
Adjunct-directeur
Constantijn
Hoffscholte leidde de wethouder rond en sprak met haar over
de gevolgen van de coronacrisis
voor het museum.

Maaike Tenhagen met een scherf
de beste echte volkstelling (1795) van een laatmiddeleeuwse baardblijkt die wijk te zijn vergeten bij mankruik.
het bepalen van de omvang van
de gemeente Aalsmeer: 28 mensen tekort! Dan verschuift de inhoud van Oud Nuus zich naar de
Legmeerdijk in 1799. Hier is het
Jan Hofstra die verhaalt over een
daar tot nog toe niet beschreven
‘bierstekerij’ annex luxe buitenplaats die daar in ieder geval tot
1850 gevestigd was.

Inspirerend
Vanaf 1 juni mogen culturele instellingen hun deuren weer openen voor groepen van maximaal 30 personen, met inachtneming van de welbekende 1,5 meter. Wethouder Alink is blij dat dit
weer mogelijk is: “Het is fijn dat
we nu deze eerste stap weer kunnen nemen. De culturele instellingen hebben het moeilijk gehad de afgelopen maanden. Als
gemeente kijken we continu hoe
we hen bij kunnen staan. Het is
inspirerend om te zien hoe het
Flower Art Museum de draad nu
weer oppakt en ik kan iedereen
aanbevelen om hier een bezoek
te reserveren en te komen genie-

Van eendenkooi naar interview met nieuw bestuurslid

200ste Oud Nuus in teken
van tijdreis van 370 jaar
de inpoldering van het Stommeer. Er bevond zich een eendenkooi met vier pijpen. Dan verplaatst de inhoud zich naar de
Oosteinderweg in 1706 waar een
Deense vrouw en Noorse man
trouwen, maar niet met elkaar.
Jan Willem de Wijn neemt de lezers mee naar de Aalsmeerderdijk
van 1771 als daar (in het Haarlemmermeer) een asschuur wordt
17de eeuw en verder
gebouwd die mogelijk een rol
De tijdreis in Oud Nuus begint speelt in de ashandel met Brus370 jaar geleden naar het jaar sel. Verder naar het zuiden be1650 aan de Zwarteweg. Dat was vindt zich dan de Aalsmeerse wijk
destijds de zuidelijke grens van ‘oost van Leijmuiden’. Bij de eerste

Flower Art Museum weer
open voor bezoekers

21ste eeuw
Anno 2020 komt Maaike Tenhagen aan het woord. De 24-jarige
studente archeologie aan de Universiteit van Leiden is het nieuwe
bestuurslid van de stichting Oud
Aalsmeer. Zij combineert het bestuurslidmaatschap met een universitaire stage waarin zij ooit in
Kalslagen opgegraven voorwerpen zal determineren.

De eendenkooi in 1650 aan de Zwarteweg.

Aalsmeer - De 200ste editie van
Oud Nuus staat in het teken van
een reis door de tijd. Die begint in
1650 bij afbeelding van een eendenkooi ter hoogte van de Zwarteweg en eindigt 370 jaar later
in 2020 met een interview met
Maaike Tenhagen, het nieuwe,
jongste bestuurslid van de stichting Oud Aalsmeer.

Wethouder Alink krijgt rondleiding

20ste eeuw
Aangekomen in de 20ste eeuw
beschrijft Rudolf Tulp zeilwed-

Christo, Leonardo da Vinci en Rembrandt

ten van wat dit prachtige en unieke museum te bieden heeft.” Wethouder Alink bezoekt de komende tijd diverse culturele instellingen in Aalsmeer om te zien hoe
het met hen gaat en waar de gemeente nog een rol kan spelen.
Het Flower Art Museum richt zich
in ieder geval vol op de toekomst.
Op
www.flowerartmuseum.nl
kunnen bezoekers hun tickets reserveren voor een gewenste dag
in juni. Voorlopig is het museum
geopend op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Wall of Flowers
Het Flower Art Museum is ook begonnen met een crowdfundingsactie. Om een positieve draai te
geven aan deze lastige tijd, wil
het museum met kunstenaar AlexP een kunstwerk in de museumtuin realiseren: de Wall of Flowers. Het gaat om een kunstwerk van 20 meter lang dat opgebouwd is uit duizenden bloemenfoto’s. Donateurs ontvangen een
leuke tegenprestatie voor hun
gift. Voor meer informatie: www.
flowerartmuseum.nl/nieuws.

Kunstdocumentaires in
Cinema Amstelveen

Protestsong ‘Mr. Alzheimer’

Actie Boxin’ The Vox voor
Alzheimer Nederland
De Kwakel - Het Kwakelse folkduo Boxin’ The Vox is een actie
gestart om geld op te halen voor
Alzheimer Nederland. Dat doen
Anne-Lotte en David via muziek.
Met hun nieuwe lied ‘Mr. Alzheimer’ vragen zij aandacht voor
de vreselijke gevolgen van deze
ziekte. De protestsong is te beluisteren en te downloaden via alle bekende muziekplatforms, zoals iTunes, Spotify en Google Play
en wordt regelmatig gedraaid op
Rick FM. Alle opbrengsten gaan
naar Alzheimer Nederland. “Inmiddels hebben we al 365 euro
opgehaald aan donaties via optredens en onze speciale actiewebsite”, vertelt Anne-Lotte Paymans van Boxin’ The Vox. “En het
lied is via Spotify al meer dan 250
keer beluistert.” Haar partner David Plasmeijer licht toe: “Iedere keer dat iemand online ernaar
luistert, ontvangen wij een halve cent of nog minder. Dat gaat
nog niet heel hard, maar alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar
het goede doel. Je helpt dus ook
als je gratis naar ons lied luistert.”
Inspiratiebron
Het muzikale koppel uit De Kwa-

kel maakt van dichtbij de gevolgen van Alzheimer en dementie
mee. David’s moeder lijdt al ruim
tien jaar aan de vreselijke ziekte
die het geheugen aantast. Met dit
verhaal als inspiratiebron maakte
Boxin’ The Vox een protestsong
waarin ze in actie komen tegen
de ziekte die de mooiste herinneringen van je afneemt en ‘lege’
ogen achterlaat. Anne-Lotte: “In
het nummer richten we ons direct tot Mr. Alzheimer en vragen
we hem onze herinneringen met
rust te laten.”
Extra doneren
Het idee om met het nummer in
actie te komen tegen dementie,
ontstond op het podium. David:
“We merkten dat ons publiek zich,
net zoals wij, heel begaan voelt
met dit lied. In maart hebben we
dan ook contact gezocht met Alzheimer Nederland om hen de single aan te bieden.” Op een speciale website kan je, naast het lied
beluisteren, ook nog extra doneren aan Alzheimer Nederland en
de actie van Boxin’ The Vox volgen. Ga hiervoor naar: https://
creatieveacties.inactievooralzheimer.nl/team/boxin-the-vox.

Amstelland - Op dit moment zijn
er drie prachtige kunstdocumentaires te zien in Cinema Amstelveen. ‘Christo: Walking on Water’
is twee keer te zien op donderdag
11 juni om 19.20 uur en dinsdag
16 juni om 15.00 uur. Een energieke en liefdevolle documentaire over de knotsgekke realisering
van The Floating Piers, het gigantische kunstwerk van superster
kunstenaar Christo waar hij en
zijn inmiddels overleden vrouw
en partner Jeanne-Claude jarenlang over hadden gedroomd.
‘Arts in Cinema – Leonardo The
Works’ is eveneens slecht twee
keer te zien en wel op dinsdag 16
juni om 19.30 uur en zondag 21
juni om 15.20 uur. Leonardo da
Vinci wordt gevierd als ‘s werelds
populairste kunstenaar. Veel tvshows en speelfilms hebben geprobeerd dit buitengewone genie te laten zien, maar nooit goed
genoeg onderzocht, is het belangrijkste element van alles: zijn
kunst.

‘Mijn Rembrandt’ is nog drie keer
te zien in Cinema Amstelveen en
wel op dinsdag 9 juni om 19.20
uur, woensdag 10 juni om 14.30
uur en dinsdag 16 juni om 19.00
uur. ‘Mijn Rembrandt’ is naar eigen zeggen ‘an epic art-thriller’ geworden, waarin de filmmaakster een fascinerend inzicht
geeft in wat het werk van de Nederlandse meester zo bijzonder
maakt en waarom zijn kunst mensen zo diep raakt. In een filmische
mozaïek van aangrijpende verhalen leidt de grenzeloze passie
voor Rembrandt’s schilderijen tot
dramatische ontwikkelingen en
verrassende plotwendingen.
Reserveren noodzakelijk
Het is het noodzakelijk om vooraf online te reserveren en dit kan
via www.cinemamastelveen.nl
(ook met een Cinevillepas). Bekijk
het complete filmaanbod inclusief aanvangstijden op de website van de bioscoop: www.cinemaamstelveen.nl

kend is de kunstenares om haar
schilderijen van de watertoren en
om haar bloemrijke werken. Schilderijen van kleurige landschappen, felrode klaprozen, een bloesemstruik in bloei, hortensia’s in
volle glorie en koeien en schaapAalsmeer - In verband met het jes luierend in de wei. Ook prachcoronavirus is het voor kunste- tige portretschilderijen heeft de
naar Afke Borgman niet mogelijk Aalsmeerse op doek vastgelegd.
om open atelierdagen te organi- Nieuwsgierig? Kijk op www.afkeseren. En juist nu heeft de kunste- borgman.nl. Een persoonlijk benares veel nieuw werk gemaakt. zoek brengen aan het atelier aan
Omdat ook de Kunstroute in sep- de Aalsmeerderweg 255 is mogetember geen doorgang vindt, lijk. Vooraf een afspraak maken is
heeft Afke Borgman besloten om wel een vereiste. Dit kan via afkerecente schilderijen te gaan publi- borgman@tiscali.nl of telefonisch
ceren op haar website. Vooral be- via 0297-322235 of 06-14547137.

Schilderijen
Afke Borgman
op website

STAGE
MUSIC SHOP
vooropgave. Dit kan telefonisch
via 0297-341582 of door een
mail te sturen naar info@westeinderrondvaart.nl. Er wordt uitleg gegeven hoe de rondvaart
Aalsmeer - Begin deze week is gaat verlopen. Reken op een gede Westeinder Rondvaart weer zellig en informatief uitje in het
voorzichtig gestart met het aan- prachtige gebied van de Westbieden van rondvaarten. Er kun- einderplassen met rondvaartnen maximaal acht personen in man Henk van Leeuwen. Het opéén boot vanwege de aanbeve- stappunt is tijdelijk verplaatst
lingen van het RIVM. Er kan al- naar het Praamplein, tegenover
leen meegevaren worden bij het Tuinhuis.

Rondvaarten
van start

NIEUW:

Gitaarversterker
‘Cort’ (35 W) € 119,KOOPJE:

Mondharmonica
‘Belcanto’ € 6,80

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Klassieke gitaar
‘Valencia’ € 89,95
TIP:

Groot assortiment
muziek(les)boeken

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Meer aandacht voor bescherming van de natuur

Nieuw bosplan voor het
Amsterdamse Bos
Aalsmeer - In het Amsterdamse Bos moet de komende tien
jaar meer aandacht komen voor
bescherming van de natuur, bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer en natuureducatie
en sport. Daardoor blijft het bos
in de eerste plaats een natuurgebied, waarvan bezoekers kunnen genieten. Het Amsterdamse Bos is eigendom van Amsterdam, maar ligt vooral op grondgebied van Amstelveen. Amsterdam en Amstelveen hebben hiervoor een Bosplan gemaakt. Bewoners van Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer kunnen tot en
met 30 juli reageren op het plan.
Wethouder Groen Wilma Alink
heeft al mee kunnen kijken met
het plan. “Voor het Schinkelbos,

dat in Aalsmeer ligt, verandert
niet zo veel. De natuurwaarde
hier wordt erkend en versterkt.
Dat is voor ons als gemeente het
belangrijkste. Daarnaast houden
we natuurlijk de relatie met aangrenzende projecten in Aalsmeer
in de gaten. Maar er maken ook
veel inwoners van Aalsmeer gebruik van andere delen van het
Amsterdamse Bos. Daarom hopen we dat onze inwoners ook de
moeite nemen te reageren op de
ideeën van Amsterdam en Amstelveen.”
Natuur
Het Amsterdamse Bos is aangelegd als gebruiksbos, maar is inmiddels een belangrijk natuurgebied in de regio. Door het na-

tuurvriendelijke beheer van het
bos leven er veel verschillende
planten en dieren en de vele bomen spelen een grote rol in het
opvangen van stikstof. In de eerste plaats wordt gezorgd voor het
beschermen en versterken van
de natuurwaarde van het bos.
Ook wordt er meer geïnvesteerd
in onderhoud.
Recreatie
Het bos wordt in het Bosplan in
zones opgedeeld voor natuur,
rust en activiteiten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld honden in een bepaald gebied vrijlopen, zonder dat bosdieren en
sporters er last van hebben. Verder komt er een divers aanbod
aan recreatie, dat wordt getoetst
zet. De gangpaden zijn breed en
de afdelingen overzichtelijk ingericht. Supermarktmanager Stefan Scholten en zijn medewerkers
kregen meteen na heropening al
veel complimenten. “Onze klanten vinden de winkel prachtig geworden. We horen alleen maar
positieve geluiden en daar zijn
we erg blij mee.”

Vers
Meteen al bij binnenkomst van
de vernieuwde Albert Heijn word
je verrast met een wereld van verse groente en fruit. Met ‘dry misting’, een fijne verneveling van
water, blijft alles langer vers. GeSupermarktmanager Stefan Scholten (rechts) en zijn assistent Lars Hou- makkelijk kiezen voor vers, gedijk zijn trots op hun vernieuwde Albert Heijn Kudelstaart.
zond en lekker eten kan er altijd,
Foto: Albert Heijn/Yasmin Hargreaves
mede dankzij een brede selectie
verspakketten en kant-en-klaarmaaltijden. Het assortiment van
de bakkerij is groot en gevarieerd.
Er zijn taarten, gebakjes, koek en
chocolade. Uit de oven komt
heerlijk geurend brood. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra groot aanbod aan vleeswaren,
kaas, worsten, tapas, olijven, salaKudelstaart - Woensdag 10 juni Klanten vinden er een veel ruimer des en andere borrelhapjes.
is Albert Heijn in Kudelstaart weer assortiment aan verse producopen gegaan. De winkel van de ten, zoals groente, fruit, kant-en- Zelfscan
ondernemersfamilie Weernekers klaarmaaltijden, brood, banket, De winkel is voorzien van de
is flink verbouwd en is nu twee vleeswaren, kazen en borrelhap- nieuwste technische snufjes.
keer zo groot als eerst. Ook heeft jes. Het afrekenen verloopt snel- Overal hangen grote beeldscherde supermarkt het nieuwste win- ler met zelfscankassa’s.
men met informatie over lekkere
kelconcept van Albert Heijn. De winkel is zeer ruim van op- seizoensproducten en verrassen-

Supermarkt volledig vernieuwd

Zelfscan en meer vers bij
Albert Heijn Kudelstaart

Continuïteit maatschappelijke voorzieningen

Verlenging regels voor
garantiesubsidie
Aalsmeer - Op 17 april heeft het
college uitwerking gegeven aan
het besluit van de gemeenteraad
om lokale maatregelen ter ondersteuning van maatschappelijke
voorzieningen in te stellen in het
licht van de corona-crisis. Eén van
die maatregelen behelst een specifieke set nadere regels gericht
op het verlenen van garantiesubsidies aan instellingen die in de problemen komen. Als een beroep
op andere, voorliggende regelingen en als aanpassingen in de eigen bedrijfsvoering onvoldoen-

de soelaas bieden, kunnen maatschappelijke voorzieningen terugvallen op de lokale garantiesubsidieregeling. De op 17 april vastgestelde regeling kende een looptijd tot 1 juni. Intussen is duidelijk
dat de beheersing van de gezondheidscrisis vanwege COVID-19 een
lange(re) adem vergt. De grote impact van crisis en beheersmaatregelen op de cultuur-, sport- en
welzijnssector, gecombineerd met
de langere duur van door het rijk
ingeroepen beperkingen, maken
nodig om de aanspraak op garan-

Totale sensatie bij AAS
Online Jeugdcompetitie
Aalsmeer - Het duel dat in de belangstelling stond in de achtste
ronde van de AAS Online Jeugdcompetitie was Konrad Rudolph
tegen Merel Bloem. Vele Azen
zouden, ondanks de progressie van Merel, hun geld op Konrad hebben ingezet, want het Rudolph trio is erg fanatiek en wordt
getraind door hun ouders, die
beiden titelhouders zijn. Konrad
opende d4 waarop Merel d5 antwoordde. Er ontstond een Geweigerd Damegambiet, waarin Konrad overging in het Catalaans. De

opening die bekend werd door
vele modelpartijen van oud-wereldkampioen Kramnik. Merel
maakte er een Open Catalaans
van door op c4 te slaan en pas op
de 9e zet was wit kennelijk uit zijn
boekkennis, want waar de overgrote meerderheid Dc2 speelt
en Db3 soms wordt geprobeerd,
speelde Konrad Dd3. Hierdoor
konden de Damepionnen van Merel met tempo naar voren oprukken, de dame van wit probeerde de zwarte stelling binnen te
dringen, maar Merel coördineer-

aan de verschillende behoeften
van de bezoekers. Het kan dan
gaan om een voedselbos, stadslandbouw, horeca, natuureducatie, hondenspeelplaatsen of ruimte om te sporten.
Bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid van het
bos te verbeteren, wordt gezorgd
voor toegankelijke entrees en betere bereikbaarheid voor fiets en
openbaar vervoer. Autogebruik
wordt juist ontmoedigd en sluipverkeer door het bos wordt geweerd.
Reageren
Het Bosplan is in te zien op de
website van de gemeente Amstelveen. Reacties kunnen worden gestuurd naar: bosplan@amstelveen.nl of Burgemeester en
wethouders (Postbus 4, 1180 BA
Amstelveen), onder vermelding
van het kenmerk Z20-035298.
Ook kunnen reacties mondeling
ingediend worden. Hiervoor kab
via het centrale telefoonnummer
van de gemeente Amstelveen
020 540 4911 een afspraak gemaakt worden.
de recepten. Met elektronische
schapkaartjes kan sneller worden
ingespeeld op veranderingen
in het assortiment. “Ook is er nu
zelfscan waardoor het afrekenen
een stuk sneller gaat”, vertelt Stefan Scholten. “Met de handscanner of de mobiele telefoon scan
je al tijdens het winkelen de producten of je scant de boodschappen in één keer bij de zelfscankassa. Afrekenen bij de gewone kassa blijft uiteraard mogelijk.”
Advies RIVM
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn er plexiglas schermen bij
de kassa’s. Ook mag er maximaal
één klant per 10 vierkante meter in de winkel aanwezig zijn en
is het gebruik van een winkelwagen verplicht. Albert Heijn doet
een dringend beroep op klanten om zoveel als mogelijk gebruik te maken van zelfscan en de
boodschappen met pin of mobiele telefoon af te rekenen. Stefan
Scholten: “Zo beperken we handop-hand contact, in lijn met het
advies van het RIVM”. Meer informatie over genomen maatregelen en de nieuwste updates staat
op www.ah.nl/samen. Albert
Heijn aan de Einsteinstraat 103
is open van maandag tot en met
zaterdag van 7.00 tot 22.00 uur,
zondag van 8.00 tot 22.00 uur.

tiesubsidies te verlengen. Hoewel
het aantal concrete aanvragen dat
is ingediend nog zeer beperkt is,
maken burgemeester en wethouders uit de actieve consultatie onder voorzieningen op dat er sprake is van grote zorgen en flinke financiële aderlatingen. Daarom is
besloten de werking van de regels
voor garantiesubsidies Aalsmeer
2020 te verlengen tot 1 september
2020. Het college en de gemeenteraad zullen zich blijven inzetten
om de waardevolle maatschappelijke infrastructuur in Aalsmeer
overeind te houden. Er wordt
naar gestreefd om maatschappelijke voorzieningen, waar dat kan,
weer toegankelijk te maken voor
Aalsmeerders. Waardering is er
van de bestuurders voor de wijze waarop veel instellingen met

inventiviteit activiteiten hebben
voortgezet alsook de snelheid en
zorgvuldigheid waarmee aan de
‘intelligente unlock’ door professionele en vrijwilligersorganisaties
vorm wordt gegeven. Rekening
houdend met de noodzaak om
nog geruime tijd de besmettingskans in te dammen en de druk op
de gezondheidszorg te beperken,
verwacht het college ook dat de
maatschappelijke voorzieningen
gaandeweg zich meer en meer
zullen aanpassen: wat betreft activiteiten en bedrijfsvoering. Dit zal
veel energie vragen van de organisaties en hun medewerkers en
vrijwilligers, maar het is essentieel met het oog op de continuïteit
van de maatschappelijke voorzieningen en het welzijn van alle inwoners.

de haar Dame, Toren en Loper of
schitterende wijze en wist de c-pion tot bijna promotie te brengen.
Konrad offerde nog wel een toren
voor een wanhoopspoging, maar
Merel verdedigde onverstoorbaar, haalde een tweede dame en
Konrad werd hard matgezet! Op
chess.com kan men een partij laten analyseren door de computer,
Merel speelde met 98.7% nauwkeurigheid, a perfect game! Petje af. Broer Simon Rudolph opende met c4, Engels zoals Ben het
graag ziet. Na wat wederzijdse onnauwkeurigheden kreeg Simon
een snelle mataanval en was het
punt binnen. Zusje Daria Rudolph
trad aan tegen Rune, die er weer
bij was en met zwart netjes won.
Pepijn Bloem speelde tegen Ro-

an die verdedigde met een drie
rijen systeem, maar lette niet op
en verloor een dame, daarna was
het snel gedaan. Bryan speelde
tegen oud-kampioen Luuk V. en
Luuk verdedigde zich met het Siciliaans. In het middenspel offerde
Luuk een stuk, rokeerde lang en
speelde scherp of aanval. Het leek
eerst niet genoeg, maar op talachtige wijze gooide Luuk er nog wat
materiaal tegen aan en toen Bryan even niet oplette werd hij fraai
mat gezet. De partij Christiaan tegen David moet nog gespeeld
worden, maar er heerst na de achtste ronde totale sensatie. Wie gaat
de Online Jeugdcompetitie winnen? Kijk voor de stand en voor
informatie op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Het zoveelste ongeval...

Bus van Connexxion klem
onder viaduct Hornweg
Aalsmeer - Dat ook een bus van
Connexxion te hoog is voor het
(te) lage viaduct op de Hornweg, heeft een chauffeur afgelopen vrijdag 5 juni rond twee
uur in de middag bewezen. Ondanks de waarschuwingsborden
dat de maximumhoogte 2.50 meter is, reed de chauffeur door en
kwam klemvast te zitten met de
elektrische bus. Het is het zoveelste ongeval bij het viaduct. Al diverse bestuurders van bestelbusjes en kleine vrachtwagens dachten net onder het viaduct door te
kunnen, maar reden forse schade.
Ook dit keer is de schade groot.
Meestal lukt het de brandweer
om door de banden leeg te laten
lopen de klemrijders los te krijgen, maar in dit geval is zwaarder
materieel nodig.

route richting N201. Zo goed als
zeker is de chauffeur te vroeg afgeslagen en had hij bij de Zwarteweg rechtdoor moeten rijden.
Wegdek uitgraven
Gelijk na de ‘botsing’ kwam de
discussie op gang of het misschien toch beter is om het wegdek hier uit te graven, waardoor
het ook mogelijk wordt voor de
brandweer en de ambulance om
deze route te kunnen rijden, want
voor deze twee hulpverleners is
het viaduct eveneens te laag en
moeten zij omrijden als hun hulp
snel vereist is.

Maandag bestelbus
De discussie kon na afgelopen
maandag 8 juni opnieuw opgezet (of doorgevoerd) worden. Dit
keer had een bestuurder van een
Langdurige klus
bestelwagen met een Engels kenMedewerkers van Connexxion teken de hoogte van het viaduct
zijn ter plaatse gekomen om de (toch duidelijk aangegeven) verelektrische bus stroomloos te ma- keerd ingeschat en is de wagen
ken, waarna de brandweer aan de klem komen te zitten. De politie
‘klus’ kon beginnen. Volgens om- en de brandweer hebben hulp
standers is enkele uren nodig ge- verleend. De bestuurder was flink
weest om de bus en het viaduct geschrokken, maar gelukkig niet
weer van elkaar te scheiden.
gewond. De bestelbus is behoorLos wrikken bleek later in de lijk beschadigd geraakt.
avond niet de enige inzet van de Foto’s: Marco Carels
brandweer te zijn. Rond kwart
voor tien in de avond werd rook
geconstateerd bij de beschadigde bus. De rook bleek afkomstig
uit een accupakket. De brandweer heeft bluswater ingezet om
de verhitte accu te koelen.
De chauffeur van de bus is gelukkig niet gewond geraakt, ook de
zes passagiers kwamen met de
schrik vrij. Medewerkers van de
ambulancedienst hebben allen
nagekeken.
Omleiding
Op de Hornweg rijden normaal
geen bussen, maar er is een omleidingsroute ingevoerd vanwege wegwerkzaamheden. De RNet bussen volgen nu een andere

Gehele weg eind 2021 gereed

Nieuwe Molenvlietweg
in de maak
Aalsmeer - Bij de Middenweg is
goed te zien dat de eerste fase
van de nieuwe Molenvlietweg al
in een gevorderd stadium is. Het
zand voor een stevige ondergrond is gestort. De zogenaamde voorbelasting heeft enige tijd
nodig om uiteindelijk zorg te dragen voor een stevige ondergrond
voor de aanleg van een asfaltweg. Via de nieuwe Molenvlietweg worden de Middenweg en
de Aalsmeerderweg met elkaar

verbonden. Het wordt de nieuwe route om via de Burgemeester Kasteleinweg naar de N201
te rijden. Er worden twee rotondes aangelegd. Als eerste bij de
kruising Middenweg en de Molenvlietweg en in fase twee bij de
Aalsmeerderweg. Volgens planning moet de eerste fase in oktober gereed zijn, de rotonde bij de
Aalsmeerderweg klaar in 2021 en
kan de gehele weg eind 2021 geopend worden.
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vind om in contact te blijven met
klanten.”
Wat is het leukste aan het zijn van
ondernemer?
“Het leukste is dat je totaal vrij
bent in of je linksaf gaat of rechtsaf. Dat je ’s morgens opstaat met
een creatief idee, wat je direct
uit kan denken en uit kan werken. Je bent zo vrij als een vogel. Niemand die zegt hoe je het
moet doen of mag doen. Verder
is er ruimte om even lekker op je
bek te gaan. Dus dat is prima, niemand die je daar op wijst. Daar
kan je veel van leren.”

Leontien Zethof: “Iedereen kan
ondernemen, écht iedereen”

Aalsmeer - Leontien Zethof is eigenaresse van het bedrijf Uzepia.
Haar bedrijf is uniek in de omgeving: in haar zeepatelier in Kudelstaart maakt zij zelf zeep en crèmes op basis van biologische
oliën en haar kenmerkende toevoeging: geitenmelk. Ondanks
dat zij nooit van plan was een eigen zeepbedrijf op te starten,
heeft ze nu een goedlopende eigen onderneming.
Wat is Uzepia en hoe
bent u begonnen?
“Ik ben begonnen in 2008 en dat
was omdat ik zelf een huidprobleem had. Ik was helemaal niet
van plan om zeepmaker te worden. Vanuit een stuk zeep voor
mezelf, vrienden en kennissen,

is het doorgegroeid. Ik ben gaan
kijken wat ik nodig had om commercieel op de markt te gaan met
mijn eigen product. Het heeft
wel even geduurd voordat dit
een volgroeid en volwassen bedrijf werd, maar in die jaren merk
je wel dat langzaam groeien ook

Wat is de grootste uitdaging aan
het zijn van ondernemer?
“Het ontwikkelen van nieuwe
ideeën dat weer tot volwassenheid komt. Dat je vervolgens ziet
dat wat ik in mijn hoofd had, ook
werkelijk aanslaat bij de mensen
en je dat onder je handen ziet
groeien is heel erg gaaf. Begin
met een gevoel, dan ga je door
in een heel klein sprankeltje in je
hoofd en dat gaat uitwerken. Dat
is goud waard. Harstikke gaaf.”

Heeft u tips voor mensen die zelf
willen beginnen met ondernemen?
iets heel erg moois heeft. Dan kun “Een hele simpele: gaan! Zet die
je echt een goed bedrijf neerzet- knop om en gewoon gaan! Ik
ten.”
ben altijd bang geweest dat ik
de boekhouding niet kon doen,
Wat doet u met Uzepia precies?
of computerwerk niet kon doen.
“Ik verwerk de oliën en de melk Het moment dat je zegt: ‘Ik ga’,
tot een proces, daar komt een komen er altijd mensen op je pad
blok zeep uit voort. Dat verpak die je verder kunnen helpen. Zorg
ik en distribueer ik zelf. Ik zet het dat je het tegen veel mensen verzelf op de markt en zoek zelf mijn telt. Hoe meer mensen je in je
afnemers. Daarnaast heb ik vaste netwerk hebt, hoe makkelijker
klanten die naar de winkel toeko- het wordt. Iedereen kan ondernemen. Dus in principe ben ik pro- men, écht iedereen.”
ducent en daarnaast heb ik het
winkeltje erbij omdat ik het leuk Tekst en foto: Nienke Oosting

Geen activiteiten in Ophelialaan, maar

Zaterdag wel DownTown
feest op radio en tv
Aalsmeer - Zaterdag 13 juni kan
het evenement DownTown Ophelia niet worden georganiseerd.
Daarom gaan Dennis, Rinus en Ilse een deel van de onderdelen
van het evenement naar de radiostudio halen. Tijdens de drie uur
durende uitzending zijn er optredens van Sasja Brouwers, Danny Terp en Dennis Wijnhout, grappige filmpjes van onder andere de Let’s Dance Specials en zijn
er leuke interviews en reportages. Ilse gaat bij een paar DownTown-deelnemers langs om een
cadeautje te brengen en gaat een
kijkje in de Ophelialaan nemen
waar het zaterdag helaas niet zal
bruisen van allerlei activiteiten.
Luister en kijk tussen 13.00 en
16.00 uur mee naar dit leuke programma.

zending over kunst en cultuur en
natuurlijk muziek van Jenny Piet
die de presentatie doet en Dennis
Wijnhout voor de techniek.
‘Blikopener Radio’
Waar staat jouw merk precies
voor? En hoe kun je jezelf dan het
beste in de markt zetten? Miranda Schellevis van Studio Be Bold
is brand artist en helpt merken bij
het zich positioneren in de markt.
Al twaalf jaar zit ze met haar eigen ontwerpstudio in het inspirerende Rotterdam. Hoe, wat, waar,
waarom? Luister mee op maandag 15 juni tijdens ‘Blikopener Radio’.

‘De Top 10 van’ Chaia
Maandag 15 juni ontvangen vader en dochter Rinus en Talitha
van Itterzon zangeres Chaia van
‘Echt Esther’ en uitvaarten
der Heide als gast in de radiostuDonderdag 11 juni vanaf 19.00 dio. Zij zal de luisteraars meeneuur is Erik Pieterse te gast bij ‘Echt men naar haar tien favoriete numEsther’. Erik werkt sinds 2014 als mers. Chaja vormt samen met
zelfstandig ondernemer in de uit- haar man de band Upstream en
vaartbranche. Hij leerde als ac- speelt ook nog in de band Mirage,
countmanager bij diverse ver- een Fleetwood Mac coverband.
zekeraars veel over mensen. Hij Chaja komt samen met haar man
noemt zichzelf een ‘mensenmens’, André van Solinge naar de studio
maar ook creatief, ondernemend voor haar Top 10.
en oplossingsgericht. Inmiddels Radio Aalsmeer is te beluisteheeft hij al heel wat jaren erva- ren via 105.9 FM in de ether, 99.0
ring als uitvaartplanner. Een vraag FM op de kabel, digitaal radiokavoor Erik? Mail deze naar esther@ naal 868 (Caiway), via de website
radioaalsmeer.nl.
www.radioaalsmeer.nl en te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kaBoeklancering bij ‘That’s Life’
naal 1389 van KPN/XS4ALL/TelDonderdag 11 juni is het weer die fort of radioaalsmeer.nl/tv.
ene donderdag van de maand en
om 20.00 uur tijd voor ‘That’s Life’ Het glazen huis vorig jaar tijdens
op Radio Aalsmeer. Met aandacht DownTown Ophelia. Dit jaar geen
voor de feestelijke boeklance- feestje in de straat, wel op Radio en
ring van het boek ‘Vrede, de hei- tv Aalsmeer.
lige missie van Sophie’, de derde
roman van de Aalsmeerse schrijfster Debby Albers. Ook te gast zijn
Corry Zwart over een nieuwe expositie van Vereniging Amstelland Kunst, portretschilder Amanda Poortvliet over workshops met
eitempera verf en tot slot vertellen Constantijn Hoffscholte van
het Flower Art Museum en mediakunstenaar Alex Prooper over een
prachtig te realiseren kunstwerk
voor de museumtuin De Wall of
Flowers. Kortom, een heerlijke uit-

“Hoogwaardig product voor reële prijs”

Open dagen bedrijfsunits
op ‘Het Werkeiland’
Mijdrecht - Op bedrijventerrein ‘Het Werkeiland’ (Vermogenweg 111-145 in Mijdrecht) is de
bouw van hoogwaardige nieuwbouw bedrijfsunits recent voltooid. Het complex bestaat uit 18
bedrijfsunits met een luxe uitstraling door de bijzonder fraaie architectuur. De units hebben alle
een afmeting van maar liefst circa 92 vierkante meter op de begane grond en zo’n 49 vierkante
meter op de verdieping. De eerste units zijn inmiddels opgeleverd aan de eigenaren en het
straatwerk rondom het complex
is gereed. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni kunnen geïnteres-

seerden de units bekijken. Uiteraard zal ook hier rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand en zullen de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen worden. De units zijn bijzonder geschikt voor ondernemers,
die waarde hechten aan uitstraling en kwaliteit. De ontwikkelaar: “Wij hebben vertrouwen in
het ondernemersklimaat in deze
regio. Wij bieden een hoogwaardig product voor een reële prijs.
Voor veel ondernemers reden om
tot koop over te gaan, voor eigen
gebruik of als belegging.”
Zie voor meer informatie de advertentie elders in deze krant.

Open van 10.00 tot 22.00 uur

Aanpassing winkeltijden
op zon- en feestdagen
Aalsmeer - Op dinsdag 9 juni heeft een extra vergadering
plaatsgevonden van de commissie Maatschappij en Bestuur in
het Raadhuis. De commissie werd
als eerste door het college van
b&w geïnformeerd over de actuele stand van zaken in de jeugdhulp.
Daarna werd gesproken over
het aanpassen van winkeltijden.
De fracties van D66, Absoluut
Aalsmeer, GroenLinks en PvdA
hebben een initiatiefvoorstel ingediend over de aanpassing van
de winkeltijden. De commissie
was positief over het voorstel dat
inhoudt om de algemene vrijstel-

ling voor openingstijden van winkels op zon- en feestdagen te verruimen van thans 12.00 tot 20.00
uur naar 10.00 tot 22.00 uur. De
mogelijkheid om individueel een
ontheffing wordt ingetrokken.
Toeristenbelasting
Laatste agendapunt was een wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2020. Voorgesteld
wordt om met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2020 een
apart en lager tarief voor campings in te voeren. Het tarief is
3,50 euro per persoon per dag,
voor campings wordt dit 1,75 euro per persoon per dag.

Na plaatsen plastic schermen de weg op

Stichting SAM gaat weer
starten met duofietsen
Aalsmeer - Na vele weken niet te
hebben kunnen fietsen is het dan
nu eindelijk weer zover: de duofietsen kunnen uit het stof en er
kan weer gefietst worden. “Het
nieuwe fietsseizoen was nog helemaal niet begonnen toen in
maart het bericht kwam dat alles in ‘lock down’ ging en we allemaal niet meer konden doen wat
we deden of zouden willen doen”,
aldus Jan Kwak, voorzitter en coordinator rolstoelfietsen van
Stichting SAM. “Rond Pinksteren
hebben we contact opgenomen
met de Gemeente om de mogelijkheid te onderzoeken of rolstoel/duofietsen weer mogelijk
zou kunnen zijn omdat er langzaamaan steeds meer versoepeld
werd”, vervolgt hij. “De Gemeente vroeg ons een ‘concept protocol van maatregelen’ op te stellen waarin Stichting SAM moet
aangeven hoe de vrijwilligers
om zouden moeten gaan bij het
fietsen met een duofiets”, gaat
Jan Kwak verder. “Daarop is meteen actie ondernomen en de Gemeente heeft al na twee dagen,
nadat het protocol doorgestuurd
was, groen licht gegeven. Een
pluim voor de snelle werkwijze
van de Gemeente”, voegt de SAM
voorzitter er aan toe. “Dat mag
ook wel eens gezegd worden.”
De twee duofietsen waarover

Stichting SAM beschikt moeten
nog wel voorzien worden van
speciale plastic schermen tussen
de vrijwilliger en de mee-fietser,
zo’n scherm kost al gauw zo’n 450
euro, pas dan mogen de duofietsen de weg op.
De vrijwilligers van Stichting SAM
zijn er klaar voor en een aantal
van hen, die ook in de afgelopen jaren heeft gefietst, staat al
te trappelen om lekker een uurtje of langer te gaan fietsen. “Hopelijk worden de schermen nog
deze week geleverd en gemonteerd, zodat er weer gefietst kan
worden”, aldus fietscoördinator
Kwak tot slot.
Vrijwilligers en sponsors
Voor zowel het rolstoelwandelen als rolstoelfietsen, een keer
per week of per 14 dagen of per
maand, kan Stichting SAM nieuwe vrijwilligers gebruiken. Men
loopt of fietst voor deze lokale, Aalsmeerse, Stichting die als
oogmerk heeft iets voor een ander te betekenen en activiteiten te ontplooien voor de medemens. Stuur voor meer informatie of sponsering een mail naar
info@stichtingsam.eu of neem
contact op met Jan Kwak via
06-53928043. Meer weten over
Stichting SAM? Kijk dan op www.
stichtingsam.eu

Boek ‘Nooit Meer’ van Sybill van Dam

Verhalen over Tweede
Wereldoorlog in bundel
Aalsmeerderbrug - Sybil van
Dam is bekend van haar verhalentafels en de boeken die zij met
die verhalen als inhoud heeft gepubliceerd. Nu is er een nieuw
boek verschenen: ‘Nooit Meer’.
Het boek is een in samenwerking
tussen Sybil van Dam, het Historisch Museum Haarlemmermeer
en het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 verschenen
bundeling van verhalen over de
Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Nederlands-Indië, op-

getekend tussen september 2019
en maart 2020.
Het boek bevat een verzameling
indringende en persoonlijke verhalen van de deelnemers aan de
verhalentafel. Mooi is de vereenzelviging die lezers zullen hebben
met de emoties die de verhalen
oproepen. Om een indruk te krijgen van de inhoud is een film op
YouTube gepubliceerd met twee
verhalen die in het boek staan, inclusief een commentaar van Sybil
van Dam. De opname heeft in het

Deelnemers aan de Verhalentafel voor de uitbraak van het coronavirus.
Historisch Museum Haarlemmermeer plaatsgevonden.
Het plan was om dit boek op 5
mei aan het publiek te presenteren en in de verkoop te doen. Helaas gooide de COVID-19 crisis
roet in het eten. Afgelopen dins-

dag 9 juni is nu aan alle deelnemers van de verhalentafel het
boek uitgereikt. ‘Nooit Meer’ is
te koop bij de auteur, Sybil van
Dam, het Historisch Museum en
het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45.
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Topideeën Aalsmeerse
horeca-ondernemers

Koop Meer Lokaal

Wethouder op bezoek
bij Stijl en Meer
Aalsmeer - De winkel Stijl en
Meer in de Zijdstraat wordt al
ruim zes jaar gerund door Jacqueline Hilligers en Linda Kroezen. De twee enthousiaste dames
vullen elkaar mooi aan hebben
hun eigen specialisme. Jacqueline is kapster in hart en nieren en
de passie van Linda ligt bij wonen
en interieur.
Stijl en Meer is hierdoor een
mooie unieke winkel in Aalsmeer
waarin deze twee passies bij elkaar komen. Wethouder Robert
van Rijn ging bij deze concept
store op bezoek.
“De eerste paar weken nadat bekend werd dat de kappers dicht
moesten was het wel even schrikken”, vertelt Linda. ”De kapsalon
is direct dichtgegaan maar gelukkig konden we de winkel wel
open houden. Hierna zijn we al
snel begonnen met een webshop, hebben we pakketjes ge-

maakt en bezorgd en zelfs een
winactie opgezet rond moederdag. Het was hartverwarmend
om te zien hoe graag onze klanten ons wilde helpen om door deze periode heen te komen. Door
alle extra acties hebben we onze
zorgvuldig opgebouwde naamsbekendheid gelukkig gehouden.
We waren ook blij met alle regelingen waar we gebruik van konden maken en de teruggaaf van
het gebruikersdeel van de OZB.”
Wethouder Robert van Rijn: “Ook
hier zie je weer dat creativiteit
het onderscheid kan maken bij
bedrijven als ze te maken krijgen met een crisis. Ik ben trots op
Stijl en Meer hoe zij hier mee omgaan. Als gemeente helpen we de
winkels via VisitAalsmeer met de
KoopMeerLokaal actie. Ik kan het
niet vaak genoeg zeggen: Koop
Meer Lokaal en help onze mooie
lokale bedrijven!”

Vuilnisbakken, banken en fietsenrek

Diverse vernielingen bij
skeelerbaan Kudelstaart
Kudelstaart - In de avond of
nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni zijn vernielingen gepleegd aan de skeelerbaan in Kudelstaart. Een aantal vuilnisbakken is in elkaar geschopt, banken her en der neergegooid en
beschadigd en picknicktafels
zijn gekanteld. Ook is het fietsenrek uit de grond getrokken.
Het bestuur van STG VZOD vermoedt dat de vernielingen zijn
gepleegd door een groepje jongeren, die eerst een feestje hebben gehouden op het terras. Het
is niet de eerste keer dat er ongewenste bezoekers zich ophouden
bij de skeelerbaan, rommel maken en spullen vernielen. Enkele weken geleden is een houten
afscheiding helemaal in elkaar

getrapt. De skeelerbaan is weliswaar afgesloten met een hek,
maar dit houdt, zo blijkt, bezoekers niet tegen om er overheen
of langs te klimmen. Alle werkzaamheden aan en voor de skeelerbaan worden verricht door vrijwilligers. Eén van hen is Kees Alewijnse: “Voorgaande jaren zijn er
nagenoeg geen problemen geweest en nu regelmatig vernielingen die ons behoorlijk op kosten jaagt. Het werkt erg demotiverend.” Het bestuur en de leden
van STG VZOD hopen dat de vernielers tot inkeer komen en respect gaan tonen voor de eigendommen van de vereniging. Omwonenden wordt gevraagd om
alert te blijven en bij onraad melding te doen bij de politie.

Aalsmeer - Ondernemen zit
Aalsmeerders in het bloed, wordt
vaak gezegd. Mocht iets spaak lopen dan worden er oplossingen
gezocht. Ook in deze ‘vreemde’
tijd met de diverse coronamaatregelen blijven ondernemers in
Aalsmeer inventief. Neem nou café Sportzicht in de Sportlaan. Nu
een week verder is het team blij
dat het café weer open is en er
gasten welkom geheten mogen
worden met inachtneming van
de 1,5 meter maatregelen. Diverse gasten hebben al een bezoekje gebracht en van hen mocht het
team complimenten in ontvangst
nemen voor de opknapbeurt die
het café heeft gehad tijdens de
gesloten maanden. Er wordt gewerkt met reserveringen, zoals
vereist, maar gemerkt is dat reserveren nog wat onwennig is.

om toch spontaan de gang naar
Sportzicht te gaan maken. Een topidee! Wie zeker wil zijn van een
plekje in het café kan een whatsapp sturen naar 06-16160128
of een email sturen naar reserveren@sportzicht.nl.
Twee huishoudens
‘t Wapen in Aalsmeer in de Dorpsstraat verdient eveneens een
pluim wat betreft inventiviteit. Er
is in het restaurant een plek ingericht waar het met twee huishoudens op 1,5 meter heel gezellig
uit eten wordt. Ook een topidee.
Reserveren is wel een vereiste en
dit kan telefonisch (0297-385520)
of door een mailtje te sturen: info@wapenvanaalsmeer.nl.

Spontaan bezoek
Het team heeft iets bedacht voor
gasten die spontaan besluiten een
drankje te gaan doen. Buiten bij
de deur staat een bord met blauwe schijfjes. Als er nog een schijfje hangt, kan deze gepakt worden en mag de gast binnen komen. De kans is er natuurlijk wel
dat er geen schijfjes meer hangen
en dus het café vol is, maar het
‘Corona is er nog een plaatsje vrij
bord’ mag een perfecte laagdrempelige manier genoemd worden

Stibat: Lever lege batterijen in

Reischeque voor Aalsmeerse
Aalsmeer - Bijdragen aan een beter milieu én lekker op vakantie
gaan. Stibat maakt dit wel heel
gemakkelijk. Iedereen die lege
batterijen inlevert maakt namelijk kans op mooie prijzen, zoals een reischeque. Deze maand
won mevrouw Suijkerbuijk uit
Aalsmeer een reischeque ter
waarde van 400 euro door het inleveren van tien lege batterijen!

Kwekerij passie van Kees en Trix

Wethouder tussen de
bollen bij Koster
Kudelstaart - Woensdag 3 juni
is wethouder Robert van Rijn op
bezoek geweest bij Bollenkwekerij Koster aan de Hoofdweg in
Kudelstaart. Koster is vooral bekend bij inwoners omdat zij in
hun kwekerij verschillende workshops geven. Zo kun je hier een
‘bollenmand vullen’ of een mooie
‘hanging basket’ maken. De wethouder werd hartelijk ontvangen door Kees en Trix Koster. Vol
passie staken ze direct van wal
over hun bollenbedrijf welke ze
al ruim 60 jaar samen runnen en
natuurlijk over de mensen die in
grote getale naar hun bloembollenbedrijf komen om er één van
de workshops te volgen. Je ziet
aan alles dat de bollenkwekerij
hun passie en hun leven is. “Precies toen de lock down werd afgekondigd stonden we aan de

het begin van ons workshop seizoen”, vertelt Kees. “Dat was wel
even schakelen. We hebben om
die reden veel bollen weg moeten gooien. We waren wel erg blij
met de actie van deelnemers aan
het Zaaitraject van de gemeente Aalsmeer. Zij hebben eind
maart in Nieuw Oosteinde huis
aan huis bollen en bloemen verkocht. Waaronder onze bollen en
bloemen.” Wethouder Robert van
Rijn: “Ik voel mee met de bedrijven in Aalsmeer. En ondanks dat
zij vindingrijk zijn heeft de gemeente Aalsmeer ook een plaatselijk noodpakket aan maatregelen vastgesteld. Een onderdeel
van dit pakket is dat niet woningen geen OZB voor het gebruikersdeel betalen over 2020. Hiermee proberen we de economie
ook plaatselijk extra te helpen.”

meente Aalsmeer hoopt dat ook
de inzet voor Fairtrade producten dé passie wordt in de horeca. Met het gebruik van Fairtrade
producten zorgt u dat de kleine
Aalsmeer - Binnen de hore- boeren en arbeiders in de ontca hebben de mensen erg veel wikkelingslanden een eerlijk loon
passie voor hun werk. Fijne ge- ontvangen en meer kans krijgen
rechten worden gemaakt en om zo hun leven te verbeteren.
met smaak en grote inzet geser- Vooral met de extra premie die
veerd. Ook het dagelijkse kop- zij daar bovenop nog krijgen kunje koffie of thee wordt graag be- nen ze extra projecten financiereid. De Werkgroep Fairtrade Ge- ren. Meer informatie is te vinden

Koffie, thee en
Fairtrade

Extra voordeel op voorraadmodellen

Ready to Go met Renault
van Nieuwendijk
Aalsmeer - Ben je in voor een
nieuwe Renault, dan ben je bij
Renault Nieuwendijk Ready to
Go! Jouw nieuwe Renault staat
startklaar bij Nieuwendijk. Tot
en met 30 juni biedt Nieuwendijk jou tot 3.800 euro voordeel
plus tot 500 euro aan accessoires op alle voorraadmodellen.
Plan een bezoek aan één van de
showrooms en je rijdt binnen een
week voordelig weg. Goed om te
weten, de Nieuwendijk autobedrijven nemen de RIVM-maatregelen in acht, je hebt alle ruimte
en kunt veilig een proefrit maken.
Blijf je liever thuis? Dan kun je gebruik maken van de ‘Take Good
Car(e) Service’, een kosteloze
thuisservice waarbij je telefonisch geadviseerd kan worden,
je favoriete auto wordt getoond
in een videogesprek en op locatie mag de gekozen auto zelf getaxeerd worden. Zelfs een proefrit behoort tot deze service. Maak
je klaar om voor een topdeal te
gaan!
Private Lease
Kies je voor Private Lease, dan
rijd je jarenlang zonder zorgen.
Met Private Lease van Renault is
alles geregeld en rijd je nu tijdelijk éxtra voordelig vanaf 219 euro voor een Renault Twingo Collection. Alle vaste kosten zijn gedekt, je weet precies waar je aan
toe bent. De betaling doe je per
maand, dat is wel zo overzichtelijk. En omdat het Ready to Go
voordeel in de prijs verwerkt is,
op de website: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl. Nog vragen?
Mail deze naar: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl

rijd je de komende jaren éxtra
voordelig! Het team van Nieuwendijk is weer Ready to Go, jij
ook? Bezoek dan snel één van de
showrooms van de Renault-dealer. In Aalsmeer gevestigd aan
de Zwarteweg. Meer info: www.
renault-nieuwendijk.nl.

Inleveractie
Stibat verloot elke maand één
reischeque van 1000 euro, drie
van 400 euro en honderd Pluimcadeaubonnen ter waarde van
25 euro onder inleveraars van lege batterijen. Consumenten maken kans op een prijs door tien lege batterijen in een zakje te doen,
samen met hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op
een briefje. Vervolgens leveren ze
dit zakje in bij een van de vele inleverpunten, bijvoorbeeld: de supermarkt, bouwmarkt of drogist.
In Stibats batterijensorteercen-

tra in Lelystad en Rotterdam selecteren twee gerechtsdeurwaarders elke maand de 104 gelukkige winnaars.
Negen van de tien
Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. In 1995 richtten batterijenproducenten en -importeurs
Stichting Batterijen met uitvoeringsorganisatie Stibat op om aan
de wettelijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. In vijfentwintig jaar tijd bouwde de
stichting een landelijk dekkend
inzamelnetwerk van ruim 25.000
inleverpunten op bij winkels en
scholen. Dankzij dit netwerk en
de samenwerking met professionele partners zamelt Stibat jaarlijks negen van de tien afgedankte batterijen gescheiden in. Stibat
biedt dé oplossing voor het verantwoord inzamelen en recyclen
van batterijen. Meer informatie
op www.legebatterijen.nl.

Te laat?
Moeder (89) en dochter
(66) hadden al jaren geen
contact meer. Na een paar
teleurstellingen leek geen
verzoening meer mogelijk.
Op verjaardagen en familiebijeenkomsten voelde het
nooit compleet.
De andere dochter (58) kwam
nog wel bij haar moeder en
zorgde samen met een paar
kleinkinderen dat haar moeder
zelfstandig kon blijven wonen.
De gezondheid van moeder
ging achteruit en uiteindelijk
werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Alle familieleden werden opgeroepen om afscheid te
nemen.
De dochter die geen contact
meer had, werd ondanks de
situatie toch op de hoogte gehouden. Zij bedacht zich geen
moment en snelde naar het
ziekenhuis. Daar aangekomen,
ging ze toch met haar zus de
kamer in waar hun moeder lag.

Moeder opende haar ogen en Bel vandaag nog degene die je
er viel een traan. Korte zinnen liefhebt en leg je ruzie bij.
vulden de stilte. Handen zochten en vonden elkaar. Vergeven
en vergeten.
Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van
Twee uur later overleed moeder.
de maand heeft Dunweg UitVerdriet en opluchting maakten
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur
zich van de ruimte meester. De
inloopspreekuur. Loop gerust
jeugd, herinneringen, het eerbinnen voor informatie over
dere - veel te vroege - verlies
wat er komt kijken bij het
van vader, de verloren jaren
regelen van een uitvaart.
door misverstanden, alles ging
De koffie staat klaar!
als een flits voorbij.
•
023 - 563 35 44
Ik kijk uit het raam van mijn
•
Dunweg.nl
kantoor en ik zie dat de dochter bij het graf van haar moeder
staat. Gelukkig kon zij nog afscheid nemen, omdat zij zonder
aarzelen toch naar het ziekenhuis was gegaan. Welke last
had zij anders gedragen. Welke
gedachten had zij dan gehad.
Denk niet dat het jouw familie
niet overkomt: deze dochter, is
mijn moeder en haar moeder is
mijn oma.

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Word jij onze
nieuwe collega?
Wij zoeken:

Collega’s voor ons
filiaal in Aalsmeer
• Teamleider stellinggebonden 32-40 uur
• Teamleider aardappelen, groente
en fruit 32-40 uur
• Hulpkrachten vanaf 16 jaar

Wij bieden:

• Afwisselend werk
• Flexibele werktijden
• Gezellige collega’s
• Goed salaris

Meer weten?
Kijk voor alle vacatures op
werkenbijdeen.deen.nl

iranda’s Momenten

M

Coronacijfers Aalsmeer:

Geen veranderingen
Aalsmeer - Het is (gelukkig) de
landelijke trend. Het coronavirus heeft de afgelopen maanden
flink om zich heen geslagen, maar
lijkt nu op de weg terug te zijn.
Er vallen dagelijks minder overledenen te betreuren en het aantal
opnames in ziekenhuizen daalt
met de dag. Vanwege de mogelijkheid voor iedereen om te laten testen op besmetting lopen
deze cijfers de laatste dagen op,
maar zijn vooralsnog niet bijster
hoog. In Aalsmeer zijn er sinds 24
mei geen veranderingen te melden. Volgens het RIVM liggen er
nog steeds 9 coronapatiënten in
het ziekenhuis, zijn 39 inwoners
besmet met het virus en hebben
3 inwoners de infectie niet overleefd. In totaal 28.3 per 100.000
inwoners en dit is nog steeds laag
in verhouding met omliggende
gemeenten (Uithoorn: 54.3, Amstelveen: 62.2 en Haarlemmer-

meer: 43.6). In Uithoorn is het
aantal besmette inwoners iets opgelopen, van 50 naar 56, maar er
zijn nog steeds maar 2 inwoners
overleden en liggen 16 Uithoornaars in het ziekenhuis. Ook in
Amstelveen (35) en Haarlemmermeer (27) is het sterftecijfer gelijk
gebleven. Uit Amstelveen is sinds
dinsdag 9 juni 1 inwoner meer opgenomen (nu 58) met corona-verschijnselen en is het aantal besmettingen sinds de testmogelijkheid opgelopen van 307 naar 314.
In Haarlemmermeer worden nog
altijd 68 inwoners behandeld tegen de infectie en nam het aantal
besmettingen licht toe, van 271
naar 274. Het gaat dus duidelijk
de goede kant op, maar het blijft
natuurlijk belangrijk om elkaar te
beschermen: Houd 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen
en mijd drukke locaties. Help en
steun elkaar, samen tegen corona!

‘Wie heeft de vijver leeggehaald?’

Weer voorstellingen in
het Poppentheater
Amstelland - De theaters mogen
gelukkig weer deels open en daarom is het Amstelveens Poppentheater ook blij dat zij in juni weer
voorstellingen kan aanbieden voor
klein publiek. Op zondag 21 juni spelen Sesamstraatacteurs om
10.30 uur en om 14.30 uur de grappige, muzikale voorstelling ‘Wie
heeft de vijver leeggehaald?’ Voor
iedereen vanaf 3 jaar. Omdat er
veel plek over is hebben alle knuf-

fels ook de ruimte, dus mogen alle
knuffelvriendjes mee! Kaartjes kosten 9 euro per stuk. Knuffels hebben gratis toegang. Omdat er maar
30 personen in de theaterzaal mogen, loopt de kaartverkoop al hard.
Wacht dus niet te lang met reserveren. Reserveren kan via: www.
amstelveenspoppentheater.nl, info@amstelveenspoppentheater.nl;
Whats App: 06-31948380 of Telefonisch 020-6450439

Terrasweer

Leden en schaakliefhebbers welkom

Zomercompetitie gestart
bij schaakclub Westeinder
Aalsmeer - Woensdagavond 3
juni is de zomercompetitie van
schaakclub Westeinder gestart
in het Dorpshuis in Kudelstaart.
Door een opstelling van twee tafels tussen de spelers, waarbij elke speler zijn eigen bord en stukken voor zich heeft, ontstaat de
vereiste 1,5 meter afstand tussen
de spelers. Het was een bijzonder
gezicht en ook wel even wennen,
want je moet op je eigen bord
zowel je eigen zetten als de zetten van je tegenstander uitvoeren, maar iedereen was blij dat
er weer geschaakt kon worden.
In de zomercompetitie spelen de
schakers twee partijen tegen dezelfde tegenstander, met 45 minuten bedenktijd per persoon
per partij (3 punten bij winst, 1 bij
remise). En er werd fel gestreden,
want op bijna alle borden werd
de tijdnoodfase bereikt. In tijdnood bleek het spelen met twee
borden wel lastig door de extra
handelingen die uitgevoerd moeten worden. Ook daar is weer van
geleerd en in de volgende ron-

de gaan de schaakklokken ingesteld worden met extra tijd voor
de tijdnoodfase. De bar was geopend en na afloop kon er op gepaste afstand nog gezellig bijgepraat worden.
De uitslagen van de eerste ronde: Hans Pot – Anton Kraaij: 4-1,
Willem Hensbergen – Peter Verschueren: 6-0, Wim Eveleens –
Maarten de Jong: 3-3, Mladen Cicek – Olivier Marincic: 0-6, Jan van
der Sluis – Marco Hutters: 2-2.
Tweede ronde
Schaakclub Westeinder zat nog
niet aan het maximum aantal deelnemers van 30 en er was
nog genoeg ruimte in het Dorpshuis over. Volgende week woensdag wordt de tweede ronde gespeeld. Schakers zijn welkom.
Vooraf aanmelden is wel een vereiste en dit kan door een mailtje
te sturen naar schaakclubwesteinder@gmail.com Meer informatie over het toernooi is te vinden op de website van schaakclub Westeinder.

Knuffel jij al met je vrienden?
Of ben je nog benauwd?
Heeft het virus jou al te pakken?
Of heb je al antistoffen opgebouwd?
Ik ben vooralsnog gevrijwaard
Ben daarom niet zo bang
Geen symptomen, niemand ziek
Maar wat duurt het allemaal lang
Niet knuffelen, geen drie zoenen
Geen spontane acties meer
Alles op reservering, ook terras
Hoe moet het dan met slecht weer?
Al die regeltjes en restricties
Het is behoorlijk irritant
Wel of geen vakantie
Dit jaar nog naar het Buitenland?
Met z’n allen in een vliegtuig
En dan zonder mondkapje
Maar is die ventilatie wel afdoende?
Of houden ze ons voor het lapje?
In het OV is het verplicht
daar stap ik dus voorlopig niet in
Wat een gedoe met al die regels
Er zit totaal geen lijn in
Mag je wel met z’n viertjes aan tafel

Of mag dat alleen op het terras?
En kan het dan met vrienden
Of alleen als het uit 1 huishouden was?
Een wirwar waar ik niet uitkom
Iedereen zegt wat anders
Of je krijgt commentaar
Van willekeurige omstanders
Ik zat vorige week al op het terras
Daar was het weer voor
Heerlijk in het zonnetje
Kwam dat witte wijntje door
Maar was het niet te druk?
Zaten we wel genoeg uit elkaar?
Wat als er controle kwam?
Was het dan meteen klaar?
Ook in het restaurant waar we zaten
Ging dat wel volgens de wet?
Anderhalve meter zus en zo
Allemaal bedacht door het kabinet
Ik probeer me eraan te houden
Uiteraard zoals iedereen
Maar morgen is het weer terrasweer
En daar kan geen mens omheen
Proost!
Miranda Gommans

Voordragen voor een onderscheiding

Wie verdient een lintje?
Aalsmeer - In de gemeente
Aalsmeer zetten veel inwoners zich
belangeloos en vaak in alle bescheidenheid in voor het maatschappelijk welzijn. Deze mensen verdienen
waardering en erkenning vanuit
de samenleving en kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Ze moeten dan
wel worden voorgedragen en aan
een aantal voorwaarden voldoen.
Kent u iemand die u wilt voordragen voor de algemene gelegenheid

in april 2021 (lintjesregen)? Aanvragen moeten vóór 15 juli 2020 bij de
gemeente ingeleverd zijn.
Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkheden om iemand voor
te dragen en de wijze waarop,
kan contact opgenomen worden met Marja Wiersma van
de gemeente Aalsmeer, telefonisch via 0297-387512 of per mail:
marja.wiersma@aalsmeer.nl.

