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Duur ame Dopper essen
voor schoolverlaters
MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041
MEERVOORFIETSEN.NL
0297-360041

Nieuwe bushaltes langs de Zwarteweg, ter hoogte van de rotonde Dreef.

Kruising bij Zwarteweg drie weken dicht voor autoverkeer

Digitale aftrap voor aanleg
busbaan op Kasteleinweg

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

Uit elkaar gaan
is zo’n moment...

KIJK VOOR MEER INFO OP:

WWW.WESTEINDER.NL

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

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 8

ADVERTEREN?

Aalsmeer - Geen feest met champagne en confetti vanwege de coronacrisis, maar wel een digitale officiële starthandeling voor de
aftrap van de aanleg van de HOVASZ, de hoogwaardige openbaar
vervoerverbinding, op de Burgemeester Kasteleinweg.

dig afgesloten zijn voor autoverkeer. Voor nood- en hulpdiensten, bussen, fietsers en voetgangers komt er een bypass. Wethouder Robert van Rijn van VerAanstaande vrijdag 26 juni om de Zwarteweg vanaf de rotonde keer raadt inwoners aan om (ge12.00 uur precies is de digitale met de Dreef tot de kruising al zond) te gaan fietsen of om geaftrap te zien in een kort filmpje een behoorlijke metamorfose on- bruik te gaan maken van de
op www.hovasz.nl. Later het film- dergaan. Er zijn aan beide zijden (nieuwe) N201. “We zullen er als
pje bekijken kan natuurlijk ook en van de weg bushaltes aangelegd, Aalsmeerders aan moeten wenaannemer Dura Vermeer vraagt inclusief een ruime stallingsplaats nen dat de Burgemeester Kastealle inwoners dit ook te doen, voor (brom)fietsen. Deze haltes leinweg straks geen doorgaande
er wordt om ideeën gevraagd... blijven bestaan tot het einde van weg meer is. Aalsmeer krijgt onNaast de aanleg van de vrijwillige het project, dat als een en ander geveer een jaar lang te maken
busbaan worden zes kruispunten volgens planning verloopt, in het met werkzaamheden. Maar, door
op de Burgemeester Kastelein- najaar van 2021 gereed is.
dit project worden de leefbaarweg vervangen door rotondes.
heid, bereikbaarheid en veiligDe aanleg en de herinrichting Fietsen of N201
heid in Aalsmeer verbeterd. Het
verlopen in fasen. Gestart wordt Tijdens de schoolvakantie wordt groene karakter (aanplant van bijmet de aanleg van een roton- het kruispunt omgebouwd tot na 200 nieuwe bomen en bloemde bij de Zwarteweg en hiervoor een rotonde. Verder legt de aan- rijke aankleding van de entrees),
wordt de Burgemeester Kaste- nemer een deel van de nieu- de mooie inrichting en de goeleinweg afgesloten van 4 tot en we weg tussen de Zwarteweg de fietsvoorzieningen zullen bijmet 27 juli, tussen de 2e J.C. Men- en de Legmeerdijk aan. Tijdens dragen aan het gevoel weer één
singlaan en de Legmeerdijk. In- de werkzaamheden zal de krui- dorp te zijn.” Bedrijven op bedrijmiddels heeft het gedeelte van sing ongeveer drie weken volle- venterrein Hornmeer (Lakenblekerstraat, etc.) en aan de WitteDe ‘zandhoop’ achter de N201 langs de N201, in afwachting van de reali- weg blijven bereikbaar, er wordt
een omleidingsroute gecreëerd.
satie van het HOVASZ-busstation.
In fase twee (21 tot en met 31 augustus) wordt gewerkt bij de Fokkerweg en de Kruisweg en in fase drie (september) gaan de rijbanen bij het kruispunt met de Legmeerdijk aangepast worden, zodat er ruimte komt voor de bouw
van een fietstunnel hier. Meer weten en/of de werkzaamheden volgen? Kijk dan op www.hovasz.nl
of www.facebook.com/hovasz.

Aalsmeer - Alle schoolverlaters
van Aalsmeer worden deze week
traditiegetrouw verrast met duurzame Dopper waterflessen. Wethouders Wilma Alink en Bart Kabout reikten de flesjes afgelopen
woensdag 24 juni uit bij IKC Triade. De Dopperflessen zijn duurzaam, dragen bij juist gebruik bij
aan een goede gezondheid en
zijn goed voor het milieu. De gemeente Aalsmeer is een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. “Als de
Dopperflessen worden gebruikt
om water uit te drinken, is dat gezonder dan het drinken van allerlei frisdranken”, stelt wethouder
jeugd en onderwijs Bart Kabout.
“De flesjes dragen op die manier
bij aan een gezonde leefstijl van
de jeugd.”
Prachtig alternatief
De Dopperflessen dragen ook bij
aan een beter milieu. Wethouder

‘Thuisklus’ voor
de Brandweer
Aalsmeer - Een ‘thuisklus’ voor
de brandweer van Aalsmeer
op zaterdag 20 juni. Rond tien
over twaalf in de middag werd
het korps gealarmeerd voor een
voertuig in brand voor de brand-

Wilma Alink van Milieu en Duurzaamheid: “We gooien in Nederland per dag meer dan 500 duizend plastic flesjes weg. Daarvan
komt een groot deel in de natuur
terecht. En een waterflesje in de
winkel is net zo duur als 1.000 liter kraanwater. Het herhaald gebruik van een Dopperflessen met
kraanwater is dus in vele opzichten een prachtig alternatief voor
plastic flesjes met water uit de
winkel.”
Betere toekomst
De Dopperflessen zorgen dus
voor een schoner milieu en een
betere toekomst. Ze zijn voor het
grootste deel gemaakt van gerecycled en duurzaam materiaal, zonder schadelijke stoffen. En
wat de Dopper extra mooi maakt,
is dat een gedeelte van de opbrengst van de flesjes gaat naar
schoon drinkwaterprojecten in
ontwikkelingslanden.

weerkazerne aan de Zwarteweg.
Van een tractor met aanhanger
waren de remmen vastgelopen.
De brandweer heeft het vuurtje,
met vooral veel rookontwikkeling,
geblust. Nadat de remmen waren
afgekoeld is de aanhanger afgekoppeld. Daarna was het wachten
op de monteur. Voor de brandweer was deze ‘klus aan huis’ met
succes geklaard.

IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

ZWEMBADEN EN ACCESSOIRES
ZIJN NOG VOLOP LEVERBAAR!

meerdere voertuigen ter plaatse. Ook is er hulp gekomen van
medewerkers van de traumahelikopter. De motorrijder is zwaar
gewond geraakt en is met spoed
Aalsmeer - Op de kruising Zwar- naar het ziekenhuis vervoerd.
teweg met de Lakenblekerstraat Omstreeks 20.30 uur die dag
zijn op woensdag 17 juni rond bracht de politie het nieuws naar
kwart over twee in de middag buiten dat de 74-jarige motorrijeen auto en een motor op elkaar der is overleden. De bestuurder
gebotst. De politie, brandweer en (52) van de auto wordt verdacht
ambulancedienst waren snel met van rijden onder invloed.

Motorrijder
overleden

Intratuin Ter Aar ∙ www.intratuin.nl/teraar
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Herenweg en Surfeiland

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.
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 28 juni
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
9.30u. Dienst online via www.
cama-aalsmeer.nl.
Spreker:
Rob Kool.
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en
Lichtbaken Rijsenhout. Zondag 10u. Gezamenlijke online dienst via www.kerkdienstenonline.nl. Voorganger: ds.
J. Trommel.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst
via
https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorganger:
ds. Paul F. Thimm.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag 10u. Online
dienst via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/. Voorganger: ds. J.G.E. Brand.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Online dienst met
ds. G.H. de Ruiter uit Aalsmeer
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

Blauwalg op 2 locaties
in Westeinderplassen

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. 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: mw. J. Vermeij, Boskoop.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Online dienst via
https://sow-kudelstaart.nl en
https:/kerkdienstgemist.nl.
Voorganger: ds. M. v/d Zwaagde Haan uit Ter Aar. Ook op later tijdstip terug te kijken.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 20 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Arie en Anneke 80 én 55 jaar getrouwd

Gebak voor de hele buurt

Kudelstaart - Afgelopen week- groter cadeau dan wat dan ook”,
end hebben Anneke en Arie aldus Anneke en Arie. Een prachKempkes alle bewoners uit hun tig en smakelijk gebaar!
geliefde Madame Curiestraat getrakteerd. Het echtpaar wordt deze dagen beide 80 jaar oud en
zijn dit jaar 55 jaar getrouwd. Samen met kleinzoon Haas is Anneke alle bewoners van de buurt
in Kudelstaart, waar zij met heel
veel plezier al bijna 50 jaar wonen, langs gegaan. Persoonlijk
werd bij ieder huis twee taartjes overhandigd. Zo kon iedereen het feest een beetje mee vieren. Men was zeer verrast! Ruim
vijftig buurtbewoners zijn zo getrakteerd. Mensen die er net enige weken wonen en mensen die
er al veel langer wonen, maar elkaar eigenlijk nog nooit ontmoet
hadden. Het jarige echtpaar hoefde geen cadeaus, geen bloemen,
maar willen graag dat mensen elkaar gedag zeggen op straat. “Een

Postduivenvereniging de Telegraaf

Gerard en Lies winnen
vlucht vanuit Peronne
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 20
juni, slecht weer in Noord-Frankrijk. Na een paar uurtjes wachten
brak de zon door en konden toch
de duiven om 09.30 uur in het
Franse Peronne in vrijheid worden gesteld. Het werd een mooie
vlucht voor de duiven en de liefhebbers, want ze kwamen heel
vlot naar huis. Gerard en Lies v.d.
Bergen klokten om 12.42.20 uur
hun eerste duif, die een snelheid
had gemaakt van 1493,377 meter
per minuut (89,6 kilometer per
uur). Hiermee werden ze eerste
bij Postduivenvereniging de Telegraaf, maar later bleek dat het ook
de eerste plaats van heel NoordHolland te zijn, dus ook eerste op
NPO Teletekst (staat ook op facebook). De tweede duif was van
Cees van Vliet uit Kudelstaart en

de derde voor Aad van Belzen,
eveneens uit Kudelstaart. De uitslag van de vlucht
Peronne met deelname door 299
duiven van 14 deelnemers:
1. Gerard en Lies v.d. Bergen,
Kudelstaart
2. C. van Vliet, Kudelstaart
3. Aad van Belzen, Kudelstaart
4. Wim Wijfje, De Kwakel
5. Van Leeuwen & Van Grieken,
Aalsmeer
6. Johan van Ackooy, Hoofddorp
7. Darek Jachowski, Mijdrecht
8. Piet v.d. Meijden,
Aalsmeerderbrug
9. Bram v.d. Wie, Aalsmeer
10. Theo v.d. Wie, Aalsmeer
11. Dirk Baars, Kudelstaart
12. Tim Rewijk, De Kwakel
13. Michel de Block, Aalsmeer
14. Gebr. Verheijen, Amsterdam

“Extra dank voor dit bijzondere gebaar”

Tas met cadeaus voor
jonge mantelzorgers

Aalsmeer - Afgelopen week ontvingen jonge mantelzorgers die
ingeschreven staan bij Mantelzorg & Meer een tas met informatie, een spel en een cadeaubon.
De jonge mantelzorgers uit
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn reageerden verrast op de
tas met inhoud, die aan de deur
werd bezorgd door een van de
medewerkers van Mantelzorg
& Meer. Naast de wegwijzer van
MantelzorgNL, vond de jonge
zorger het spel Bordjevol, Huppla-kaarten, een kaart van minister Hugo de Jonge, informatie van Mantelzorg & Meer en een
cadeaubon.
Niet gewoon
Een moeder reageerde per mail
en haar reactie maakt duidelijk waarom aandacht voor deze
groep zo belangrijk is. “Dit raakte
me echt! Ik lag te rusten met onze jongste zoon. De oudste was
met mijn man fietsen om hun
hoofd te legen en even tijd sa-

men te hebben zonder zorg. Komen ze thuis, vindt de oudste de
kaart in de bus en de tas aan de
deur. Zo waardevol dat aan deze
groep gedacht wordt. Onze zoon
is 19 jaar en al jaren mantelzorger voor mij. Maar hij heeft ook
een chronisch ziek broertje. Best
heftig, zeker in deze tijd waardoor hij als mantelzorger ook beperkt leeft, omdat hij extra goed
op moet passen om zijn moeder
en broertje niet te besmetten. Hij
kan daardoor toch minder dan
leeftijdgenoten. Daarom extra
dank voor dit bijzondere gebaar.
En ook goed dat onze zoon toch
weer ziet; het is niet gewoon wat
hij allemaal doet, terwijl hij dat
zelf vaak zo wel ziet.”
Campagne Deel je zorg
Zorgen voor een familielid, in
combinatie met school, vrienden en hobby’s is best pittig, helemaal in deze tijd. De boodschap
van de landelijke campagne luidt
dan ook: Deel je zorg! Op school,
met vrienden of familie, een loka-

Aalsmeer - De provincie NoordHolland heeft melding gemaakt
van de aanwezigheid van blauwalg in de Westeinderplassen ter
hoogte van de zwemsteiger Herenweg en bij surfeiland Vrouwentroost.
Zwemmen op deze plekken kan
slecht zijn voor de gezondheid. Er
mag wel gezwommen worden en
zwemmers moeten zelf beoordelen of er een risico is voor hun gezondheid. Jonge kinderen en ouderen, die het meest kwetsbaar
zijn, kunnen beter een andere
zwemplek kiezen.
Op de locaties zijn waarschuwingsborden neergezet. De borden worden weer weggehaald als
de blauwalg is verdwenen.

Actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Nederland is te vinden op www.zwemwater.nl en
via de zwemwatertelefoon 08009986734.

Otje is terecht!

COLOFON

Aalsmeer - Zo’n twee weken geleden deed eigenaresse Emmy een
oproep voor haar vermiste Otje.
De zwart-witte kater was niet thuis
gekomen bij zijn baasjes in de
Chrysantenstraat. Gelukkig is er nu
goed nieuws te melden. Otje is terecht. Toen Emmy na enkele dagen
vermissing weer een zoektocht
wilde starten, zat de kater ‘gewoon’
op een stoel in de woonkamer.
Otje is niet geheel ongeschonden
uit de ‘strijd’ gekomen. Hij had een
kras op zijn neus en liep een beetje instabiel. Inmiddels is de kater
weer helemaal gezond. Zijn baasjes willen iedereen bedanken voor
het meekijken, meedenken en
meevoelen. “Indrukwekkend hoeveel lieve mensen er zijn.”

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 27 juni
zullen de leden van de Ontmoetingskerk en Handboogvereniging Target weer oud papier ophalen in Rijsenhout. Vanaf 9.30
uur kunnen de bewoners van Rijsenhout het oud papier gebundeld of in dozen/kratten aan de
weg zetten. Probeer rekening te
houden met het feit dat de grote vrachtauto’s niet zo wendbaar
zijn. De ophaalauto’s zullen ongeveer 9.30 uur vertrekken bij
de Ontmoetingskerk aan de Werf
2 te Rijsenhout. Het oud papier
mag eventueel ook naar het startpunt aldaar gebracht worden. De
leden van de Ontmoetingskerk
en HBV Target zijn inwoners zeer
erkentelijk voor de medewerking.
le mantelzorgondersteuner zoals Mantelzorg & Meer of met een
mantelzorgcoach van de Mantelzorglijn. Want delen helpt.
Hulp of informatie
Zorg jij in je naaste omgeving
voor iemand met een chronische ziekte, een depressie, een
verslaving of een beperking?
Heb je een vraag over jouw situatie of zoek je hulp? Of wil je gewoon even tegen iemand aanpraten? Bel met Mantelzorg & Meer:
020- 5127250 of mail info@mantelzorgenmeer.nl. Bellen kan ook
met een mantelzorgcoach van de
mantelzorglijn: 030-7606055.
Jonge mantelzorger Anouk ontvangt een tasje van Corry, medewerkster Mantelzorg & Meer.
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Kunstenaars achter de (corona)schermen...

In menig vensterbank staat een
vaas of hangt er aan de gevel een
vrolijk vogelhuisje. Kinderen kennen haar weliswaar niet persoonlijk, maar wel het geslaagde stoepenplan. Anneke transformeerde
de tekeningen van de leerlingen
van de Samen Een school tot klinkertjes, zodat de weg naar hun
school een feestelijke wandeling
is geworden.
Op de door haar ontworpen en
vervaardigde Mijmerbank in de
Kanaalstraat wordt heel wat neer-

Impressie van de Wall of Flowers (uiteindelijke resultaat wijkt af).

Foto’s insturen vanaf nu mogelijk

De Wall of Flowers gaat
gerealiseerd worden
Aalsmeer - Het Flower Art Museum in Aalsmeer krijgt er binnenkort een bijzonder kunstwerk bij:
Wall of Flowers. Vorige maand
startte het museum samen met
kunstenaar AlexP een crowdfundingactie om dit opvallende
werk te realiseren. De actie loopt
nog, maar inmiddels is zeker dat
het kunstwerk er gaat komen. De
Wall of Flowers is een zogenaamde photile: een kunstwerk opgebouwd uit kleine beelden. Van
dichtbij zijn duizenden fotootjes

te zien, van veraf vormen alle foto’s samen een nieuw kunstwerk
met bloempatronen. Het Flower
Art Museum en mediakunstenaar
Alex Prooper lanceerden het plan
om een positieve draai te geven
aan de lastige coronatijd. Zij willen hiermee een saaie muur op
het buitenterrein van het museum omtoveren in een bloemenzee.

Vrijdag voor en door muzikanten

Bandbrouwerij in N201

Voor filmfans in Cinema Amstelveen

Informatieve avond over
invloedrijke regisseurs

Meer impact
De crowdfunding is goed op weg.

Gedichten inleveren kan tot 31 juli

Gedichtentuin gaat door
in september!
Aalsmeer - De eerste drie weekenden van september kan de
jaarlijkse Gedichtentuin gelukkig
doorgaan. De KCA werkgroep Podiumkunsten en Literatuur verzamelt en plaatst de gedichten die
coronaproof in het Boomkwekerskerkhof gelezen kunnen worden.
Het thema dit jaar is heel toepasselijk ‘Mijmeren’. Mijmeren over de
Aalsmeerse festiviteiten die niet
doorgaan, de rust en schone lucht
nu er zo weinig vliegverkeer is.
Mijmeren over de toekomst, het

nieuwe normaal. Mijmeren over
voorbije jaren of mijmeren over
reizen. Iedereen mijmert over iets
of iemand. De inleverdatum voor
het gedicht is verlengd tot 31 juli. Het themagedicht van maximaal 14 regels kan gemaild worden naar haremakerjcp@hetnet.
nl in lettertype Garamond 24. Na
selectie wordt vastgesteld welke
gedichten tentoongesteld gaan
worden in het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg, naast
de RK Karmelkerk.

▲

via 0297-321408 of via www.
crash40-45.nl. Drie slots: 11 tot
12.30u., 13 tot 14.30u. en 14.30
tot 16u.
Dinsdag 30 juni:
* Taalpunt in bibliotheek, MarktVrijdag 26 juni:
straat open van 11 tot 12u.
* Exposities ‘Bomen in beeld’ Vanaf 1 juli:
Tot stilstand
En ja, toen kwamen begin maart en mozaïek ’Bloemen’ in Flower * FloriWorld Aalsmeer open voor
de berichten over Covid 19. Er- Art Museum, Kudelstaartseweg. bezoekers. Elke dinsdag t/m zongens ver weg van ons bed, maar Open: vrijdag tot en met zondag dag van 10 tot 18u. Tickets resergestreken om in alle rust te kun- het virus dat met blote oog niet 11 tot 17u. Vooraf aanmelden ver- veren (verplicht) via www.florinen genieten van de voortglij- te zien is, raasde de wereld over. plicht: 0297-364400 of info@flo- world.nl.
dende boten in de Ringvaart of De verwoestende werking werd werartmuseum.nl.
Zondag 5 juli:
van een prachtige zonsonder- snel duidelijk. In eerste Instan- * Bandbrouwerij in N201, Zwarte- * Smokin’ Beaver (akoestisch optie werden de tentoonstellingen weg vanaf 20u. Maximaal 30 deel- treden) in The Shack, Schipholgang.
een paar weken uitgesteld, maar nemers. Aanmelden verplicht: dijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
uiteindelijk werd alles stil gelegd. mail@n201.nl of appje naar 06- Reserveren voor alle optredens
Herinneringen aan reizen
Wie het werk van Anneke de laat- Het najaar en de winterperiode 52006774. Ook 10 en 24 juli, 7 en verplicht via info@the-shack.inste jaren heeft gevolgd ziet hoe was er hard gewerkt om de gale- 21 augustus en 4 september.
fo. Alleen nog reservelijst. Zonhaar objecten telkens weer een ries in te richten en dan is daar in- Zaterdag 27 juni:
dag 12 juli van 16 tot 19u.: Robin
* Ophalen oud papier in Rijsen- vs Tommy.
verrassende originaliteit tonen. eens de stilte.
De verandering van vormen, “Om geen perspectief te heb- hout. Vertrek vanaf 9.30u. bij Ont- Zaterdag 19 juli:
tekstsen, kleur van het glazuur, ben… ik vond het lastig. Een ate- moetingskerk aan de Werf.
* Nachtruis-café met dj’s Mister
zijn vaak het gevolg van inspire- lier vol, en zoals telt voor veel * Crash Museum in fort Aalsmeer Marcel, Franky-B en Mindmistake
rende herinneringen aan haar rei- kunstenaars, kwam ook ik tot stil- te Aalsmeerderbrug open Voor- in N201, Zwarteweg 90 van 19 tot
zen door landen waar het leven stand. Gelukkig duurde die ver- af toegangskaarten bestellen 23.59 uur.
behoorlijk afwijkt van de Neder- warrende periode maar heel
landse gewoontes en zeden. Een even, ik kreeg tijd om het atelier
vaas van Anneke is een reis naar op te ruimen en achterstallig onderhoud te plegen. Het hielp om
verre oorden.
mijn drukke hoofd wat rustiger
te krijgen. En gelukkig borrelden
Even geen tentoonstellingen
Hoewel het werken achter de ook weer de ideeën. Er was tijd
schermen de kunstenaar geheel voor het tekenen en uitvoeren
niet vreemd is, hebben zij ook ap- van nieuwe objecten, te gaan explaus nodig. Zij scheppen en cre- perimenteren met andere mateeren om het vervolgens te de- rialen. En tevens te genieten van
len met derden. Kunstenaars en de zon en de rust in de achtertuin,
kunstliefhebber beseffen hoe be- geen vliegtuigen, maar vogels!
langrijk kunst is in het dagelijks Voor mijzelf is het ook zinvol om
bestaan. Juist op momenten van door te gaan met het vrijwilligersonzekerheid wordt duidelijk dat werk in hospice ThamerThuis, zekunst een niet te onderschatten ker in deze corona tijd een huis
functie heeft voor het welzijn van om op een waardige manier afscheid van het leven te kunnen
de mens.
Zoals voor zoveel kunstenaars nemen als je ongeneeslijke ziek
verliep ook voor Anneke dit jaar bent. De tentoonstellingen zijn
anders dan verwacht. “Er stonden in principe verplaatst naar 2021,
voor 2020 vier evenementen ge- tenzij het virus weer om zich
pland; in Galerie de Tuinkamer in heen gaat slaan. Het is nog even
Hoofddorp, Galerie De Groninger afwachten en geduld hebben.”
Kroon in Finsterwolde, het Kera- Janna van Zon
Aalsmeer - Op vrijdag 12 juni kon dertig. En verder: Ben je niet fit?
er eindelijk weer gejamd worden Niet komen. Houdt afstand tot elZo goed, dat twee weken voor grafen, kunstenaars, kwekers, etc. in N201 en dat werd hoog tijd ge- kaar en ga niet onnodig door het
het einde van de actie gemeld De kunstenaar verwerkt de foto’s tuige het maximale aantal aan- pand heen en weer lopen. De bar
kon worden dat het kunstwerk in de Wall of Flowers en zo ont- meldingen van 30 deelnemers die is open, ga niet te dicht bij elkaar
er gaat komen. Met de huidige staat een uniek gemeenschappe- er allemaal veel zin in hadden. Dat zitten, maar verspreid aan de distand wordt de Wall of Flowers lijk kunstwerk.
was deze avond duidelijk te mer- verse tafeltjes die er staan. De voruim 25 meter lang. Het museum Het is vanaf heden mogelijk om ken. Voorlopig is de Bandbrouwe- rige keer bleek dat allemaal niet
hoopt nog wat donaties binnen foto’s in te sturen via de upload- rij om de week op vrijdagavond zo’n probleem te zijn en het was
te krijgen, om het kunstwerk nog pagina op www.flowerartmuse- in N201 aan de Zwarteweg 90. De heel gezellig om iedereen weer
langer te maken, meer impact te um.nl. Per persoon kunnen maxi- eerstvolgende is op 26 juni aan- te zien, dus aanstaande vrijdag
geven en de omgeving van het maal 50 foto’s worden aangele- staande. Vanwege de geldende wordt wederom een leuke avond
museum verder op te fleuren. Do- verd. Voorwaarde is uiteraard dat maatregelen kunnen er een be- verwacht met veel muziek!
neren is mogelijk vanaf 10 euro er een of meerdere bloemen op perkt aantal mensen tegelijk in
en er worden diverse tegenpres- staan. Het is toegestaan om bij- de oefenruimtes. Dat verschilt per Nachtruis dj-café
taties geboden.
voorbeeld mensen of gebouwen ruimte en staat duidelijk aangege- N201 gaat ook weer starten met
af te beelden, zolang de bloemen ven evenals de overige voorzorgs- dj-café Nachtruis. Op zaterdag
Foto’s van bloemen
ook maar duidelijk in beeld zijn. maatregelen, maar het is goed te 18 juli kunnen liefhebbers van
Voor de Wall of Flowers zijn dui- Insturen kan tot en met zondag doen want N201 is een groot ge- 19.00 tot 23.59 uur genieten van
zenden bloemenfoto’s nodig, die 19 juli.
bouw, ruimte zat. Om teleurstel- muziek door de dj’s Mister Marworden verzameld onder het pu- Het kunstwerk wordt naar ver- ling te voorkomen moeten deel- cel, Franky-B en Mindmistake.
bliek. Iedereen mag foto’s instu- wachting in de tweede helft van nemers zich aanmelden om mee Nachtruis wordt niet in de caren: bloemenliefhebbers, foto- augustus onthuld.
te doen. Opgeven kan door een fé-ruimte gehouden, maar vindt
mailtje te sturen naar mail@n201. plaats in de grote zaal van het
Om het doorgaan van Wall of Flowers te vieren, bracht kunstenaar AlexP nl of een appje naar 06-52006774. cultureel centrum aan de Zwar(links) afgelopen weekend een zelfgemaakte appeltaart naar Constan- Je naam wordt dan op een lijst teweg 90. Nachtruis wordt getijn Hoffscholte van het Flower Art Museum. ‘Koffie met appeltaart’ is de gezet en deze lijst wordt ’s avonds heel volgens de richtlijnen geormeest gekozen tegenprestatie van donateurs aan de crowdfunding-actie. gecontroleerd. Als je niet op de ganiseerd, dus corona-proof. De
lijst staat kun je niet meedoen. Als hele avond zal ook online te volje niet komt opdagen, mag je de gen zijn via livestream. De entree
volgende keer niet meedoen. Het is gratis, maar vol is vol. Kom dus
maximum aantal deelnemers is op tijd!

Anneke Harting: “Afwachten
en geduld hebben”

Aalsmeer - Keramiste Anneke
Harting is een veel gevraagd kunstenaar. Haar - alweer jaren geleden - landelijke doorbraak zorgt
ervoor dat zij dagelijks vele uren
in haar atelier aan het werk is om
de galeries te kunnen voorzien
van haar keramische vazen, vogelhuisjes, appels en peren. De
veel gewilde rozen sieren menige
tuin. En dan zijn er nog haar imposante torso’s.
Ook in Aalsmeer laten de fans van
haar werk zich niet onbetuigd.

miekfestival in Dwingeloo en de
Kunstroute in Aalsmeer. Vooral
het thema ‘Teken aan de wand’
sprak haar zeer aan. “Ik heb daar
heel bijzondere objecten voor gemaakt.”

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

Lessenaar
‘Boston’ € 29,95
TIP:

Ruime keuze
(western)
gitaren

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Ukelele’s

vanaf € 29,95
TIP:

Uitgebreid
assortiment
(gitaar) kabels

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

Amstelland - Voor filmfans die
meer willen weten over invloedrijke regisseurs organiseert Cinema Amstelveen op dinsdag 7 juli een informatieve avond over invloedrijke regisseurs. Gesproken
gaat worden over Alfred Hitchcock en over wie door hem zijn
beïnvloed. Hitchcock wist precies hoe hij het publiek moest bespelen en heeft in feite de blauwdruk gemaakt van de spannende
film. Hij gaf het publiek meer informatie dan de karakters in de
film zelf. De kijker wordt op deze manier veel meer betrokken
bij de film. Enkele beroemde regisseurs van nu die sterk beïnvloed zijn door Hitchcock zijn: David Fincher, Brian dePalma, David
Lynch en M. Night Shyamalan. De
avond wordt verzorgd door filmwetenschapper Rudi de Boer. Aan
de hand van vele filmfragmenten

wordt er dieper ingegaan op het
werk van deze beroemde filmmaker. De cursus vindt plaats in
de Kleine Zaal. Aanvang is 19.50
uur. De zaal is geschikt voor circa 50 mensen, rekening houdend
met de 1,5 metermaatregel. Het is
noodzakelijk om vooraf online te
reserveren via www.cinemaamstelveen.nl. Op de website ook
het complete filmaanbod inclusief aanvangstijden.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
Soerka

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

S.R.V.

23-08-1991

16-06-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
• Bewaar uw e ing v r ig t uis
•
eg geen a en naast een verv e ntainer
•
i geen te tie ij et resta va
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE
RAADSVERGADERING OP DONDERDAG 2 JULI 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.
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1.

1. Opening door de voorzitter,
de heer G.E. Oude Kotte
2. Vaststelling van de agenda
3. Bekrachtigen geheimhouding
4. Mededelingen van het college
BESPREEKSTUKKEN

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

20.05

R-2

20.20

R-3

20.50

R-4

Reparatiewetgeving tarief
toeristenbelasting 2020
Initiatiefvoorstel Aanpassing
Winkeltijden
Vragenkwartier

TIJDELIJKE AFSLUITING KLEINE PARKEERPLAATS
NAAST HET PRAAMPLEIN TEGENOVER ALBERT HEIJN
Veel coronamaatregelen worden goed opgevolgd maar het
lukt niet overal om goed afstand te houden. Een voorbeeld
hiervan is de kleine parkeerplaats naast het Praamplein tegenover Albert Heijn. Zeker met mooi weer en in de weekenden
staan er teveel mensen op te korte afstand van elkaar op deze
parkeerplek. Naast parkerende auto’s loopt hier ook winkelend
publiek die winkelkarretjes wegzetten, bewoners die gebruik
maken van de ondergrondse afvalcontainers én publiek van
bootjes vanaf de passantensteigers bij elkaar in een klein gebied. Om dit tegen te gaan is besloten om tijdelijk deze, kleine,
parkeerplaats af te sluiten voor (parkerende) motorvoertuigen.
Deze sluiting gaat in op vrijdag 26 juni a.s. tot 1 september.
Vragen hierover kunt u stellen via corona@aalsmeer.nl
GEMEENTE AALSMEER - ONTWERP
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE HERINRICHTING
VAN HET WATERFRONT (Z19-059133)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2005 – Waterfront ten behoeve van herinrichting van
het Waterfront te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder
nummer Z19-059133. De ontwikkeling van het Waterfront
vloeit voort uit de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 (vastgesteld
door de Raad in 2009) en het hierbij behorende uitvoeringsprogramma. De gemeente heeft de ambitie om Aalsmeer ‘een
gezicht aan het water’ te geven. Maatregelen die onder andere
voor het Waterfront zijn voorgesteld zijn het realiseren van een
aantrekkelijke wandel- en fietsboulevard langs het water, het
vergroten van de publieke toegankelijkheid van de watertoren
en de recreatieve aantrekkelijkheid van het Surfeiland vergroten. De gewenste herinrichting past niet binnen de voor het
plangebied geldende bestemmingsplannen Uiterweg- Plasoevers 2005 en Kudelstaart 2006. Voor dit voornemen dient door
middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te worden van de geldende bestemmingsplannen.
Locatie
De planlocatie is gelegen in Aalsmeer aan de Westeinderplassen en loopt van de Stommeerweg, langs de Kudelstaartseweg tot aan de kruising met de Bachlaan. Ook het realiseren
van een parkeerstrook langs de Bachlaan behoort tot het plan.
Ter inzage
Met ingang van 26 juni tot en met 6 augustus 2020 ligt de ontwerpomgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken, waaronder de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
van de raad (die als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing is
opgenomen) op de volgende wijzen voor eenieder ter inzage:
•
igita e v r via e we site www rui te ij e annen n
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xALOW01, en
• ge eente ij e we site, in tt s 03 r u i eer n
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten
gevolge van het coronavirus gelden, liggen geen documenten
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de ontwerpstukken
tijdelijk alleen online inzien. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om documenten online in te zien, dan kunt u telefonisch
contact met de gemeente opnemen via (020) 540 4600.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning en/of de ontwerpverklaring van geen bedenkingen schriftelijk bij het college van burgemeester en
wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken
of digitaal via de link http://0358.ropubliceer.nl/. U selecteert
het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en vervolgens kiest
u de optie ‘reageren’. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer
0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend
ambtenaar.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Herenweg 60 ws, 1433 HB, (Z20-043860), het realiseren van
een souterrain met buitenruimte onder de woning
- Mozartlaan 43, 1431 ZL, (Z20-043855), het uitbreiden van
de woning aan de zij- en achterzijde
- Project Stommeerhoff, bouwkavel 48, kadastraal perceel C
7440, (Z20-043582), het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van een nog te bouwen woning
- Geraniumstraat 30, 1431 SR, (Z20-043579), het maken van
een dakopbouw
- Wilgenlaan 14 (percelen C 5049 en C 5050), 1431 HT, (Z20043433), het slopen van een bestaande kas/schuur t.b.v.
herbouw
- Dorpsstraat 11, 1431 CA, (Z20-043082), het plaatsen van
veiligheidsvoorzieningen t.b.v. onderhoud aan de kerktoren, het plaatsen van een goot en herstel en onderhoud
van de gevel

-

van Swietenstraat nabij nr. 23, (Z20-042752), het afkoppelen van NW400 RWA leiding en deze met een uitstroomvoorziening laten lozen op het naast gelegen water
Aalsmeerderweg 314, 1432 CZ, (Z20-042489), het bouwen
van een woning met garage/berging
Jac. P. Thijsselaan 25, 1431 KD, (Z20-042369), het kappen
van een dode boom
van Swietenstraat 23, 1433 NL, (Z20-042356), het afkoppelen van het RWA

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:
- Rietwijkerdwarsweg, Sectie A nr 3668, (Z20-013326), het
realiseren van een bedrijfsgebouw voor de verwerking en
verhandeling van agrarische producten zoals bloemen en
planten. Verzonden: 18 juni 2020
- Rietwijkeroordweg 41 kwek, 1432 JG, (Z20-028876), het
omzetten van kassen naar bedrijfsgebouw door de wanden en het dak te voorzien van nieuwe beplating. Verzonden: 18 juni 2020
- Wissel 15, 1431 LN, (Z20-030426), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 16
juni 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 368a, 1432 BG, (Z20-022025), het uitbreiden/verbouwen van een woning met berging en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 18 juni 2020
MELDING AKKOORD
- Oosteinderweg 170, 1432 AR (Z20-043643), het slopen van
de woning
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
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange- ning is aangevraagd:
vraagd:
• Uiterweg 27A (Z20-042639) Brasserie De Haven, 16 juni
• Uiterweg 27A (Z20-042637) Brasserie De Haven, 16 juni
2020 ontvangen.
2020 ontvangen.

VERLEENDE INDIVIDUELE ONTHEFFING ZON- EN
FEESTDAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2a van de Verordening winkeltijden
Aalsmeer 2019 de volgende ontheffing is verleend. Tegen de
afgifte van deze ontheffing kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.
• Poldermeesterplein 1(Z20-042862) Albert Heijn Poldermeesterplein op 21 en 28 juni 2020, verzonden 19 juni 2020

TER INZAGE
t/m 25 -06-20
t/m 06-08-20

Ontwerp ‘Kaders zonne-energie’ met bijbehorende stukken (Z20-025644)
Ligt de ontwerpomgevingsvergunning voor
de herinrichting van het Waterfront (Z19059133)met de daarbij behorende
stukken, waaronder de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen van de raad

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Te koop:
Knikarm zonnescherm 450x250 cm
gestreept crème oranje doek witte
bak handmatig + stok i.z.g.st. €250,-.
Tel. 06-48344508
Te koop:
Caravanvoortent Obelink premiere zgn.
passend op elke caravan, katoen: br 300
x d 280 cm €65,-. Tel. 06-34067358
Te koop:
Golf travelbag (nw. €119,-) nu €50,-.
Tel. 06-51258640
Te koop:
Overwelfde kattenmand van bruine
teen i.g.st. €20,-. Tel. 0297-283036
Te koop:
Onderhouden Batavus e-bike,
wegens overcompl. €300,-. Tel. 0297340776
Te koop:
Stalen kruiser met Mercedes motor
opknapper €475,-. Tel. 0297-329180

Gezocht:
Ligplaats in Kudelstaart of Aalsmeer
voor een klein bootje met doorgang naar de Westeinderplas. Tel.
06-20515330
Te koop:
Brother printer hl-3040cn €80,- i.z.g.st.
Tel. 0297-329399
Te koop:
Echte ind. Tablas op org. stoffen ringen
€50,-. Tel. 06-24109727
Te koop:
3 Tuinstoelen kunststof wit + tafel,
zitkussens €25,-.
Tel. 06-18516358
Te koop:
Cavia of konijnenkooi groot formaat
kan buiten en binnen €10,-. Tel.
06-55952136
Te koop:
Vouwwagen met Walker opbouwtent
€325,-. Fiets €15,-. Tel. 0297-329180

Te koop:
Heineken groene parasol €26,-. Bacosleutels, p.st. €5,- €7,- €10,- en €30,-. 2
Leuke metalen kuipstoeltjes + kussen
€25,-. Tel. 06-22834077
Te koop:
Stevige jongens fiets met 3 versn., 24"
€50,-. Tel. 06-40543142
Te koop:
Wielrenjack mt XL z.g.a.n. €20,-. Tel.
0297-326542
Te koop:
Lego starwars nr 7753, als nw. in elkaar
of mooi in zakjes €35,-. Tel. 0297568209
Gevraagd:
Whisky ,rum,wodka en cognac miniatuurflesjes, moeten wel vol zijn en
afgesloten. Tel. 06-53616312
Te koop:
Kleine lintzaag voor hobbyist €100,-.
Tel. 0297-344327

Te koop:
Surfjack/zwemvest mt 54 €20,-. Tel.
06-51117676
Te koop:
1 of 2 Mooie teakhout salontafels in
warme kersenhout kleur 60x60, p.st.
€25,-. 2 voor €50,- onbeschadigd,. Tel.
06-55704114
Te koop:
10 Rollen satijn lint 4 van 15 mm br. en
6 van 7 mm br. €25,-. Tel. 06-22089283
Te koop:
Hardhouten tuinset. 4 stoelen met
zitkussens + tafel met uitschuif
panelen €80,-. Tel. 0297-327500
Gevraagd:
Roddelbladen jaren 70 t/m 90 zoals
Story, Prive, Weekend, Mix, Aktueel. .
Tel. 06-26844069
Te koop:
Handzeis van herder-solingen i.g.st.
mes is 55cm €35,-. Tel. 0172-509847

Te koop:
Nwe 3 delige kinderwagen Maxicosi,
babyuitzet fietszitje, meisjesfietsje 12”/26
cm. Tel. 0297-268958/ 06-20459390
Te koop:
Groot perzisch tapijt 6,70m x 2.60m
i.g.st. €300,-. Jongesfiets 15“/ 32cm, 3
versn. €35,-. Tel. 0297-268958
Te koop:
Herenfiets met dubbele stang i.pr.st.
weinig gebruikt, terugtraprem €85,-.
Tel. 0297-329380
Te koop:
Aalsmeer van toen kalenders 2001
t/m 2010 10 st. €15,- . Tel. 06-83896425
Te koop:
Horrendeur compl. incl. gaas en scharnieren €12,50; 2 allesdragers auto
€ 7,50. 2-Pers. houten bedframe en
lattenbodems 200140 €25,-. 2 Hout.
opbergmeub.(deurtjes-laden)-st. of
hang €20,-. Tel. 0297-320103

Te koop:
Leuke metalen roeiboot ( beetje
opknappen ) model Hogervorst roeiboot met roeispanen €375,-. Motor
kan. Tel. 06-55975124
Te koop:
Elektr. weckpan voor 7 of 14 potten tegelijk, z.g.a.n. weinig gebruikt €45,-. Mooie
grote kattenbak €10,-. Tel. 0297-327848
Gevraagd:
Wie heeft nog een garage gereedschapkar staan en je doet er niets
mee, ik kom hem graag ophalen. Tel.
06-55952136
Te koop:
Salontafel-d.bruin-Rh, dressoirmuziekmeub. d.bruin+ bijpass.
rookstoel+kussens €32,50. Regio Aalsmeer bez. bos bloem. Tel. 0297-320103
Te koop:
Mobiele aircool nw. €125,-. Tel.
06-23799633
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Mooi verhaal leerlingen KC De ruimte

Versoepeling maatregelen per 1 juli

Egel uit het water gered
Kudelstaart - Een paar oplettende kinderen van KC De Ruimte in Kudelstaart zagen een egel
zwemmen. Alhoewel egels goed
kunnen zwemmen, moest het
dier wel geholpen worden. De
egel kon namelijk onmogelijk
weer zelfstandig de kant op klimmen. De kinderen probeerden de
egel op het droge te krijgen met
takken, maar het gaf niet het gewenste resultaat. Daarop werd
hulp gevraagd van ouders in de
buurt. De moeder van Siem en
Haas, leerlingen van KC De Ruimte, bedacht zich geen minuut en
sprong in het water om het dier

op de kant te helpen. Met succes,
de egel heeft het zwemavontuur
overleefd en zit nu weer veilig in
de bosjes. De kinderen kwamen
met een heel mooi verhaal naar
school.

Enquête over
dienstverlening
gemeente

online enquête wil de gemeente
weten wat inwoners daarbij belangrijk vinden. Wat waardeert u
aan Aalsmeer? Wat zijn uw verbeterpunten en hoe wilt u met uw
gemeente in contact staan? Het
invullen van de digitale vragenlijst duurt circa tien minuten en
kan tot uiterlijk aanstaande vrijdag 26 juni. Kijk verder op www.
aalsmeer.nl.

Aalsmeer - De gemeente wil
een betaalbare en transparante dienstverlening bieden die tevens nabij en zichtbaar is. Via een

Corona: ‘Cijfers’ stabiel
in Aalsmeer en regio

weer had het vuur al flink om zich
heen geslagen, de kas was al zo
goed als uitgebrand. De brandweer heeft het vuur afgeblust. Hoe
de brand heeft kunnen ontstaan is
nog onbekend. Er volgt een onderzoek. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Foto: VTF

Aalsmeer - De coronamaatregelen lijken hun uitwerking te hebben, het aantal opnames in ziekenhuizen neemt af en er vallen
minder overledenen te betreuren. Voor de regering en het RIVM
de reden om te versoepelen, vanaf 1 juli mogen meer mensen bijeen komen zolang de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Nog
niet helemaal terug bij het ‘normale’ leven, maar er kan en mag
weer veel meer. In Aalsmeer en regio zijn de ‘cijfers’ stabiel en nog
steeds heeft Aalsmeer een laag
besmettingspercentage ten opzichte van Uithoorn, Amstelveen

zoeken in het Amsterdamse Bos.
Het dievengilde zal deze plek ook
bezoeken, maar niet om verkoeling te zoeken. De politie zal daarom de parkeerplekken bij het bos
Amstelland - Komende dagen extra meenemen in de surveillanblijft het warm en zonnig. Veel ce, maar zelf kunnen bezoekers namensen zullen verkoeling op gaan tuurlijk ook maatregelen nemen

om een autoinbraak te voorkomen.
Laat geen kostbare spullen en tassen (zichtbaar) in de auto liggen. Is
er toch een ruitje ingeslagen? Doe
dan aangifte. Voor diefstal uit een
voertuig kan online aangifte gedaan worden. Kijk voor meer informatie op: www.politie.nl.

Kas geheel uitgebrand
Aalsmeer - Aan de Aalsmeerderweg is zondag 21 juni omstreeks
negen uur in de avond een flinke
brand uitgebroken. In de omgeving waren metershoge vlammen
te zien. Het vuur woedde in een
kas van tien bij vijf meter. Bij de
komst van de politie en de brand-

Geef inbrekers
geen kans!

en Haarlemmermeer: 28,2 per
100.000 inwoners, tegen 54,3 in
Uithoorn, 63,3 in Amstelveen en
43,6 in Haarlemmermeer. Sinds
vorige week zijn er in Aalsmeer 2
besmettingen bijgekomen, nu 42.
Het aantal ziekenhuisopnames
staat nog steeds op 9 inwoners en
er zijn tot nu toe 3 inwoners overleden aan het virus. Ook in Uithoorn is het aantal besmettingen
licht toegenomen, van 56 naar 58,
evenals in Amstelveen: van 313
naar 323, in Haarlemmermeer, van
275 tot 281. Het aantal ziekenhuisopnames van inwoners van deze
drie gemeenten is gelijk gebleven
(Uithoorn: 16, Amstelveen: 58 en
Haarlemmermeer: 68), evenals het
aantal overleden inwoners (Uithoorn: 2, Amstelveen: 35 en Haarlemmermeer: 27). Nu maar hopen
dat er geen tweede uitbraak komt
en de economie en het sociale leven weer op gang kunnen komen.
Blijf thuis bij een verkoudheid en
was regelmatig de handen!
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Verbouwing vanaf zaterdag tot 8 juli

Online bijeenkomst op 30 juni

Aalsmeer - Aanstaand zaterdag 27 juni om 14.00 uur sluit
de Albert Heijn in het dorpshart
in Aalsmeer tijdelijk de deuren.
De winkel aan het Praamplein 4
wordt vervolgens flink verbouwd.
Woensdag 8 juli vindt om 11.00
uur de heropening plaats.
Klanten kunnen dan kennismaken met een hypermoderne supermarkt die het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn
heeft.

Aalsmeer - Op dinsdag 30 juni houdt de gemeente Aalsmeer
een informatiebijeenkomst over
de Buurtactie Energiezuinig Wonen voor bewoners van Stommeer en bewoners van zo’n 350
jaren zeventig woningen in Oosteinde. Met deze actie wil de gemeente in samenwerking met
het Regionaal Energieloket energiebesparing onder de aandacht
brengen en stimuleren.

Grote metamorfose voor
Albert Heijn Praamplein
“Je vindt straks bij ons veel meer
verse producten. Ook gaan we
meer betaalgemak bieden, want
er komen zelfscankassa’s”, vertelt
manager Rick Verweij. “De supermarkt wordt ruim van opzet en
krijgt een overzichtelijke indeling. Het wordt dus nog prettiger
winkelen bij ons!”
Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij de Albert
Heijn-winkel in de buurt: Poldermeesterplein 1 in Oosteinde.

Supermarktmanager Rick Verweij en zijn assistent José Verlaan: “Veel
meer vers bij vernieuwde Albert Heijn Praamplein.”
Foto: Albert Heijn/Andries van der Ree

Twintig trouwe spaarders verrast

Vaderdagbloemetje van
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Evenals voor Moederdag heeft de Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers ter gelegenheid van Vaderdag twintig trouwe spaarders van
bloemenzegels verrast met een
mooi boeket bloemen van één
van de leden van de vereniging:
Bloemsierkunst P. en M. Stokman.
“Juist in deze tijd moeten we aan
elkaar denken en met een attentie de mensen om ons heen af
en toe bedanken”, aldus de Bloemenzegelwinkeliers. Uit de reactie van de mensen die een boeket in ontvangst mochten nemen bleek dat de actie bijzonder
op prijs werd gesteld. Geen presentje ontvangen? Niet getreurd,
want in de loop van dit jaar staan

nog meer acties gepland bij de
Bloemenzegelwinkeliers.
Wie
weet bent u dan wel één van de
gelukkigen. Bloemenzegels sparen blijft de moeite waard!
De winnaars bij wie een prachtig
boeket is gebracht zijn: Hans Bakker, M. Geleijn-Mantel, A. van der
Vliet, D. Blauwhoff, J.M. Breetvelt,
A. v.d. Velde, M. Romijn, Roy van
Diemen, Tessa Rus, H. van Eyk,
Linda Halbmeijer, M. Klinhaar,
M.A. Smith-Roorda, J. van Steijn,
Jolanda Verkerk, H.M. v.d. NeutMolenaar, A. de Niet, W. Wolffensperger, E. Slinger en Th. Hoogenbosch.
Lever volle spaarkaarten in en
maak regelmatig kans op een leuke verrassing!

Stommeer en Oosteinde
richting aardgasvrij

“Voor het eerst langer dan 4 dagen dicht”

Hoe verging het de horeca
tijdens de coronacrisis?
Aalsmeer - Uw verslaggeefster
doet komende weken een rondje
langs een aantal horecagelegenheden in Aalsmeer met de vraag
hoe het ze de afgelopen maanden is vergaan en hoe ze de toekomst zien.
De Zwarte Ruiter
Als eerste is Eetcafé De Zwarte
Ruiter aan de beurt. Medewerkster Anouschka Hoitzing is blij
dat er weer gewerkt mag worden
vanaf 1 juni. Het eetcafé was pas
drie weken geopend toen de crisis kwam. “De start was goed. Ons
openingsweekend in februari was
druk. Waarschijnlijk hebben we
toen meteen een vertrouwensband opgebouwd, want gasten
hebben bij ons regelmatig eten
besteld, via het Take-away-concept. Daar zijn we enorm dankbaar voor. De gunfactor hebben
we echt gevoeld. Heel leuk die
positieve reacties. Dat heeft ons
er bovenop geholpen. De kippetjes van de gril liepen het hardst.
Vanaf 1 juni kunnen we onze gasten weer bedienen. Veel fijner natuurlijk.” Anouschka vertelt verder dat het met Vaderdag enorm
druk was en dat het terras is uitgebreid. Uiteraard worden de anderhalvemetermaatregel en verdere overheidsvoorschriften in
acht genomen.
Er wordt bij de Zwarte Ruiter niet
meer met shifts gewerkt. “We willen mensen de ruimte gunnen
om lekker lang te tafelen bij ons.
Op reservering is het fijnst, maar
we nemen ook reserveringen aan
bij de deur.” Wat gaat er vanaf 1
juli veranderen? “We willen weer
speciale dagen gaan organiseren, zoals een burgerdag, bbq- of
muziekavond en iedere vrijdag
houden we Sangria-avond met
Spaanse muziek. Dus tot morgen?!”

Joppe
Ook Jan van Schuppen van Café Bar Joppe in de Marktstraat
staat ons te woord. Hij is net toen
hij weer open mocht gevallen
en brak daarbij zijn sleutelbeen.
“Ik baal enorm natuurlijk, maar
volgende week mag ik eindelijk
weer wat gaan doen.”
Joppe is nog harder geraakt, want
derfde helemaal geen inkomsten.
Jan: “We hebben wel een aantal
online Pubquizen georganiseerd
en dan riep ik op om een donatie
te doen via #Helpdehoreca waar
gehoor aan is gegeven. Heel fijn.
Ook heb ik mijn personeel kunnen behouden door overheidssteun, maar het was een rare situatie. Voor het eerst zijn we langer dan vier dagen achter elkaar
dicht geweest en ik miste mijn sociale contacten enorm. We hebben van de nood een deugd gemaakt, want hebben de boel flink
opgeknapt. De bar is gelakt, er is
schilderwerk uitgevoerd, er zijn
nieuwe vensterbanken gekomen, de elektra is vernieuwd en
we hebben de glas-in-loodramen
opengemaakt binnen. Het is erg
mooi geworden.”
Natuurlijk houdt ook Jan rekening met alle maatregelen rondom de Corona. Zo zijn er schermen geplaatst op/tussen de bar,
er liggen stickers op de vloer en
er hangt een desinfectiepomp bij
binnenkomst.
“We zijn vrij streng. De wc’s worden bijvoorbeeld vaker schoongemaakt en we hebben een aantal barkrukken verwijderd, want
we zijn maar een klein café. Na de
versoepeling zal er niet veel veranderen. Meer dan dertig mensen kan ik toch niet kwijt. Er hoeft
niet meer gereserveerd te worden, dus een spontane borrel kan
weer.”
Door Miranda Gommans

Vraag en aanbod
Veel mensen en bedrijven kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven in bepaalde
Juiste match
sectoren hebben weinig of geen
Wethouder werk en inkomen Ro- werk waardoor mensen hun baan
bert van Rijn: “Wij zien van dicht- verliezen. Tegelijkertijd kunnen in
bij wat de corona maatregelen andere sectoren, zoals onderwijs,
met de werkgelegenheid in de re- zorg, IT en overheid, juist kansen
gio doet. De diensten van het re- op werk ontstaan.
gionaal werkcentrum Groot-Am- Het regionaal werkcentrum
sterdam zijn dan ook een waar- brengt vraag en aanbod van
devolle aanvulling op ons eigen werkgevers snel bij elkaar om
Werkplein AA. Ons werkplein on- personeel te matchen en zo
dersteunt inwoners van Aalsmeer werkloosheid te voorkomen. Bij
en Amstelveen op zoek naar werk het mogelijk maken van deze
en andersom werkgevers bij het matches stelt het werkcentrum
vinden van geschikt personeel. de vaardigheden van mensen
Onze accountmanagers kunnen centraal. En waar nodig kan een
beiden ondersteunen bij het vin- opleiding worden geboden om
den van de juiste match. Het re- de overstap van personeel naar
gionaal werkcentrum begeleidt een andere branche of werkgever
specifiek van werk naar werk.”
makkelijker te maken.

Adviesrapport
Afgelopen maand is voor vier woningen in Stommeer en Oosteinde een uitgebreid adviesrapport
voor energiebesparing opgesteld
door experts van Regionaal Energieloket.
Wethouder Wilma Alink van
Duurzaamheid: “Dit advies bevat
onder andere een stappenplan
om de woningen zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Want daar
willen we als gemeente naartoe.
De rapporten zijn zo opgesteld
dat ze te gebruiken zijn voor woningen van hetzelfde type en uit
dezelfde bouwperiode. Op die
manier hebben veel inwoners in
deze buurten een advies op maat

hoe ze hun woning in stappen
kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld met isolatiemaatregelen of
zonnepanelen”
Online bijeenkomst
De informatiebijeenkomst voor
woningeigenaren in Stommeer
en Oosteinde is online en begint
om 19.30 uur. Geïnteresseerden
kunnen zich via hun computer,
tablet of telefoon aanmelden via
www.regionaalenergieloket.nl na
het invullen van hun postcode.
Tijdens de bijeenkomst worden
de rapporten toegelicht en kunnen vragen worden gesteld aan
de gemeente en het Regionaal
Energieloket.
Collectief
Als energieloket van gemeente
Aalsmeer helpt Regionaal Energieloket woningeigenaren met
het verduurzamen van de woning. Door hen te informeren
over duurzame maatregelen voor
de woning én collectieve projecten te organiseren om samen
ook daadwerkelijk aan de slag te
gaan. Het Regionaal Energieloket
werkt in opdracht van gemeente
Aalsmeer.

Prachtige, moderne uitstraling AH

Wethouder op bezoek bij
vernieuwde supermarkt
Kudelstaart - Er is twee weken
lang keihard gewerkt en met resultaat. De AH in Kudelstaart is
volledig verbouwd, vergroot en
heeft een prachtige nieuwe en
moderne uitstraling gekregen.
Een goed moment voor wethouder Robert van Rijn om op bezoek
te gaan bij filiaalmanager Stefan
Scholten en franchisenemer Robert Kramer en ze te feliciteren.
“De winkel is totaal veranderd en
aangepast aan deze tijd”, vertelt
Stefan als rasechte Kudelstaarter trots. “Het pand van de Rabobank is gesloopt en deze ruimte is
bij de winkel getrokken waardoor
het winkeloppervlakte nu bijna
verdubbeld is. Ook is ons aanbod
omhoog gegaan. Zo hebben we
nu 20.000 artikelen in de winkel

waar het er eerst 12.000 waren.”

Netwerkorganisatie
Het werkcentrum is een groeiende netwerkorganisatie van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer,
Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn, UWV,
Luchtvaart Community Schiphol,

Werkgeversservicepunt GrootAmsterdam, VNO-NCW, FNV,
Pantar, AM match, ABU, NBBU,
MKB Amsterdam, Leerwerkloket,
House of Skills en Sociaal Werkkoepel. Kijk voor meer informatie
op: www.grootamsterdamwerktdoor.nl.

Nieuwe formule
“Wij hebben in totaal zes AH winkels die deze nieuwe formule volgen”, zegt Robert Kramer “Wel
hebben wij in deze winkel gekozen voor een ruimere opzet
dan gebruikelijk. In totaal worden er per jaar 120 AH winkels
verbouwd naar het nieuwe concept. Dit hebben we nu ook in Kudelstaart gedaan. De gehele look
en feel is aangepast waardoor het
een winkel is geworden van deze tijd.”
Wethouder Robert van Rijn was
onder de indruk van de vernieuwde supermarkt en wenste Stefan
Scholten en Robert Kramer heel
veel succes.

centrum ingericht. De gemeente
Aalsmeer is partner van het centrum.

Waardevolle aanvulling op Werkplein AA

Aalsmeer partner van
regionaal werkcentrum
Aalsmeer - Het nieuwe Regionaal
Werkcentrum Groot-Amsterdam
opent deze week zijn deuren. Dit
werkcentrum verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun perso-

neel hebben, met werkgevers die
juist mensen zoeken. Het doel: de
oplopende werkloosheid beperken door personeel van werk naar
werk te begeleiden. Op Schiphol
is een dependance van dit werk-
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beeld in Libanon, Afghanistan,
Mali of Somalië. De oudste veteraan is 94, de jongste 22 en nog in
actieve dienst bij de Marine.
Veteranendag is hún dag, waarop
zij in het zonnetje worden gezet
en waarop anderen een inkijkje
kunnen nemen in de belevingswereld van veteranen en hun bijzondere werk voor vrede en veiligheid.

Veteranenvlag op het Raadhuis

Zaterdag ‘Dankjewel’ voor
Aalsmeerse veteranen

Aalsmeer - Zaterdag 27 juni aanstaande is het Nationale Veteranendag, dé dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt die
ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Op initiatief van burgemeester Oude
Kotte zal die dag de Veteranenvlag wapperen op het Raadhuis,
als ‘dankjewel’ voor alle veteranen
in de gemeente Aalsmeer.

Corona zette een streep door de
Aalsmeerse Veteranendag. Die
zou op 5 mei van dit jaar door het
Veteranencomité van Stichting 4
en 5 mei Aalsmeer worden georganiseerd voor de circa 140 veteranen in Aalsmeer en Kudelstaart.
Officieel zijn veteranen alle (ex)militairen met de Nederlandse
nationaliteit die het Koninkrijk
dienden in oorlogsomstandighe-

den of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies
in internationaal verband. In tegenstelling tot wat men dus vaak
denkt, is een veteraan niet persé
oud. Aalsmeer heeft nog relatief
veel oud-strijders, maar ook een
aanzienlijke groep jongere veteranen die in verschillende naoorlogse vredesmissies gediend
hebben of nog dienen, bijvoor-

Unieke 1,5 meter vergaderopstelling in de Burgerzaal

eel unanieme besluiten
in raadsvergadering
Aalsmeer - De gemeenteraad
vergaderde donderdag 18 juni in
een unieke vergaderopstelling in
de Burgerzaal. De raadsleden zaten aan afzonderlijke tafels op 1.5
meter afstand van elkaar. Het zou
een vergadering worden met bijna allemaal unanieme besluiten.
Burgemeester Gido Oude Kotte
stond bij aanvang van de vergadering stil bij het overlijden van
de heer Piet Hooijman, oud bestuurslid van de Aalsmeerse bloemenveiling en ereburger van
Aalsmeer.
Benoemingen
Wethouder Bart Kabout is door de
gemeenteraad benoemd tot afgevaardigde namens de gemeente Aalsmeer in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland en tot plaatsvervangend
lid van het Algemeen Bestuur van
de gemeenschappelijke regeling
Openbare Gezondheidszorg Amstelland. Raadslid Dick Kuin (AA)
is benoemd tot lid van de Vertrouwenscommissie, die de jaarlijkse klankbordgesprekken met

de burgemeester voert en raads- van het voorgenomen beleid en
lid Jelle Buisma (PvdA) is door de bijbehorende uitgaven in 2019.
raad benoemd tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie.
Lintenbeleid
De gemeenteraad heeft het voorHamerstukken
stel voor vereenvoudiging van
Zonder inhoudelijke behandeling het Lintenbeleid unaniem aangeheeft de gemeenteraad besloten nomen, nadat er een wijziging op
om: een gemeentegarantie te ver- initiatief van de CDA fractie is aanlenen van 140.000 euro voor de fi- gebracht om op een aantal open
nanciering van de renovatie van kavels aan de Pontweg beperkte
het clubgebouw van Watersport- woningbouw mogelijk te kunnen
vereniging Nieuwe Meer, zodat maken. Tevens riep de raad op inide vereniging een lening kan ver- tiatief van de D66-fractie unaniem
krijgen voor duurzame renovatie het college op om een samenhanvan het clubhuis; de ontheffing gende visie op te stellen over alle
van het vereiste van het ingeze- linten in de gemeente.
tenschap aan wethouder Robert
van Rijn voor de duur van één jaar Concept RES
te verlengen; de bedragen van de De gemeenteraad kan zich vintoegekende fractiebudgetten in den in de zienswijze van het col2019 definitief vast te stellen; de lege op de Regionale Energienota Bodembeheer 2019 vast te strategie Noord-Holland Zuid en
stellen.
heeft met een drietal moties extra aandacht gevraagd in de opJaarstukken 2019
stelling van de RES voor de capaDe gemeenteraad heeft de Jaarre- citeit van het elektriciteitsnetwerk
kening 2019 vastgesteld en daar- in de gemeente, voorlichting over
mee decharge verleend aan het de samenhang tussen zonne- en
college van B en W over de ver- windenergie en over de verschilantwoording van de uitvoering lende soorten biomassacentrales

Ruim drie maanden gebruikt als parkeerplaats

Aalsmeerbaan vanaf juli
weer in etbaar

Aalsmeer - Op dit moment staan
er nog vliegtuigen geparkeerd op
de Aalsmeerbaan, maar niet lang
meer. Schiphol is de baan, die
ruim drie maanden gebruikt is als
parkeerplaats, weer beschikbaar
aan het maken voor het vliegverkeer. Vanaf maandag 6 juli wordt
de Aalsmeerbaan weer in gebruik
genomen. Daarmee kunnen de
buren die onder de routes van
en naar de Aalsmeerbaan wonen
weer geluidshinder van startende en landende vliegtuigen van-

af deze baan gaan ervaren. De
Aalsmeerbaan wordt, net als de
Zwanenburgbaan of Buitenveldertbaan, ingezet als extra startof landingsbaan of als de winden weersomstandigheden en/of
de beschikbaarheid van de andere banen daarom vragen. Schiphol geeft aan bij voorkeur gebruik
te maken van de Polderbaan en
de Kaagbaan als start- en landingsbaan voor het vliegverkeer.
Indien nodig, kan vanaf 6 juli op
piekmomenten ook de Aalsmeer-

baan weer worden ingezet. Welke baan wordt ingezet, hangt af
van de beschikbaarheid, de veiligheid, het zicht, de wind- en weersomstandigheden, de milieuregels
en regels voor baangebruik.

Wat kun je als omwonende ten
zuiden van Schiphol verwachten?
Op piekmomenten wordt een
extra baan ingezet. Dit kan de
Aalsmeerbaan zijn, maar ook de
Zwanenburgbaan of de Buitenveldertbaan. Schiphol verwacht

Feestelijk programma
Zaterdag is er niet zoals altijd een
groots defilé in Den Haag, maar
een feestelijk programma in de
Ridderzaal dat live wordt uitgezonden. Met verhalen van veteranen, beeldreportages en optredens van verschillende solisten
onder begeleiding van een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en
een combo van het orkest van de
Luchtmacht.
Op deze manier geeft het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan de Nederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor alle veteranen kan meebeleven. Het programma wordt
door de NOS integraal live uitgezonden van 12.45 tot 13.45 uur
op NPO1.

Tien bakken in 5 mooie kleuren

Seringenstraat opge eurd
met Begonia’s
Aalsmeer - Zo’n 10 jaar geleden mer ziet het er weer fleurig uit in
is op initiatief van Groei en Bloei de Seringenstraat.
de Seringenstraat voorzien van
groen. Dit gebeurde in samenwerking met Wijkoverleg De Dorper en leerlingen van het Wellant
College. Op de betonnen banken bij de woningen met de oneven nummers werden plantenbakken geplaatst en voorzien van
beplanting. In de loop van de jaren is er van de originele beplanting niet veel meer over. Op initiatief van twee bewoners is nu, met
medewerking van het wijkoverleg, nieuwe beplanting gerealiseerd. De firma Koppe stelde een
prachtig assortiment Begonia’s
beschikbaar in vijf mooie kleuren.
De jonge plantjes werden eerst
wat verder opgekweekt en vervolgens in de bakken bij de woningen geplant. Welke kleur er
geplant werd gebeurde in overleg met de bewoners.
In totaal zijn tien bakken voorzien
van nieuwe potgrond en beplant
met mooie Begonia’s. Deze zo-

Onvermijdelijke uitgaven en ambities

Gezamenlijke activiteit
Zodra het weer veilig kan zal het
Veteranencomité Aalsmeer in samenwerking met de gemeente Aalsmeer de lokale veteranen
uitnodigen voor een gezamenlijke activiteit. Want aan waardering, ontmoeting, herinneringen ophalen en verhalen de- Aalsmeer - Vanavond, donder- aantal posten waarvan het belen is veel behoefte. Contact: dag 25 juni, vergadert de ge- drag nog niet bekend is. Het colmeenteraad over de Kadernota lege heeft met de aanbieding van
info@4en5meiaalsmeer.nl.
2021. Dit is het belangrijkste mo- deze Kadernota de raad voorgement voor de raad om richting steld om tot aan de vaststelling
en hun nadelige effecten op de aan het college van B&W mee te van de begroting 2021 in het naomgeving.
geven voor het opstellen van de jaar gezamenlijk een proces te
nieuwe begroting voor het vol- doorlopen om tot een sluitend
Minderjarige vluchtelingen
gende jaar. De raadsfracties ge- meerjarenbeeld te komen.
Op initiatief van D66 heeft de ge- ven in deze vergadering hun almeenteraad in meerderheid een gemene beschouwingen op Eerste Bestuursrapportage
motie aangenomen die het colle- de financiële positie van de ge- Voorafgaand aan de behandeling
ge oproept bij het Rijk aan te ge- meente. Vanwege deze bijzon- van de Kadernota 2021 bespreekt
ven dat er bereidheid is en capa- dere agenda begint de vergade- de gemeenteraad eerst de eerciteit bestaat om naar rato alleen- ring donderdag al om 19.00 uur ste bestuursrapportage van dit
staande minderjarige vluchtelin- en vanwege de coronamaatrege- jaar. Met deze rapportage wordt
gen uit de Griekse vluchtelingen- len is de Burgerzaal, net als vori- de gemeenteraad geïnformeerd
kampen, die in een kwetsbare po- ge week, de vergaderzaal. Publiek over inhoudelijke en financiële
sitie, verkeren op te vangen.
is nog niet toegestaan tijdens de afwijkingen in het lopende jaar
vergadering. De vergadering vol- ten opzichte van de begroting.
Hornmeerpark
gen kan via de webstream van
In het vragenkwartier stelde Abso- de gemeente (www.aalsmeer. Stemmingen
luut Aalsmeer een aantal kritische nl) of de tv uitzending van Radio Aan het einde van de vergadering
vragen over de begaanbaarheid Aalsmeer.
worden er nog een aantal stemvan het Hornmeerpark. De fractie
mingen gehouden over voorgaf aan het te betreuren dat het Meerjarenbeeld
stellen die in de vorige raadsverzo lang duurt voordat inwoners Deze Kadernota is anders dan gadering al besproken zijn. Dat
in een rolstoel of met een kinder- voorgaande jaren; er wordt geen betreft de Actualisering van de
wagen kunnen genieten van dit sluitend financieel meerjaren- grondexploitaties ultimo 2019 en
mooie park. De wethouder gaf als beeld gepresenteerd, maar een het Meerjarenprojectenplan Buiantwoord dat de grond op enkele weergave van de tot nu toe al- tenruimte Aalsmeer 2020 – 2023
plekken extra verdicht moet wor- le bekende posten die nog niet inclusief een door fractie Groenden en moet inzakken. Absoluut in het meerjarenbeeld zijn opge- Links ingediende motie voor
Aalsmeer gaf aan hier begrip voor nomen. Dat gaat om alle wette- meer bomen langs de Aalsmeerte hebben, maar het duurt nu toch lijke en onvermijdelijke uitgaven derweg. De volledige agenda
wel al heel lang... Vorig jaar okto- die op de gemeente af komen, met vergaderstukken is in te zien
ber, tijdens de week van de toe- bestuurlijke ambities en om een via de website van de gemeente.
gankelijkheid, werd door de wethouder aangegeven dat binnen- Vorige week donderdag kwam de gemeenteraad voor het eerst bijeen in
kort de recent aangelegde paden de tot vergaderzaal omgetoverde Burgerzaal. Foto: Absoluut Aalsmeer
op sommige plekken extra verdicht zouden worden, zodat het
park straks ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk is en dit is nu
acht maanden geleden. Er is een
notitie gemaakt, er gaat verder
naar gekeken worden.

Gemeenteraad bespreekt
adernota in Burger aal

een piekmoment in de ochtend (tussen circa 9.00 en 10.00
uur met voornamelijk vertrekkend vliegverkeer) en in de middag (tussen circa 13.00 en 14.00
uur met voornamelijk landend
verkeer). Vanaf 6 juli wordt de
Aalsmeerbaan in de startpiek ’s
ochtends ingezet bij wind uit zuidelijke richting en in de landingspiek ’s middags bij wind uit noordelijke richting.
Gaat het aantal vluchten op
Schiphol meteen weer terug
naar hoe het hiervoor was?
Voordat het aantal vluchten terug is op het niveau van 2019 is
Schiphol een paar jaar verder,
naar verwachting rond 2023. In
de tussenliggende jaren zullen er
steeds meer vluchten bijkomen,
naar mate vraag en aanbod zich
herstellen.

Is de groei van Schiphol nu
volledig van de baan?
De komende jaren staan vooral in het teken van herstel. Van
groei boven de 500.000 vluchten
is voorlopig geen sprake. Eerst zet
Schiphol in op herstel in geleidelijke stappen. Tegelijkertijd wordt
verder gegaan met het terugdringen van hinder via de maatregelen die te volgen zijn op minderhinderschiphol.nl. Deze maatre-

gelen gaan over baangebruik,
vliegroutes en –procedures overdag en in de nacht en vlootvernieuwing. Deze maatregelen
staan los van het aantal vluchten.
Ga voor meer informatie over het
gebruik van de Aalsmeerbaan
naar bezoekbas.nl of bel voor vragen over het vliegverkeer met het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol: 020-6015555.
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...van Truus

“Deze plek is belangrijk voor Aalsmeer”

Iedereen weer welkom
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Nu de coronamaatregelen versoepeld worden,
gaan de culturele instellingen in
Aalsmeer weer open. In De Oude
Veiling is ook weer veel mogelijk.
Alle organisaties die daar actief
zijn, hebben hun werk weer opgepakt. Wethouder Wilma Alink
van Cultuur bezocht De Oude
Veiling: “Deze plek is zo belangrijk voor Aalsmeer. Hier komen
wij samen. Kinderen, hun ouders
en opa’s en oma’s. De afgelopen
maanden zijn niet makkelijk geweest voor De Oude Veiling. Er is
hier zo veel mogelijk met het Cultuurpunt, de bibliotheek, zalenverhuur en de horeca. Zij hebben
zich nu allemaal ingesteld op de
welbekende anderhalve meter. Ik
hoop dat veel Aalsmeerders zich
hier weer laten zien en zo al deze instellingen en hun geweldige
medewerkers willen steunen.”

Powerboost

met de cliënten van Ons Tweede
Thuis. Zij hebben de afgelopen
maanden online en met hun begeleiders geëxperimenteerd met
nieuwe recepten en ze zijn blij
dat ze hun werkzaamheden weer
mogen oppakken.
Cultuurpunt
Het Cultuurpunt is tijdens de sluiting deels online doorgegaan.
Ook heeft zij een rol gespeeld
in de ondersteuning van amateurkunstenaars. Scholen kunnen nu weer bij het Cultuurpunt
terecht voor culturele activiteiten op school. Daarnaast is er deze zomer een taalgerichte zomerschool voor de jeugd die dat nodig heeft en doorverwezen is
door het Sociaal Team van de gemeente.

Bibliotheek
De bibliotheek had tijdens de
Horeca
sluiting de service dat leden onIn De Oude Veiling zijn alle maat- line boeken mochten bestellen,
regelen getroffen zodat mensen die vervolgens afgehaald konveilig terecht kunnen voor een den worden. Hier was veel vraag
lunch, borrel of diner. Via de web- naar en zo konden mensen toch
site kan hiervoor gereserveerd blijven lezen. Inmiddels kunworden. Ook is het mogelijk om nen mensen zelf weer langskoin een vergaderruimte te dineren men om hun boeken uit te zoeop afstand. De zalen zien er alle- ken. Ook zijn geleidelijk de activimaal weer prachtig uit en kunnen teiten van het Taalhuis opgestart
weer verhuurd worden voor bij- en kunnen mensen weer gebruikeenkomsten.
maken van een werkplek in de biDe bakkerij is weer opgestart bliotheek.

De trekking van de winnaars door (van links naar rechts) Sander ten Seldam, Thomas Visser en Nelleke van Driel.

Veel originele en lieve reacties

3 Winnaars vaderdagactie
van Meer Aalsmeer
Aalsmeer - De ondernemers uit
Aalsmeer Centrum hadden een
leuke vaderdagactie bedacht,
waarbij stoere prijzen gewonnen
konden worden voor alle vaders.
Op de social media van Ondernemersfonds Meer Aalsmeer kon iedereen een reactie achterlaten
waarom nu net hun vader een prijs
moest winnen. Dat leverde originele en lieve reacties op. Afgelopen vrijdag werden de drie gelukkige winnaars bekend gemaakt
door middel van een anonieme
trekking. Nelleke van Driel, Sander
ten Seldam en Thomas Visser van
de marketingcommissie van Meer

Aalsmeer hadden de eer dit uit te
voeren. Een dag rijden in een super hippe Renault Twizy, aangeboden door Renault Nieuwendijk,
is gewonnen door Monique Samson. Met vier personen waterskiën
bij Waterskischool CopinSki mag
Sofie van der Ven. En Gerda Bliek
mag zich verheugen op een dagje suppen voor twee personen,
aangeboden door SUPventure. De
winnaars mogen een voucher ophalen die ze kunnen verzilveren
wanneer het hen met hun vader of
man uitkomt. Deze dames werden
nog eens extra verwend met een
boeket bloemen.

iranda’s Momenten

M

De grap

Verkiezing
Onderneming
van het Jaar
verplaatst
Aalsmeer - Het bestuur van Ondernemend Aalsmeer en de gemeente hebben besloten om de
verkiezing Onderneming van het
Jaar 2020 niet door te laten gaan.

De verkiezing is verplaatst naar
volgend jaar, 2021. Dit om ondernemers de ruimte te gunnen om
zich te focussen op het ondernemen in deze lastige tijd. De genomineerden van 2020 blijven genoteerd en dingen mee tijdens
de verkiezing Onderneming en
Starter van het jaar in 2021.
Wel wordt er dit jaar nog iets anders voor de ondernemers in
Aalsmeer georganiseerd. Meer informatie hierover volgt later.

Weer veel variatie bij
Radio en TV Aalsmeer
Aalsmeer - “Het leven is te kort
om niet te doen waar je hart sneller van gaat kloppen,” zegt EFT
coach Rachel Barnes. Na een persoonlijke ervaring met EFT (Emotional Freedom Techniques) was
ze zo enorm enthousiast dat ze
besloot dat deze aanpak veel bekender moest worden en startte
ze haar eigen coaching praktijk.
Als coach helpt zij millennials om
grip te krijgen op faalangst. Esther
Sparnaaij gaat haar programma
‘Echt Esther’ donderdagavond om
19.00 uur vragen hoe ze dit doet.
Ook een vraag voor Rachel? Mail
deze voor donderdag aan esther@
radioaalsmeer.nl.

Brand, een soort uitleenservice
van kleding. Ze wil zich nu richten
op de bewuste Nederlandse zakenvrouw. In de uitzending van 22
juni hadden ze het over een lastig
onderwerp: verlies. Babet te Winkel is medeoprichter van het platform Verlieskunst en samen met illustratoren maakt zij Verlieskaarten. Beluister de uitzending terug
op de website van Radio Aalsmeer.

Aalsmeer - Soms kijk ik het programma Voetbal Inside, omdat
mijn hubbie nu eenmaal van voetbal houdt en het ‘t enige voetbalpraat-programma is waar ik naar
kan kijken. De grappen zijn soms
flauw, soms om te lachen en soms
net over de grens, maar ik vind dat
humor over alles moet kunnen.
De definitie van humor vind ik 1.
je kunt er om lachen, 2. je snapt
de clou niet of 3. je vindt gewoon
de grap niet leuk. Er is geen optie
4. Namelijk dat je boos wordt om
humor. Gewoon de overige 3 opties kiezen en weg zappen als je
het niks vindt en door met je leven. Iedereen is, vooral de laatste
tijd, maar op zijn teentjes getrapt,
er mag niks meer en dat vind ik
een slechte zaak. Ik keek het programma, net als 1.7 miljoen andere mensen van de week, en vond
daar wat van. Al in de eerste beantwoording op de vraag van de
stoere advocate, die daar toch
maar was gaan zitten, zei Derksen
al dat de opmerking (waar het hele programma om draaide(!)) een
grap was. Wellicht een verkeerde,
maar slechts een grap. De intentie
waar ze een uur over doordramde was dus ‘dat het een grap was’.
Niks meer, niks minder. Ik vond dat
Johan overeind bleef, ondanks dat
zijn collega, presentator Wilfred
GeNEE hem als een Judas onderuit bleef schoffelen. René van der
Gijp kon zijn ei niet kwijt en Wim
Kieft vroeg nog voorzichtig ergens tussendoor of er tegenwoordig helemaal geen grappen over
gekleurde mensen meer gemaakt
mogen worden, maar daar kwam
niet echt antwoord op. De advocate zei ook nog dat ze, uit respect naar iemand die daar aanstoot aan nam, liever de donkere bevolking zwart wilde noemen
en de blanken wit, maar verderop
in het gesprek gooide ze er toch
weer bruin en blank doorheen.
Verwarrend, want waarom (en dat

‘De top 10’ van...
Maandag 29 juni is schrijfster
en oprichtster van A&K Thuis te
gast in het programma van Tahlita en Rinus van Itterzon. Aan de
hand van haar tien favoriete liedjes wordt Mandy van de Zwaard
Korte pauze ‘Blikopener Radio’
in de spotlights gezet. ‘De top 10
Komende twee weken, te weten van...’ start om 20.00 uur. Radio en
29 juni en 6 juli, genieten de ma- TV Aalsmeer is te beluisteren via
kers van ‘Blikopener Radio’ van 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
een korte zomerpauze. Op maan- de kabel, digitaal radiokanaal 868
dag 13 juli zijn ze terug met we- (Caiway), via de website www.raderom een interessante gast: Me- dioaalsmeer.nl en te bekijken via
gaidi Pinas. Gedreven door haar kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389
passie voor mode startte ze an- van KPN/XS4ALL/Telfort of radio- Aalsmeer - De Nederlandse bloemen- en plantengroothandel laat
derhalf geleden met Borrow een aalsmeer.nl/tv.

vraag ik oprecht) mag blank niet
en is wit beter en waarom is zwart
dan beter dan bruin. Ik snap het
allemaal niet zo goed. Wat ik wel
snap is dit; Als mensen zich gekwetst voelen dan is dat oprecht
vervelend. Ik kan me daar niet in
verplaatsen, net zo min als mensen zich in mij kunnen verplaatsen
dat ik met mijn sproeterige huid
nooit zomaar in de zon kan, nooit
een lekker bruin kleurtje krijg, me
soms schaam voor mijn dikke witte benen en af en toe jaloers ben
op een prachtig gebruinde vrouw
met lange glimmende benen onder een gele rok. Een kleur die
ik van mijn leven niet kan en zal
dragen, omdat het geen gezicht
is. We moeten allemaal iets beter ons best doen om elkaar beter te gaan begrijpen. Er is een
ontzettende tweestrijd aan het
ontstaan, wat waarschijnlijk uitmondt in een soort oorlog. Twee
kampen die maar bozer en bozer
worden. Nog even terugkomend
op het programma van maandagavond; Dries, de Nederlandse Marokkaan wiens vader eigenhandig
Nederland mee heeft helpen opbouwen, sloeg mijns inziens de
plank mis en voegde weinig aan
de show toe dan alleen een beetje schreeuwen. En dat dwarse gedoe, daar heeft niemand iets aan.
Nooit. Ik zat met smart te wachten
op een paar leuke grappen in de
show, maar die bleven uit. Ik ben
trouwens benieuwd of het format
VI kan blijven bestaan zoals het tót
gisteravond was, maar ik heb daar
een hard hoofd in. Nederland is
hard aan het veranderen en daar
is deze blanke sproetenkop met
witte benen niet blij mee. Het gaat
té snel. Het voelt alsof ons land
wordt overgenomen. En dat gevoel kan je niet begrijpen als je
het niet ervaart. Is dát dan discriminatie?
Een knuffel (niks anderhalve
meter!) van Miranda Gommans

Aalsmeer - “Je hoeft geen andere kleren mee te nemen hoor”,
zei mijn echtgenoot, toen ik mijn
fietsplan uitlegde. Buienradar is
zijn leidraad en hij bestookt me
de hele dag met weersvoorspellingen: “het blijft droog; prima
fietsweer.”
Bij de brug over de Ringvaart was
ik al zeiknat. Nu heb ik de neiging niet naar hem te luisteren,
dus in mijn fietstas zat wel degelijk een droge outfit. Maar over
powerboost gesproken, 7 uur ’s
morgens in de gietende regen
naar Bloemendaal fietsen, is absoluut een magische ervaring. Ik
nam het Liniepad, dat voelde in
eerste instantie als de verkeerde
kant op, want richting Rijsenhout.
Maar dan, de borden vertelde mij
dat ik de vleermuizen vliegroute
volgde, een spirituele beleving,
want wat een verademing in vergelijk met de Aalsmeerbaan, nu
in ruste maar ik heb het angstige vermoeden dat dit van tijdelijke aard is. Als tegenligger trof
ik een groepje blankbruine koeien waarvan een van de dames
hardnekkig de doorgaande route
bleef blokkeren. Ik ging de discussie met haar aan. “Wat spreken we
af? Ga ik door de berm? Of jij aan
de kant?” We bereikten zomaar
een compromis. En dat kun je in
deze tijden van kleuren discussies bepaald een doorbraak noemen. Ik fietste over dijken, langs
weilanden, door parken en over
wildroosters. De hele Groene As
is aan mij voorbij gegaan. Als je
de knop van ‘rotweer’ in je hoofd
omzet is regen alleen maar nat.
En ook niet meer dan dat. “Slecht
weer bestaat niet”, zegt de Zoon
altijd. “Er is alleen maar slechte
kleding.” Ook daar heb ik patent
op. Mijn smetteloze - net nieuwe,
dus zuinig op – witte gympen zaten in no time onder de spetters
schapenpoep. Ik kwam kuddes
van die meiden tegen en heb ze
allemaal liefdevol toegesproken.
In Haarlem verdwaalde ik hope-

loos. Stom, want het is de stad
van mijn jeugd. Maar ik dacht
het beter te weten dan de fietsknopen app en werd dus vermanend toegesproken door een ingeblikte GPS mevrouw: “klopt
je route nog?” Om een paar kilometer verderop blij te roepen:
“je bent er weer.” Een half uur te
laat was ik op mijn afspraak met
de Zoon, maar het was droog en
ik heb in de zon met mijn kleinkinderen gewandeld. Om 7 uur ’s
avonds nam ik de route in omgekeerde volgorde. Stralend weer.
In de buitenwijken van Haarlem
wandelden hele volksstammen
gesluierde medeburgers door de
stadsparken. Gezellig even met
man en kinderen van het mooie
weer genieten. Ik waande mij in
het buitenland. De hemel in de
verte werd echter steeds zwarter.
“Waar ben je?” belde manlief, “het
is hier noodweer.” “Geen idee”. Bij
het volgende knooppunt bleek ik
op de IJweg te zijn en daar brak
de hel los. Een lieve mevrouw
sprak mij aan: “Heb je geen corona? Kom dan binnen wachten.”
Manlief die een licht schuldgevoel had over zijn slechte advies
van die ochtend stond even later
op de stoep om mij op te halen.
Veel mensen zijn in deze hectische tijd toe aan ontstressen, op
zoek naar vertrouwen in de toekomst en vooral in zichzelf: Ga
fietsen! En doe dat vooral in de
regen.
truusoudendijk@gmail.com

Start activiteiten en uitbreiding openingstijden

Weer werken en studeren
in bibliotheek Amstelland

Aalsmeer - De werk- en studieplekken in de bibliotheek zijn
vanaf 29 juni weer te gebruiken.
Ook start de bibliotheek weer
met activiteiten en worden de
openingstijden van alle vestigingen verder uitgebreid. Vanaf aanstaande maandag 29 juni stelt
de Bibliotheek weer werkplekken beschikbaar. Bezoekers kunnen gebruik maken van publieke computers en gratis WiFi voor
hun eigen laptop of tablet. Directeur Daphne Janson is blij dat
de Bibliotheek met deze stappen
ook weer andere doelgroepen
kan bedienen. “Alles moet je tegenwoordig digitaal regelen. Niet
iedereen heeft daarvoor thuis de
mogelijkheden of beschikt over
de benodigde vaardigheden. We
bieden deze mensen gelukkig
weer een plek. En we starten de
computercursussen voor beginners weer op.” Ze verwacht ook
studenten en flexwerkers te gaan
zien. “We hebben veel thuis gezeten de afgelopen tijd. Een andere
setting om in te werken of studeren is dan een welkome afwisseling.” Om voldoende afstand tussen bezoekers te waarborgen zijn
er minder werkplekken dan normaal. De duur van de tijd dat een
werkplek gebruikt mag worden
is gelimiteerd. Printen is nog niet
mogelijk. Een krantje lezen of af-

spreken in de Bibliotheek behoren ook nog niet tot de mogelijkheden.

laren in Bloemkwekerijprodukten
bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata.
De export van bloemen en planten kromp in mei met 8% naar
671 miljoen euro. Planten lieten
in mei een ware opleving zien
met een groei van 7%, terwijl snijeen licht herstel zien. Dit maakt bloemen achterbleven met een
de Vereniging van Groothande- krimp van 19%.

Vooral hoge luchtvrachtkosten
vormen een obstakel voor de import van snijbloemen uit Afrika
en Zuid-Amerika. “Het voorzichtige herstel biedt perspectief voor
de komende maanden”, stelt directeur Matthijs Mesken van de
VGB. In maart (-32%) en april
(-38%) boekte de handel fors lagere exportomzetten.

Hoge vrachtkosten een obstakel

Voorzichtig herstel export
van bloemen en planten

Activiteiten en workshops
Ook een deel van het programma
van de bibliotheek gaat weer van
start. Naast de computercursussen is het Taalhuis weer geopend
op afspraak en staan er netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden op de planning. Voor kinderen zijn er Maakplaats-workshops
en komen er een aantal leuke zomeractiviteiten aan. Kijk op www.
debibliotheekamstelland.nl voor
de actuele agenda.
De Bibliotheek Amstelland verruimt vanaf 29 juni de openingstijden van alle vestigingen. De
Bibliotheek in Aalsmeer, in de
Marktstraat, is dan iedere maandag tot en met vrijdag geopend
van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag tussen 11.00 en 18.00 uur.
Veiligheid
De versoepelingen zijn afgestemd met de lokale GGD. De gezondheid van bezoekers en personeel blijft vooropstaan. De bibliotheek vraagt haar bezoekers
daarom instructies goed op te
volgen. Alle actuele en uitgebreide informatie is terug te lezen op
www.debibliotheekamstelland.
nl/corona.
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kinder- en jeugd

krant

den. En voor de kinderraadsleden
geldt wat de wethouder betreft
dat ze, met het tonen van hun
betrokkenheid bij de gemeente
waarin ze wonen, laten zien dat
het met hen in de toekomst wel
goed komt. Bovendien zijn de
verfrissende ideeën van de kinderen voor de bestuurders meer
dan welkom.

Oorkonde voor alle leden van de kinderraad

Afscheid van Berber, Julius nu
officieel kinderburgemeester
Aalsmeer - Tijdens de laatste kinderraad van de jaargang 20192020 is officieel afscheid genomen van Berber Veldkamp als kinderburgemeester. Aan het eind
van de raadsvergadering hing ze
de keten om de hals van haar opvolger Julius van Wilgenburgh.
Wethouder onderwijs en jeugd
Bart Kabout sprak de vertrekkende en nieuwe kinderburgemeester toe, had een afscheidscadeau
voor Berber en een boeket bloemen voor beiden. De leden van
de kinderraad kregen een fraaie
oorkonde, ondertekend door de
wethouder en de burgemeester,
als dank voor hun inspanningen.

later begonnen, maar uiteindelijk kwam de raad tot de conclusie dat langere schooltijden beter zijn om alle lesstof goed te
kunnen begrijpen. In de laatste
persconferentie van het kabinet
vroeg de minister-president aan
de kinderen van Nederland om
met ideeën en gedachten over
het coronavirus te komen.

Boodschap aan Mark
Aanleiding voor de kinderraad
van Aalsmeer om daarover van
gedachten te wisselen. De precieze boodschap aan Mark Rutte wordt nog opgesteld maar
de kinderraad stelt in elk geval
vast dat minder auto’s en minder vliegtuigen het milieu nu vervuilen en dat dit wat hen betreft
ook na de coronacrisis zoveel mogelijk zo moet blijven. Ook het tegengaan van eenzaamheid, onder met name ouderen, moet een
aandachtspunt blijven als het aan
de Aalsmeerse kinderraad ligt.

vende woorden over alle in de
raadszaal aanwezige kinderen.
Hij bedankte Berber voor haar
inzet voor natuur en milieu en
roemde haar rol bij de bijzondere dodenherdenking van dit jaar.
In Julius ziet de wethouder een
prima opvolger. Hij vindt dat Julius vernieuwende ideeën heeft
over de manieren waarop je kinderen met elkaar kunt verbin-

Nieuwe kinderraad
Een aantal zaken dat in deze kinderraad is besproken maar nog
niet is uitgevoerd, zoals de sponsorsportdag voor kinderen die
om financiële redenen niet kunnen sporten, wordt nog meegenomen naar volgend schooljaar en de kinderen die nu naar
de middelbare school gaan zullen daarbij nog worden betrokken. De laatste kinderraad van
dit schooljaar werd afgesloten
door een klap met de voorzittershamer door de nieuwe kinderburgemeester Julius. Kinderen uit groep 7 en 8 van volgend
schooljaar (groep 6 en 7 van huidig schooljaar) kunnen zitting nemen in de nieuwe kinderraad die
vanaf september 2020 weer gaat
vergaderen. Er volgt zo snel mogelijk meer nieuws over de manier van aanmelden maar als
kinderen zich nu wenden tot de
kinderraadsleden die bij hen op
school zitten, weten die de weg
naar de gemeente inmiddels wel
te vinden.

Manon beheert website
van ‘Jong in Aalsmeer’

Bekendmaking Super Juf
en Meester in ‘Let’s Go’
Aalsmeer - Tot aan de zomervakantie sluit Kim tussen 17.00
en 18.00 uur de week met ‘Let’s
Go and Stay Home’ op Radio
Aalsmeer. Vrijdag 26 juni belooft
het een Super-uitzending te worden. Sinds een lange tijd mogen
er weer gasten naar de uitzending
komen, natuurlijk moet er nog wel

of we daar een cursus kunnen regelen. Daarnaast horen we voor
onze website ook heel graag wat
ze willen horen of zien. Dan kunnen we daarop inspelen.”

Wat is het leukste aan
jouw werk bij Buurtwerk?
“Er is zo veel leuk aan mijn werk!
Het leukste is om in contact te
derhoudt. “Het leukste aan mijn Kudelstaart en ben naar de mid- staan met jongeren. Om te kijken
werk bij Buurtwerk vind ik het delbare gegaan in Aalsmeer. Daar wat zij graag willen doen en wat
meemaken van de groei van kin- ken ik dus al veel mensen van. wij daarin voor hen kunnen bederen waar ik mee werk. We doen Verder ben ik ook altijd vrijwil- tekenen. Dat kan zijn het helpen
bijvoorbeeld veel met talentont- liger geweest bij de Binding en met zoeken naar een baantje, kijwikkeling.”
ging ook mee op Bindingkamp. ken naar een studie of een luisOok daar ken ik heel veel mensen terend oor bieden. Het feit dat ik
Hoe ben je bij Jong in Aalsmeer
van. Daarnaast ken ik veel sport- deel uit kan maken van dat proterecht gekomen?
clubs in Kudelstaart en weet ik de ces, wat iemand op dat moment
“Ik heb twee verschillende op- andere plekken waar jeugd sa- doormaakt, vind ik heel tof.”
leidingen gedaan, die eigenlijk menkomt goed te vinden.”
niks met elkaar te maken hadWaar kan de jeugd jullie vinden
den. Vrienden van mij wezen mij Buurtwerk heeft een brede
als ze na het lezen van dit stuk
op de vacature bij Buurtwerk. Bij doelgroep, van basisschoolenthousiast zijn geworden?
die functie kwam ook dat ik de kinderen tot jongvolwassenen,
“Via onze website www.jongiwebsite kon gaan beheren en er- hoe spelen jullie hierop in?
naalsmeer.nl kan je reageren op
voor zorg dat er leuke stukjes on- “Wij luisteren veel naar de men- onze vaste rubrieken. We hebben
line komen te staan. De combina- sen die bij ons langskomen. Ze een Baan van de Maand rubriek,
tie van jongerenwerk en de web- kunnen zelf met initiatieven ko- een podcast en er is een forum
site sluit goed aan bij mijn twee men. We doen veel aan talent- waar je vragen kunt stellen. Verstudies en brengt twee interesses ontwikkeling, dus als kinderen der hebben wij een locatie in Kuvan mij bij elkaar.”
iets willen leren gaan wij kijken delstaart, Place2Bieb. Door corowat daarin mogelijk is. Een groep- na zijn er wat minder activiteiten
Denk je dat het helpt dat je zelf hier je jongens willen graag iets doen dan normaal, maar we gaan langin de omgeving bent opgegroeid?
bij de nieuwe skatebaan bijvoor- zaam weer opstarten!”
“Ja, zeker! Ik woonde vroeger in beeld, dus zijn we aan het kijken Tekst: Nienke Oosting

Vrijdag op Radio en TV Aalsmeer

afstand worden gehouden in de
studio. Maar dat betekent dat de
genomineerde Super Juf en Super Meester naar de uitzending
mogen komen. Afgelopen vrijdag
verklapte Kim al dat de Super Juf
van de IKC Triade komt en de Super Meester les geeft op de Jozefschool. Maar wie het nu precies

Aalsmeer - Helaas kon door corona het kamp van de groepen 8
van obs De Zuidooster niet doorgaan. Gelukkig hebben de leerkrachten alles op alles gezet om
toch een aantal fantastische dagen te organiseren.
Zo gingen de leerlingen naar Funmania, Zeilschool Aalsmeer en de
Waterlelie. Super geregeld!

damse bos werd van alles voor
ze geregeld. Zo was er een gps
speurtocht, waren er leuke spellen en ook een echte disco mocht
niet ontbreken! Bij de scouting in
Amstelveen werd overnacht. Het
ontbijt werd gesponsord door de
Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg. De kinderen hebben echt te
gekke dagen gehad, een afscheid
van de basisschool om nooit te
Speurtocht en disco
vergeten!
Voor groep 8c is er door een aan- Sylvia, Serina, Marcel en Britt; natal hele enthousiaste ouders toch mens alle andere ouders en naook nog een kamp georgani- tuurlijk de kinderen: Hartelijk beseerd: ‘de n8 van 8’. In het Amster- dankt!

Heropening Place2Bieb

Buurtwerk Aalsmeer: Voor en door jongeren

Aalsmeer - Jong in Aalsmeer is
een website die deel uitmaakt
van Buurtwerk Aalsmeer. “Alle
jeugd die wilt vloggen, bloggen
of op een andere manier mee wilt
helpen aan de website is meer
dan welkom! Het moet echt een
platform worden voor en door
jongeren”, aldus Manon Zwart, de
Buurtwerker die de website on-

Fantastisch afscheid voor
groepen 8 De Zuidooster

Activiteiten voor tieners en jongeren

Vreemd jaar
Voor zowel de kinderburgemeester als de leden van de kinderraad
was het een vreemd jaar in verband met de maatregelen rond
het coronavirus. In de vergadering van de kinderraad werd uitgebreid over de maatregelen
en de gevolgen ervan gepraat.
Sommige kinderraadsleden von- Verfrissende ideeën
den het best fijn dat de scholen Wethouder Bart Kabout sprak lo-

Foto: Buurtwerk Aalsmeer.
Manon Zwart, webbeheerder.

Funmania, Zeilschool en Waterlelie

zijn? Vrijdag gewoon luisteren en/
of kijken. Dan hoor je ook de twee
kinderen die hun juf en meester
hebben aangemeld. Kim gaat ze
natuurlijk vragen waarom zij hun
juf en meester zo Super vinden.
Junior songfestivalfinalist
In de laatste uitzending van
‘Young Ones’ voor de zomerstop
op woensdag 1 juli vanaf 19.00
uur is Maud Noordam te gast in
de radiostudio bij Jonas en Stevan. Ze is finalist bij het Junior
Songfestival en hoopt in september te horen of ze met de drie andere meiden waar ze mee gaat op-

treden, Nederland mag gaan vertegenwoordigen. Ze was al eerder bij het kinderprogramma ‘Let’s
Go’, maar de 14-jarige Aalsmeerse
VWO-leerling heeft veel te vertellen. Wie is haar voorbeeld, moet
ze dingen laten voor haar zangcarrière, hoe ziet ze haar toekomst en
meer. Ook is er aandacht voor activiteiten die door Team Sportservice Aalsmeer georganiseerd worden in de zomervakantie en nog
veel meer. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de
website www.radioaalsmeer.nl

Kudelstaart - Vorige week mocht
eindelijk het jongerencentrum
Place2Bieb aan de Graaf Willemstraat weer open. De jongerenwerkers van Buurtwerk ondersteunden verschillende activiteiten van en voor tieners en jongeren. Op dinsdagmiddag zijn er
activiteiten voor leerlingen van
groep 6, 7 en 8 van de drie Kudelstaartse scholen. Er is een TikTokzone ingericht, tieners kunnen op de playstation en lekker
sportief en creatief bezig zijn. De
leerlingen kunnen zich inschrijven op hun eigen school en hebben zelf een grote rol in het organiseren van de activiteiten. Om
de week op woensdagavond organiseert de meidenclub hun
avond. Afgelopen woensdag
hebben ze een leuke spellenavond georganiseerd en hebben
vergaderd over de toekomst van
de meidenclub.
Donderdag heeft een aantal jongeren de eerste Place2Eat weer
georganiseerd. Bij Place2Eat koken en eten jongeren samen. Iedereen heeft zijn eigen taak, van
koken tot opruimen tot de vaat-

wasser in- en uitruimen. Samen beslissen ze wat er gekookt
wordt. Op deze manier maken
jongeren kennis met verschillende soorten eten en culturen,
maar leren ze ook samenwerken,
plannen, organiseren en opruimen.
Aanmelden verplicht
Lijkt het jou ook leuk om zelf, of
met vrienden, een activiteit te
organiseren in Aalsmeer of Kudelstaart voor andere jongeren
of je buurt? Buurtwerk helpt je
graag! Ook ben je welkom om op
donderdag aan te sluiten bij Place2Eat in Kudelstaart.
Door de huidige maatregelen
is aanmelden voor elke activiteit verplicht. Ook wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.
Met gezondheidsklachten moet
je helaas thuisblijven. Aanmelden voor donderdag, zelf een activiteit in Aalsmeer of Kudelstaart
starten of zijn er vragen? Neem
contact op met jongerenwerker Lizanne via whatsapp: 0613473516 of stuur een DM op instagram: buurtwerk.aalsmeer.

Vrijdag start AAS Jeugd Arena

Merel online kampioen
bij jeugdschaken AAS
Aalsmeer - De online jeugdcompetitie van schaakclub AAS is gewonnen door Merel Bloem. In de
tiende en laatste ronde speelde
ze een solide remise tegen Luuk V,
de oud-kampioen die dit jaar niet
zo op dreef was. Konrad versloeg
Christiaan en kwam qua punten gelijk met Merel, maar bleef
op SBB-score 1.5 punt achter en
dus net geen kampioen. Broer Simon won van Luuk B. In de complicaties van het middenspel ging
het niet zo goed met Luuk en hij
werd daarna hard mat gezet door
Simon, die daardoor op de derde plaats is geëindigd. Pepijn
won met zwart van Rune, speelde maar 4 ronden mee waaruit hij
4 punten scoorde. Bij eerder mee-

doen had een hogere plaatsing er
zeker in gezeten. David won van
Daria Rudolph en werd daarmee
netjes vierde. Roan won met wit
van Maks en eindigde gelijk met
David op 5.5 punten. Ook hier
moest de SBB-score de plaatsing
bepalen en kwam Roan 1.25 punten te kort. In totaal speelden vijftien jeugdschakers mee aan deze
AAS online jeugdcompetitie. Vanaf komende vrijdag 26 juni is er
de AAS Jeugd Arena vanaf 19.30
uur, doe mee! De eindstanden en
uitslagen van de online competitie staan op: www.aas.leisb.nl. Kijk
ook op de website voor meer informatie over het jeugdschaken
bij AAS.
Door Ben de Leur
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