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Tijdelijke oversteek voor voetgangers, fietsen, bussen en hulpdiensten ter hoogte van de Brandweerkazerne.

Vanaf aanstaande zaterdag kruising drie weken dicht!
Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:

HARTELUST

www.pietdupau.nl

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

HARTELUST

Miele specialist

Eigen technische dienst

Ontwerpwedstrijd voor
rotonde bij Zwarteweg

Aalsmeer - Vrijdag 26 juni om 12.00 uur hebben de bestuurders
van de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn en
Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland het startsein gegeven voor de werkzaamheden van het project HOVASZ
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer Schiphol Zuid). Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit digitaal met een video.
Aalsmeerse inrichting
Als starthandeling werden de inwoners van Aalsmeer online betrokken middels de aankondiging
van een ontwerpwedstrijd voor
het middenstuk van de nieuwe rotonde Zwarteweg. Het is de bedoeling dat het middenstuk van
de rotonde een Aalsmeerse inrichting en uitstraling krijgt die
past bij het bloemenimago van
Aalsmeer. Voor het ontwerpidee
is 25.000 euro beschikbaar. Ideeën
kunnen geplaatst worden op de
website participatie.aalsmeer.nl.
Het eerste idee is al ingebracht: De
Kunstploeg wil samen met de leerlingen van IKC Triade een kunstwerk bedenken en maken. In dat
beeld moeten typische Aalsmeerse thema’s als grond, aardbei, sering, poel, watertoren, maar ook
een bos bloemen voor een ander
als inspiratie dienen. Kinderen maken de ontwerpen waarna een di-

Tijdelijke oversteek
Voetgangers, fietsers en bussen
vers samengestelde jury voor het kunnen gebruik maken van de tijdefinitieve ontwerp kiest.
delijke oversteek ter hoogte van
de brandweerkazerne Aalsmeer.
Eind juli in gebruik
Hulpdiensten (brandweer, politie
Aannemer Dura Vermeer begint en ambulancedienst) worden ook
met de aanleg van de vrijwillige langs de werkzaamheden geleid.
busbaan en de realisatie van een
rotonde aanstaande zaterdag- Tweebaansweg
ochtend 4 juli bij de Zwarteweg. Het hele project van de nieuwe
Als alles volgens planning ver- HOV-verbinding (regionaal busloopt, wordt de rotonde eind ju- netwerk) zal eind 2021 klaar zijn.
li al in gebruik genomen. De eer- Naast de busbaan wordt de N196
ste van de totaal zes rotondes die in Haarlemmermeer, Burgemeesbij de kruisingen in Aalsmeer aan- ter Kasteleinweg in Aalsmeer en
gelegd gaan worden. Tijdens de de Koningin Maximalaan in Uitwerkzaamheden, tot en met 26 ju- hoorn, inclusief de fietspaden,
li, is de kruising Zwarteweg en de opnieuw ingericht als een tweeBurgemeester Kasteleinweg afge- baansweg voor lokaal bestemsloten voor wegverkeer. Er wordt mingsverkeer. Voor vragen over
zeven dagen in de week gewerkt, de werkzaamheden kunnen wegdagelijks van zes uur in de och- gebruikers en omwonenden
tend tot elf uur ‘s avonds. In de emailen naar hovasz@noord-holperiode van 20 tot en met 24 ju- land.nl. Informatie is te vinden op
li vinden er ook nachtelijke werk- de website en de facebook-pagina
zaamheden plaats. Het doorgaan- van HOVASZ.

T/M ZONDAG 5 JULI ONTVANG JE IN DE
WINKEL 3 KEUZEKORTINGSBONNEN.
ZIE WWW.INTRATUIN.NL/ACTIES

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

Laatste loodjes voor de
Aardbeienbrug
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Nachtelijke afsluiting van 8 op 9 juli

ADVERTEREN?

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

www.antennagroep.nl

de verkeer kan bij Uithoorn en
Hoofddorp via de N201 rijden. Bestemmingsverkeer wordt met borden omgeleid.

VOOR HET
OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 6

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

Bijbaan in de
interieurbranche

Vaderzwaan en drie jonkies overleden

Zwanen aangereden op
de Oosteinderweg
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 25 juni rond 7 uur in de ochtend is op de Oosteinderweg een
zwanenfamilie, vader, moeder
en vier jonkies, aangereden door
een witte bestelbus. De zwanen
zaten op de weg voor huisnummer 520. “Het was een gigantische klap, de grote zwaan lag meters verderop”, vertelt een getuige. De mannetjeszwaan heeft de
klap niet overleefd. Ook zijn twee
kleintjes dood gereden. De be-

stuurder is doorgereden. “Een laffe daad om door te rijden”, vervolgt de getuige. “Niet eens de
moeite nemen om de zwanen
aan de kant te leggen en de dierenambulance te bellen.”
Hard rijden
De getuige heeft de dierenambulance gebeld voor één jonkie, dat
gewond is geraakt. Het zwaantje
is meegenomen door de medewerkers van de dierenambulance,
maar is later op de dag ook overleden. Moederzwaan en één jonkie hebben de aanrijding overleefd. Volgens de getuige wordt
er veel te hard gereden op de
Oosteinderweg. “Nu zijn het zwanen, maar straks wordt er een
kind aangereden.” Niet bekend

Aalsmeer - De voltooiing van
de Aardbeienbrug op de Uiterweg nadert. Na flinke vertraging
door het moeten omleggen en
veilig stellen van kabels en leidingen zijn de bouwers voortvarend
te werk gegaan. De brug met het
replica brugdek is geplaatst en in
gebruik. De omleidingsbrug is al
afgebroken en opgeruimd. Gewerkt wordt nu, tot halverwege
volgende week, aan het in oorspronkelijke staat terugbrengen
van de aanliggende percelen.
De laatste toplaag op de brug
wordt aangebracht in de nacht
van woensdag 8 op donderdag
9 juli. De Uiterweg wordt hieris (nog) of de zwanen opzettelijk
zijn dood gereden of dat de hard
rijdende bestuurder de dieren te
laat opmerkte. “De klap moet de
bestuurder zeker gehoord en gevoeld hebben”, vervolgt de getuige. De bestelbus heeft rechtsvoor
flinke schade opgelopen.

voor afgesloten tussen 21.00 en
05.00 uur en verkeer is niet mogelijk. Bewoners, jachthavens en
bedrijven doen er goed aan om
dit rood omrand te noteren in de
agenda. Aan nood- en hulpdiensten wordt overigens wel doorgang verleend.
En tot slot wordt de ‘kers op de
taart’ geplaatst: De replica bovenbouw. Medio juli heeft de Uiterweg haar traditionele en stijlvolle Aardbeienbrug weer terug.
Weliswaar niet de originele, maar
wel een exemplaar die nauwelijks
te onderscheiden is van de oorsprong ophaalbrug over de Aardbeiensloot.

de ‘doorrijder’ niet mis. “Wat vreselijk, zielig en verschrikkelijk”
en “Echt walgelijk gewoon.” De
politie doet verder onderzoek
en hoopt meer getuigen te kunnen spreken en mogelijk camerabeelden in handen te krijgen.
Wie meer informatie heeft, wordt
verzocht contact op te nemen via
Getuigen gezocht
0900-8844.
Op facebook zijn de reacties op Foto: Stephanie Hoogeveen
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Groepstraining ‘Stoppen
met roken’ in Aalsmeer

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.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Ook voor spoed
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 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.

Trouwring terug gevonden!
Aalsmeer - Danielle Jonker uit
Aalsmeer had een oproepje op
Facebook geplaatst: ”Wij zoeken
mensen met een metaaldetector. Haar man Coen van Iersel had
namelijk zijn trouwring verloren,
waarschijnlijk op hun recreatietuin in Aalsmeer.
Andy en zoon Patrick MacDonald
uit Lisse hadden zich bij Danielle

gemeld en afgelopen zaterdag 27
juni werd er door de twee heren
in de recreatietuin gezocht.
Na bijna twee uur zoeken op ongeveer 900 vierkante meter had
Patrick de trouwring, die twee
maanden in de grond zat, teruggevonden en teruggegeven aan
de gelukkige eigenaar!

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
Zondag 5 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Tijdelijk in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag 16u.
Dienst (online) via www.camaaalsmeer.nl. Spreker: Maurice
Lubbers.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag om 10u. Dienst. Spreker:
Arjen Ravesloot. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Chr. Geref. en Ned. Geref Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan en
Lichtbaken Rijsenhout. Zondag 10u. Gezamenlijke online
dienst via www.kerkdienstenonline.nl. Voorganger: ds. J.A.C.
Weij.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst
via
https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorganger: ds.
Paul F. Thimm.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Online dienst
via http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/.
Voorganger:
ds. Mirjam Vermeij (afscheidsdient).
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, Aalsmeerder-

Na twee uur zoeken met metaaldetector

brug. Zondag 10.30u. Dienst
via livestream: www.leg.nl.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk,
Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering
en om 14u. Poolse dienst in
Karmelkerk. Maximaal 80 kerkplaatsen. Reserveren voor viering zondag via www.rkkerkaalsmeer.nl op donderdag en
vrijdag 9 tot 12u. Reserveren
Poolse dienst verloopt via de
Poolse Parochie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
geen diensten. Roemeensorthodoxe 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.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Online dienst
via https://sow-kudelstaart.nl.
Voorganger: dhr. W.J. de Knijff
uit Julianadorp. Ook op later
tijdstip terug te kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering. Maximaal 60 kerkplaatsen. Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of
bel 0297-324735.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dins-

Aalsmeer - Wil je ook graag een
rookvrij leven? Maar weet je niet
zo goed hoe je dat aan moet pakken? Op maandag 7 september
start een groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ in Aalsmeer. Roken
brengt grote gezondheidsrisico’s
met zich mee. Het is daarom belangrijk dat rokers stoppen met
roken. Veel rokers willen dat ook
wel, maar daadwerkelijk stoppen is vaak heel moeilijk. De eerstelijnszorgverleners,
huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, van het Wijk Samenwerkings
Verband Aalsmeer onderschrijven de noodzaak van stoppen
met roken. Deze groepstraining,
die nu door toedoen van het Wijk
Samenwerkings Verband ook in
Aalsmeer plaatsvindt, biedt een
extra mogelijkheid om daadwerkelijk te stoppen met roken. De
training bestaat uit 7 wekelijkse
bijeenkomsten van 1,5 uur waarbij je gaat stoppen met roken in
groepsverband. In de eerste twee
bijeenkomsten komt de voorbereiding op het stoppen aan de orde. Dan stopt iedereen gezamenlijk in de derde bijeenkomst. Vervolgens worden onderwerpen
besproken die van belang zijn
bij het stoppen, zoals: Wat doe
je bij trek in een sigaret? Hoe ga
je om met moeilijke momenten?
Hoe ga je om met mogelijke gewichtsverandering? In de groep
worden ervaringen, gedachten,
ideeën gedeeld, is er erkenning
en herkenning. Stoppen met elkaar in groepsverband werkt mo-

Per parochie reserveren!

RK Kerken starten met
eucharistievieringen
Aalsmeer - Er is lang naar uitgekeken en dan is het komend weekeinde eindelijk zover. Na maanden kunnen er weer kerkdiensten in de RK kerken worden gehouden. De katholieke kerken in
het Samenwerkingsverband van
Amstel tot Westeinder (Aalsmeer,
De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan
de Amstel en Uithoorn) hebben
met vijf kerkgemeenschappen
en twee priesters toch een manier gevonden om in elke kerk te
starten met een eucharistieviering. De Urbanusparochie in Nes
aan de Amstel heeft namelijk op
zaterdagavond altijd een dienst
om 19.00 uur. Deze zal op 4 juli worden voorgegaan door een
pastoor in plaats van door een
parochiaan. Op zondag zal dan
in de Nes, zoals gebruikelijk om
9.30 uur, een woord- en communieviering zijn. Op zondag 5 juli gaan ook bij de overige kerken
de deuren op de gebruikelijke tijd
weer open voor kerkgangers. In
Aalsmeer en De Kwakel om 9.30
uur en in Kudelstaart en Uithoorn
om 11.00 uur.
In de voorgaande maanden hebben de kerken elk hun eigen wekelijkse moment aangeboden
om de kerk te bezoeken en bijvoorbeeld een kaarsje op te ste-

ken. Deze komen per heden te
vervallen. Alleen in De Kwakel zal
de kerk in de zomermaanden op
dinsdag en woensdag van 11.00
tot 12.00 uur nog extra geopend
zijn om de stilte op te zoeken.
Uiteraard zijn er passende protocollen opgesteld en aanpassingen gedaan in de kerken in verband met de Corona richtlijnen.
Het aantal mensen dat kan deelnemen aan de viering is beperkt
vanwege de anderhalve meter.
Vandaar dat met een reserveringssysteem per parochie wordt
gewerkt. Verdere informatie is te
verkrijgen op de websites en via
de secretariaten van de vijf kerken. Inwoners zijn uiteraard van
harte welkom op 5 juli of in de
weken erna een viering bij te wonen.
Parochie O.L.Vrouw van de
Berg Karmel, Stommeerweg 13,
Aalsmeer, tel. 0297-341231 (donderdag en vrijdagochtend), mail:
karmelkerk@planet.nl en website: www.rkkerkaalsmeer.nl.

CAMA Gemeente
in Oosterkerk

sten kan houden. Samenkomsten die volgens de landelijke regel vanaf 1 juli weer mogelijk zijn.
De Oosterkerk heeft gastvrijheid
hoog in het vaandel staan wat resulteerde in de aanbieding om
van de grote kerkzaal aan de Oosteinderweg 269 gebruik te kunnen maken. Deze aanbieding van
de kerkenraad Oost wordt zeer
gewaardeerd door de CAMA-leden. De CAMA-diensten gaan
vanaf aanstaande zondagmiddag
gehouden worden in de Oosterkerk en starten om 16.00 uur. Het
betreft de diensten op 5 en 12 juli. Daarna is er een zomerstop,
op 19 en 26 juli en 2 augustus,
om vervolgens 9 augustus weer
te beginnen. Voor alle diensten
geldt: Aanmelden voor het bijwonen van een dienst is verplicht:
Registreren kan via www@cama-aalsmeer.nl. Deze regel geldt
voorlopig tot 1 september.

Aalsmeer - Onlangs werd het
besluit van Wellantcollege de
Groenstrook bekend dat er tot 1
september geen andere activiteiten in de school gehouden mogen worden. Dat betekende voor
de CAMA-Gemeente dat ze ‘op
straat’ staan en geen samenkomdag van 20 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
In diverse kerken worden weer
diensten gehouden waarbij publiek aanwezig mag zijn. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en er gelden diverse RIVM-regels. Kijk voor meer info op de
websites van de kerken

tiverend en stimulerend. De gehele training wordt begeleid
door een zorgprofessional. De ervaring leert dat na afloop gemiddeld 82% daadwerkelijk gestopt
is met roken. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de groepstraining volledig en deze valt niet
onder het eigen risico. Ook eventueel aanvullend gebruik van nicotine vervangers of stoppenmet-roken medicatie wordt vergoed. Op maandag 7 september start de training van 19.00
tot 20.30 uur in Sportcentrum De
Waterlelie aan de Dreef 7. Aanmelden (graag voor 27 augustus)
en/of meer informatie via: www.
rookvrijookjij.nl of telefonisch via
076-8895195. Er kan natuurlijk
ook contact opgenomen worden
met de eigen huisarts.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Waar is Rikki?

Aalsmeer - Regelmatig worden
er oproepen gedaan van vermiste katten. De dieren zijn op onderzoek gegaan en niet thuis gekomen. Gelukkig loopt het veelal goed af en komen de katten
na enkele dagen ‘gewoon’ weer
het huis in wandelen. Ook vogels willen nog wel eens uitvliegen. Neem parkiet Rikki. Het vogeltje wordt al enkele dagen gemist in Nieuw-Oosteinde. Afgelopen donderdag 25 juni rond zeven uur in de avond is Rikki gezien in de omgeving van de Konings- en Brasemstraat, maar de
parkiet is nog niet thuis gekomen. Rikki is grijs van kleur, heeft
R.K. Parochie St. Jan Geboor- een geel kopje en rode ‘wangete, Kudelstaart, tel. 0297-324735 tjes’. Wie Rikki heeft gezien of
(maandag t/m vrijdag van 9.00 misschien gevangen heeft en ontot 12.00 uur), mail: stjangeboor- derdak heeft gegeven, wordt vertesecretariaat@live.nl en website: zocht contact op te nemen met
de eigenaars via 06-22394574.
www.rkkerkkudelstaart.nl

Vrijdag ophalen
oud papier
Kudelstaart - Vrijdagavond 3 juli
haalt de jeugdafdeling van sportvereniging RKDES het oude papier op in Kudelstaart. Gaarne de
papiercontainer of dozen papier
plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst van het
oude papier steunt de Stichting
Supporting Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus verzamel het papier (geen melk en frisdrank pakken, die moeten bij het
plastic afval) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk
voor alle datums, meer nieuws of
een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl
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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 COVID19
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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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
Kipuw
SzaŁkowski

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

A.J.
A.P.

17-06-1992
29-06-1977

22-06-2020
22-06-2020

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 kleding voorlopig thuis;
• Leg geen zakken naast een overvolle container;
• Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
NIEUW RIOOL EN KAPVERGUNNING JAC. P.
THIJSSELAAN/LINNAEUSLAAN
De gemeente gaat een nieuw riool aanleggen in de Jac. P. Thijsselaan en de Linnaeuslaan. Een uitgebreide omschrijving van
het project, vindt u op de pagina met werkzaamheden:
https://www.aalsmeer.nl/wonen-leven/wegwerkzaamheden/
nieuw-riool-jac-p-thijsselaan-en-linnaeuslaan.
Bij het maken van de plannen is gekeken hoe zoveel mogelijk
bomen behouden kunnen worden. De ligging van het riool is
hierop aangepast. Naar verwachting moeten 11 bomen worden gekapt. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt gekeken of
er bomen zijn die toch behouden kunnen blijven.

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

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

RECTIFICATIE
- Zwarteweg 147, 1431 VL, (Z20-033885), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het herbouwen van een
afgebrand bedrijfspand en het wijzigen van de gevels en
de indeling. Toelichting: tijdens de behandeling van de
aanvraag is gebleken dat de omschrijving zoals eerder gepubliceerd niet volledig was.
- Middenweg t.h.v. Burg. Brouwerweg, Aalsmeer (sectie
B, nrs. 6228, 9847, 6181, 10030), (Z20-029478), (Omgevingsvergunning, Aanvraag ontvangen) het bouwen van
een distributiecentrum met ondergeschikte kantoren en
bijbehorende voorzieningen. Toelichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de locatie en
omschrijving, zoals gepubliceerd op 4 mei jl. niet juist/volledig waren.
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 28-30, 1433 HA, (Z20-045721), het dempen
van water in de Westeinderplassen t.b.v. grondwinning en
plaatsen van schoeiing
- Kudelstaartseweg 20, 1431 GA, (Z20-045337), het uitbreiden van het bestaande clubhuis van W.S.C.A.
- Wilgenlaan 14, 1431 HT, (Z20-045073), het realiseren van
een tijdelijke mantelzorgwoning in eigen tuin
- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (Z20-044852), revisievergunning milieu voor een paardenhouderij met pensionstalling
en veehouderij. Toelichting: De aanvraag is ter behandeling overgedragen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).
- Mijnsherenweg 26 kwek, kadastraal perceel D 4788, 1433
AS, (Z20-044124), het vervangen van de bassins achter de
kas door enkele silo’s en een OWB ruimte
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Uiterweg 218 , 1431 AT, (Z20-010515), het bouwen van een
uitbouw op de begane grond van een bestaande woning.
Verzonden: 16 juni 2020

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING VERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Van Cleeffkade 15 (Z20-028149) Restaurant Eetze B.V., verleend 24 juni 2020
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRASVERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 222 (Z20-038353) Santa Irini, verleend
30 juni 2020
DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15 (Z-20-028113) Restaurant Eetze B.V., verleend 24 juni 2020
- Kudelstaartseweg 222 (Z20-038348) Santa Irini, verleend
30 juni 2020
TER INZAGE
t/m 06-08-20

Ligt de ontwerpomgevingsvergunning voor
de herinrichting van het Waterfront (Z19059133)met de daarbij behorende stukken,
waaronder de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen van de raad

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:
- Mercuriusstraat 48 , 1431 XD, (Z20-030415), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde en een vergunningsvrije dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 26 juni 2020
- Kudelstaartseweg naast 148a (kad. perceel D4176), (Z20020875), het bouwen van een woning. Verzonden: 23 juni
2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Wissel 15, 1431 LN, (Z20-030426), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 29
juni 2020
- Mijnsherenweg 32a, 1433 AS, (Z20-018547), het plaatsen
van werktuigenberging t.b.v. een aannemersbedrijf. Verzonden: 24 juni 2020
- Copierstraat 50, 1433 NT, (Z20-033646), het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 23 juni 2020
MELDINGEN AKKOORD
- Mijnsherenweg 60, 1433 AT (Z20-044493), het verwijderen
van vloeren, wandbeschot, plafond en wanden
- Baccarastraat 3, 1431 RN (Z20-044532), het verwijderen
van dakbedekking en grind
- Oosteinderweg 247 C, 1432 AT (Z20-036725), het starten
van het bedrijf Optisport Leisure Center Aalsmeer B.V. (indoor speeltuin)

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

Aalsmeer - Zomaar op straat ontstaat er een gesprek op anderhalve meter afstand van elkaar. “Wij
hebben ons de afgelopen weken
strikt aan de lockdown gehouden, ons kleinkind en kinderen
niet gezien - ja via social media en
gesproken over de telefoon. Ons
huis zat als het ware op slot. Voor
ons zelf was het geen vervelende tijd, wij hebben ons geen moment verveeld maar toen de musea weer opengingen en wij met
het openbaar vervoer konden
zijn wij wel - voor de stroom toeristen uit - naar het Rijksmuseum
gegaan. Dat wij in alle rust konden kijken naar de prachtige marmeren beelden van de beeldhouwer Bernini en de schilderijen van
Caravaggio was een verademing.”
Kunst en welzijn
Dit is nu weer eens zo een mooi

den”, gaat Bob verder. “Daarom
denk ik er aan om thuis - in onze ark - mijn schilderijen tentoon
te gaan stellen. Wellicht in combinatie met een andere kunstenaar. Ik verwacht dat huis en tuin
meer aandacht gaan krijgen. Om
mij heen zie ik dat de mensen in
deze tijd bewuster leven en ook
meer genieten van hun eigen
leefomgeving. De aanschaf van
schilderij of beeldhouwwerk kan
juist in deze onrustige tijd zorgen
voor een meerwaarde. Een kunstenaar wil scheppen, een keizer
zijn in zijn eigen keizerrijk, maar
een kunstenaar heeft geen behoefte aan het maken van zolderkunst. Hij wil ook dat kunstliefhebbers zijn schilderijen kunnen zien en aankopen. Als kunstenaar blij kunnen zijn met dat
wat je hebt gemaakt en dat geToekomst grootser
“De toekomst moet grootser wor- voel overbrengen op anderen die
het een mooie plek in hun huis
geven om het voor altijd te kunnen bewonderen. Dat is de ultieme erkenning.”
voorbeeld hoe belangrijk kunst
voor het welzijn van de mens is.
Van schoonheid krijgt men nooit
genoeg. Daarom pleit Bob van
den Heuvel ook voor meer expositieruimtes in Aalsmeer. “Wat
mij betreft hoeven dat niet altijd
speciaal galeries te zijn, ook plekken op straat zoals lege etalages of restaurants, wachtkamers
van artsen, enz. Op zoveel mogelijk plekken en plaatsen waar
je het niet verwacht zou je kleine tentoonstellingen kunnen maken. Zo vind ik de Kunstkasten
zeer geslaagd. Ik heb er zelf ook
en paar geschilderd en op verzoek zijn er nog een aantal opties. Dit is dan geen verkopende
kunst, maar wel inspirerend voor
de voorbijgangers.”

Fototentoonstelling Jur Heijnen

‘Zie je ze vliegen?’ in het
Amsterdamse Bos
Amstelland - ‘Zie je ze vliegen?’
is de titel van de openluchtexpositie met schitterende close-upfoto’s van vliegen die voorkomen op
Vogeleiland in het Amsterdamse
Bos. De foto’s worden getoond op
de plek waar fotograaf Jur Heijnen
ze heeft gefotografeerd, zodat de
kans groot is dat de bezoeker ook
levende exemplaren van de vliegen kan waarnemen. De expositie
is van 1 juli tot 1 november te zien.
Vogeleiland, ongeveer 7 minuten lopen van de Geitenboerderij Ridammerhoeve, is een heemtuin die bestaat uit een verzameling minibiotopen. Heuvel-, riet-,
moeras- en boslandschappen zijn
hier in het klein terug te vinden.
Elk landschap kent eigen bloemen
en planten en dus ook hun eigen
bewoners. Vogels en eekhoorns in
de bomen, een enkele haas op de
heuvelrug, kikkers in het riet en insecten op de bloemen en planten.
Fotograaf Jur Heijnen fotografeerde hier de afgelopen zeven jaar insecten. Voor deze expositie maakte hij een selectie uit zijn verzameling foto’s van vliegen: van slakkendoders en spillebeenvliegen
tot het knuppeltje en de korset-

zweefvlieg. De prachtige macroopnamen worden getoond op de
plekken waar Heijnen zijn foto’s
maakte en zijn steeds voorzien
van een korte beschrijving door
de fotograaf zelf. ‘Zie je ze vliegen?’ biedt een rondgang langs 19
fascinerende foto’s over een minder bekend pareltje van het Amsterdamse Bos, het veelzijdige Vogeleiland. Met zijn afwisselende
landschappen is hier ook voor kinderen veel te beleven en de expositie is ook een soort speurtocht:
vind alle vliegen! Kijk voor meer
informatie en de locatie van Vogeleiland op www.amsterdamsebos.nl.
Gewone regendaas.
Foto: Jur Heijnen

derbrein niet op gang kan komen
door deze periode. De coronatijd
maakt mij stil en rustig maar ook
verdrietig, ik ben meer in mijzelf
gekeerd hoewel ik ook blije momenten ken. Zo word ik gelukkig op een andere manier geïnspireerd, het mooie weer lokt mij
naar buiten en dagelijks ben ik
met mijn sloep op de Poel te vinden. Ik raak in vervoering van het
mooie Bovenlanden-gebied op
de Westeinderplassen. Ik neem
altijd een schriftje mee, waar ik
nieuwe avonturen voor mijn driewekelijkse column voor Stichting De Bovenlanden in de Nieuwe Meerbode schrijf. Deze schrijfsels ontstaan ook alleen op de
Poel, voor mij een bijzondere inspiratiebron. Ook heb ik een begin gemaakt om mijn Bovenlanden avonturen te bundelen en
een boekje te gaan samenstellen.
Het is heerlijk om te doen en het
lijkt mij fantastisch om dat te kunnen uitgeven; Bob in de BovenDagelijks op het water
“Ik ben zeker niet méér gaan landen.”
schilderen, het lijkt alsof het schil- Janna van Zon

“Kom eindelijk onze straten wat
groener maken”
zouden er ook al liggen toen
de bomen geplant werden en
dat was toen geen probleem.
De volgende stap die ik genomen heb is om de Aalsmeerse
politieke partijen aan te schrijven. Van sommigen kreeg ik
niet eens een reactie (!), maar
D66 ging op mijn vraag in en
gaf mij een aantal adviezen.
Ook die leverden echter helemaal niets op, besluitvorming
gaat kennelijk zo stroperig
dat er nu, ruim drie jaar later,
nog niets is gebeurd. Vandaag
(donderdag 18 juni) lees ik in
de Meerbode dat de gemeente de buitenruimte op orde
gaat maken en houden. Ik zou
zeggen, voeg de daad bij het
woord en kom nu eindelijk onze straten wat groener maken,
daar zou ik en met mij heel wat
buren, erg blij van worden, zeker in tijden dat er van alle kanten gepromoot wordt om bomen te planten.
Peter Vooges
Anne Frankstraat 5
Kudelstaart.
peter@vooges.net

Vanaf 1 juli:
* FloriWorld Aalsmeer, Sierteeltstraat open voor bezoekers. Iedere dinsdag t/m zondag 10 tot 18u.
Tickets reserveren (verplicht) via
ww.floriworld.nl.
Vrijdag 3 juli:
* Exposities ‘Bomen in beeld’
en mozaïek ’Bloemen’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg.
Open: vrijdag tot en met zondag
11 tot 17u. Vooraf aanmelden verplicht: 0297-364400 of info@flowerartmuseum.nl.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer
in buurthuis, Dreef 1. Start 20u.
Zaal open vanaf 19.30u.
Zaterdag 4 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer
te Aalsmeerderbrug open Vooraf toegangskaarten bestellen
via 0297-321408 of via www.
crash40-45.nl. Drie slots: 11 tot

Investeren in recreatieve bossen

Bosplan 2.0: Meer
ruimte voor recreanten
Amstelland - De commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid
(NLG) vergaderde donderdag
11 juni over de bossenstrategie
van Noord-Holland. Er komt volgens gedeputeerde Esther Rommel (VVD) de komende 10 jaar
350 hectare bos bij in onze provincie Maar waar? VVD NoordHolland vindt het een kans om
te investeren in recreatieve bossen dichtbij de stad. Een Bosplan
2.0 voor Amstelland, bijvoorbeeld
om de capaciteit van het Amsterdamse Bos te vergroten en Amstelgroen alsnog uit te voeren. En

zo in plaats van meer regels meer
ruimte te geven aan recreanten
die willen wandelen, hardlopen,
fietsen, paardrijden of hun hond
uit laten. Meer toeristen en evenementen moeten niet ten koste gaan van de vrijheid van de andere gebruikers. Juist nu is er behoefte om dichtbij huis te kunnen ontspannen. Bewoners van
deze regio worden uitgenodigd
om hun ideeën te delen met de
Noord-Hollandse VVD fractie.
Nick Roosendaal, VVD Noord-Holland. E-mail: roosendaaln@noordholland.nl

Film twee keer te zien in bioscoop

LEZERSPOST

Kudelstaart - Een aantal jaren
geleden werden een stel bomen in de Anne Frankstraat en
de Haya van Somerenstraat in
Kudelstaart gerooid. Het waren inderdaad geen echt florissante exemplaren, dus was
ik in de veronderstelling dat er
wel nieuwe voor terug zouden
komen. Helaas, een paar dagen later werden alle plantgaten met tegels dicht gemaakt.
Een mail aan de gemeente leverde mij inderdaad als antwoord op dat het om zieke bomen ging. Op mijn vraag wanneer er dan weer nieuwe kwamen kreeg ik eerst als antwoord: “Mogelijk in het najaar.” Uiteraard geen bomen in
het najaar. Het volgende antwoord dat ik kreeg was dat het
plantgat te klein geweest was.
Merkwaardig, want op de plekken waar de bomen stonden
was ruimte genoeg om extra
tegels te verwijderen of waterdoorlatende tegels te leggen.
Daarna kwam het antwoord
dat er misschien wel leidingen
lagen die beschadigd konden
worden. Ook vreemd, want die

▲

Bob van den Heuvel: “De
toekomst moet grootser”

12.30u., 13 tot 14.30u. en 14.30
tot 16u.
Zondag 5 juli:
* Smokin’ Beaver (akoestisch optreden) in The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer vanaf 16u.Reserveren verplicht via info@theshack.info.
Dinsdag 7 juli:
* Tennissen voor OVAK-leden bij
Racket Sport, Beethovenlaan vanaf 9u.
Vrijdag 10 juli:
* Bandbrouwerij in N201, Zwarteweg vanaf 20u. Maximaal 30 deelnemers. Aanmelden verplicht:
mail@n201.nl of appje naar 0652006774. Ook 24 juli, 7 en 21 augustus en 4 september.
Zondag 12 juli:
* Robin vs Tommy in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer
vanaf 16u. Reserveren verplicht
via info@the-shack.info.
Zaterdag 19 juli:
* Nachtruis-café met dj’s Mister
Marcel, Franky-B en Mindmistake
in N201, Zwarteweg 90 van 19 tot
23.59 uur.

Holland Pop Festival in
Cinema Amstelveen
Amstelveen - Vrijdag 3 juli 20.00
uur en zondag 5 juli 15.30 uur is
het Nederlandse antwoord op
‘Woodstock’ te zien in Cinema
Amstelveen. ‘Stamping Ground’
is een film van regisseur George
Sluizer en de Duitser Hans Jürgen
Pohland. Cameramensen destijds
waren Theo van de Sande en Jan
de Bon. Het is een registratie van
het Holland Pop Festival dat, 50
jaar geleden, op 26, 27 en 28 juni 1970 werd georganiseerd in
het Kralingse Bos in Rotterdam.
Dit ‘Nederlandse antwoord op
Woodstock’ was het eerste grote
popfestival op het Europese continent en trok tussen de tachtigen honderdduizend bezoekers. Er
kwamen grote namen langs op
het Holland Pop Festival, waaronder Santana, The Byrds, Jefferson
Airplane, T Rex en Pink Floyd. Dynamisch in beeld gebracht door
een veelheid aan camera’s bediend door jonge cameramensen
als Theo van de Sande en Jan de
Bont. Met beelden die heel dicht
op de huid van de artiesten zijn

Kopstaart op
Kasteleinweg
Aalsmeer - Woensdag 24 juni
rond half zes in de middag heeft
er op de Burgemeester Kasteleinweg, ter hoogte van de Aalsmeerderbrug, een kopstaartbotsing

gedraaid onder hectische omstandigheden. Naast de bands
op het podium en de interviews
wordt het publiek en de sfeer
op het festival goed in beeld gebracht en is het een mooie schets
van de drie dagen ongedwongen
genieten van liefde, muziek en
softdrugs.
Ter ere van het 50 jarig jubileum
wordt de volledig digitaal gerestaureerde ‘directors’ cut in de bioscoop uitgebracht. Het is het
noodzakelijk om vooraf online te
reserveren via www.cinemamastelveen.nl (ook met een Cinevillepas). Bekijk op de website ook
het complete filmaanbod inclusief aanvangstijden.

Rondleidingen van juli tot november

Wandelen over Zorgvlied
Amstelland - Marcel Bergen
en Irma Clement (auteurs van
Wandelen over Zorgvlied) starten weer met twee uur durende
rondleidingen over de bekendste
begraafplaats van Nederland. De
rondleiding gaat langs een groot
aantal bijzondere historische en
moderne graven die op Zorgvlied
te vinden zijn. De auteurs geven
uitleg bij de uitbundige funeraire symboliek uit de negentiende
eeuw die is aangebracht op de
rijksmonumenten van onder andere Oscar Carré (1891), Sophia
Knoll (1890) en Adrianus Hartog
van Banda (1873). Maar ook bij
graven van bekende overledenen wordt stil gestaan. Daarnaast
vertellen de auteurs meer over de
tuin- en parkaanleg en de monumentale bomen op de begraafplaats. Ook komen moderne aspecten van Zorgvlied aan de orde, waaronder het ondergrondse
grafkeldercomplex ‘t Lalibellum
en het Crematorion.

In verband met de coronacrisis zijn de rondleidingen aan
een aantal regels onderworpen:
Het aantal deelnemers per rondleiding is maximaal acht personen en vooraf aanmelden via info@wandelenoverzorgvlied.nl of
het inschrijfformulier op www.
wandelenoverzorgvlied.nl is verplicht. Deelname 10 euro per persoon (inclusief koffie of thee).
De eerste wandeling is op zondag
5 juli. Vervolgens om de twee weken op de zondagen 19 juli, 2, 16
en 30 augustus, 20 september, 4
en 18 oktober en 1 en 22 november. De wandelingen starten allen om 14.00 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur. Verzamelen bij
de witte kantoorvilla aan de Amsteldijk 273 in Amstelveen. Door
de Corona maatregelen wordt
een strikte grens gehanteerd qua
aantal deelnemers. Degenen die
zich opgeven ontvangen een bericht of zij wel of niet deel kunnen
nemen.

Poppentheater Amstelveen

Voorstelling ‘Kiekeboe’ voor
de allerkleinsten

Amstelland - Kiekeboe’ is een
beeldende, muzikale, lichte en
associatieve voorstelling van Theater Stof over hoe fijn het is om
te verstoppen en daarna weer tevoorschijn te komen. Een verhaal
over verlegenheid, nieuwsgierigheid en het plezier in spelen. Ontmoet olifant, schaap, uil en kikker
in een verrassend aaibaar decor
waar van alles aan te ontdekken
valt. Laat je verrassen in deze stoffen wereld voor de allerkleinsten.
Na de voorstelling kunnen de kinderen spelen in en met het decor.
Voor iedereen vanaf 1 jaar. Te zien
in het Amstelveens Poppentheplaatsgevonden. Politie en ambu- ater op zondag 12 juli om 10.30
lance waren snel ter plaatse. Ten- uur. Toegangsprijs: 9 euro. Reserminste een persoon is ter plek- veren kan via www.amstelveenke door het ambulancepersoneel spoppentheater.nl, via info@amnagekeken. Niemand hoefde uit- stelveenspoppentheater.nl of bel
eindelijk mee naar het zieken- 020-6450439.
huis. Bij het ongeval raakten drie
voertuigen beschadigd. Een rij- Barbecue en after-dinner
baan in de richting van Uithoorn Poppentheater Amstelveen heeft
is enige tijd afgesloten geweest.
dit jaar in de zomervakantie nog

twee uiteenlopende voorstellingen op haar programma staan.
Op zondagnamiddag 19 juli een
pre-barbecue voor iedereen vanaf 4 jaar en op zaterdagavond 25
juli een grappige after-dinner cabaretachtige voorstelling voor
oudere kinderen vanaf 8 jaar en
volwassenen. Daarnaast begint
het reguliere seizoen dit jaar al op
zondag 16 augustus met de 3+
voorstelling 1,2,3,4 Poppetje van
Papier.
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Onbezorgd instappen, geen
problemen met parkeren

Leuke uitjes met Doelen
Coach Service
Rozenburg - Doelen Coach Service, touringcarbedrijf onder de
rook van Schiphol, stond al maanden stil. Toeristen zijn weggebleven en alle congressen en projecten zijn geannuleerd.
Twee weken geleden zijn touringcarbedrijven een petitie gestart en met 150 bussen naar Den
Haag geweest om hun stem te laten horen. Vorige week woensdagavond kwam het verlossende
woord van premier Rutte dat de
touringcars weer op volle bezetting mogen rijden, uiteraard met
wat restricties.
Ja, nu nog de passagiers. “Dat
is onze volgende uitdaging”, aldus Doelen Coach Service. “Wij
als familiebedrijf zijn nu druk bezig leuke uitjes te organiseren
met als opstapplaatsen Hoofddorp (Burgemeester Stamplein)
en Aalsmeer (Dreef – Waterlelie).

Ondanks het feit dat we met volle
bezetting mogen rijden, houden
wij een limiet aan van 30 tot 35
personen per touringcar.”
Denk aan leuke uitjes waar je
graag met je partner, gezin of
vrienden naar toe wenst te gaan.
Als voorbeeld Marken en Volendam, Kunstgalerie en Beeldentuin
Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop,
maar ook Rotterdam/Dordrecht,
Arnhem en Harderwijk. Geen problemen met een parkeerplek zoeken, de chauffeurs van Doelen
Coach Service brengen en halen
jullie op de afgesproken tijd weer
op. Online reserveren en betalen
en onbezorgd instappen. Dat wil
toch iedereen! Alle dagtochten
zijn te vinden op de website van
Doelen (www.doelendagtochten.
nl) en op de Facebookpagina (https://www.facebook.com/DoelenService/).

Veel lof voor creatieve Zaailingen

Dynamisch Zaai slotevent
hebben geleerd en waar zij sterker in zijn geworden en dat is niet
gering. Mooie persoonlijke verhalen waarin zorgen, de fantastische power en vindingrijkheid
werden gedeeld met alle aanwezigen. Het cadeau dat zij hadden
voor Anja de Die en Kirsten Verhoef (project-organisator) was
een bewijs van dankbaarheid
voor al de geleerde kennis.

Aalsmeer - Vrijdag 26 juni vond
alsnog het vanwege de coronauitgestelde slot-event van Zaai
plaats en waar kon dat beter dan
in The Beach! Ruud Vismans en
zijn zonen runnen een geweldige
locatie waar zelfs in deze tijd nog
mogelijkheden zijn om op de verplichte anderhalve meter afstand
een geslaagde middag te organiseren. Deze editie Zaai verliep
weliswaar anders dan gepland,
maar de geboden alternatieven hebben zeker niet ingeboet
aan kwaliteit. Personal en plenaire coach Anja de Die gaf blijk
van haar enthousiasme voor deze editie Zaailingen. Ook een aantal - inmiddels ex Zaailingen - gaven in hun vlot gesproken speech
weer wat Zaai de afgelopen tijd
voor hen heeft betekend, wat zij

Warm welkom
De middag begon met een warm
welkom! Ruud Vismans ontving
als een voortreffelijke gastheer de
Zaailingen in de oudste Bloemenveiling van Aalsmeer. Ruud hoopt
april 2021 met zijn gezin zijn 25
jaar jubileum groots te kunnen
vieren op de - voor hem - meest
bijzondere plek van Aalsmeer.
“Het is een plek geworden waar
mooie sociale dingen gebeuren.”
Voor wethouder Robert van Rijn
was het absoluut geen opoffering
om op zijn vrije dag de Zaailingen
toe te spreken. Op een spontane
en ongedwongen wijze toonde
hij zijn bewondering voor de jonge ondernemers. Hij prees hun
vitaliteit. “Er is een enorme veerkracht in onze Aalsmeerse samenleving, veel mensen, instellingen en bedrijven gaan creatief,
innovatief, professioneel, collegiaal en ruimhartig om met de vele
uitdagingen waarvoor wij in deze
tijd komen te staan. Als gemeente willen wij helpen daar waar het

‘De Gouden Schaar’ ook
Bloemenzegelwinkelier
Aalsmeer - Sinds 1998 heeft de
heer Ermis een kledingreparatie/stomerij in Uithoorn onder de
naam De Gouden Schaar. Dertien
jaar geleden is De Gouden Schaar
in de Ophelialaan 93 in Aalsmeer
geopend. Deze vestiging staat
onder leiding van zoon Ermis. Dus
al geruime tijd kunnen de inwoners van Aalsmeer gebruik maken van de diensten van De Gouden Schaar. Om de klanten nog
beter te bedienen krijgen zij sinds
kort bloemenzegels bij een aankoop. Alles wat onder een naaimachine past kan hier gemaakt,
vermaakt of gerepareerd worden,
een en ander wordt door hen loRegio - De bemanning van Rede- over de Ringvaart, Braassemer- kaal uitgevoerd. Op de website
rij van der Meer ook wel bekend meer, Oude Rijn, Zijl en Kager- zijn alle diensten te vinden: htals Varend Feesten staat vanaf 1 plassen. Houdt de website www. tp://degoudenschaaraalsmeer.nl/
juli weer paraat om u en uw gas- varendfeesten.nl in de gaten voor diensten/.
ten weer aan boord te mogen meer afvaarten
Het maken en vermaken van gorontvangen.
dijnen is hier eveneens mogelijk.
Of dit voor een verjaardag is, een Vers bereid
(gouden) bruiloft, een jubileum, Wist u dat het partyschip de Koof een bedrijfsuitje, Rederij van ningin Juliana het enige schip
der Meer verzorgt dit graag voor in de regio is waar alles vers aan
u. Wilt u ‘gewoon’ gezellig met boord bereid wordt. Vanuit de eivrienden of familie komen en sa- gen keuken kunnen diverse lunmen varen? Er zijn legio mogelijk- ches, buffetten, high tea en warheden. U kunt bijvoorbeeld het me maaltijden verzorgd worden.
schip privé huren of u kunt met
uw gezelschap meevaren met Onvergetelijke dag
verschillende rondvaarten over Het schip is klaar gemaakt volde Kager- en Westeinderplassen. gens de geldende RIVM maatreZo heeft Rederij van der Meer een gelen, zodat Rederij van der Meer
gezellige Barbecue Cruise, Varen bezoekers veilig van dienst kunmet koeien en kaas en de leuke nen zijn. De medewerkers denGroene Hart Cruise welke over de ken overigens graag met u mee
Oude Rijn gaat.
om er een onvergetelijke dag op
het water van te maken. Contact
Rondvaarten in juli
opnemen kan door te bellen naar
Vaar gezellig mee en geef snel op 071-5018528 of stuur een email
voor één of beide rondvaarten in naar: info@varendfeesten.nl. Verjuli. Op zaterdag 18 juli staat een treklocatie is de thuishaven van
gezellige Barbecue Cruise over de partyschip ‘Koningin Juliana’ aan
prachtige Westeinderplassen op (einde) Sotaweg 2371 in Roelohet programma en op zondag 26 farendsveen. Meer informatie is
juli wordt de mooie Groene Hart te vinden op de website: www.
Cruise gevaren. Deze tocht gaat varendfeesten.nl.

Er is keuze uit een mooie collectie
vitrages en overgordijnen. Ook
is het mogelijk om thuis te laten
opmeten. Daarnaast is er natuurlijk de stomerij. Alle mogelijke artikelen kunnen voor stomen worden aangeboden, zoals kleding,
maar ook dekbedden, trouwjurken, karpetten, enzovoort.

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.
’t Wapen van Aalsmeer
Nicolette van Hotel Restaurant ’t
Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat zat half maart naar de televisie te kijken toen ze vol ongeloof de minister president hoorde uitspreken dat de horeca dicht
moest. “Natuurlijk merkten we
in de aanloop naar deze datum
dat onze buitenlandse gasten al
minder reserveerden, maar het
was toch best schrikken.” Begint
de eigenaresse (samen met haar
zus Mellanie). “We hebben al onze gasten afgebeld terwijl ons hotel al redelijk volgeboekt was. We
hebben meteen besloten om helemaal dicht te gaan. Ook het restaurant. Gelukkig hebben we al
het personeel kunnen behouden.”
Ze is blij dat ze nu weer lekker aan

de slag kan, want de gasten werden node gemist. “Heerlijk om iedereen weer te zien. Toch merken
we dat de gasten nog wat angstig zijn. Het mag best wat drukker.” Uiteraard worden de regels
in zowel hotel als restaurant nageleefd. Er is desinfectiemateriaal aanwezig en het meubilair staat op gepaste afstand. Zelf
vindt Nicolette het echter allemaal wat ongastvrij. Ze mag nog
geen jas aannemen en de vergaderzalen, die net in een spreekwoordelijk nieuw jasje waren gestoken, blijven angstvallig leeg.
Met de versoepeling in juli verandert er voor ‘t Wapen ook nog
niks. Tot slot wil Nicolette nog wel
een leuk nieuwtje vertellen: “Het
terras wordt uitgebreid naar het
stenen pad van de kerk. We mogen dat een maand op proef gaan
doen, dus kom maar op met die
zwoele zomeravonden!” ’t Wapen
van Aalsmeer hanteert voorlopig
een wisselende kleine menukaart.
www.wapenvanaalsmeer.nl.
Door Miranda Gommans

digd voor de gezellige afsluitende borrel, kreeg Dick Helsloot
nog de gelegenheid zijn ervaring van deze dynamische middag te delen.” Wat een geweldige
mensen, wat een energie, en wat
een zelfvertrouwen! Ik heb zulke
mooie verhalen gehoord, het was

heerlijk om mee te maken.” Na
een paar uur binnen bij een aangename temperatuur, was het
buiten onder de parasols - waar
iedereen werd voorzien van een
drankje en hapje - opnieuw goed
toeven.
Janna van Zon

Bemanning ‘Varend Feesten’ staat paraat

Rederij van der Meer
vaart weer

Mondkapjes
Sinds kort worden er ook zelf
mondkapjes gemaakt in leuke printjes voor een vriendelijke
prijs. Bij de stomerij Ingeleverde
spaarkaarten doen uiteraard mee
aan de acties die de vereniging
van Bloemenzegelwinkeliers in
de loop van het jaar organiseert.
Kortom, genoeg redenen om een
kijkje te nemen in deze op service
gerichte zaak in de Ophelialaan.
Spaar en vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op.

“Het was best schrikken”

Hoe verging het de horeca
tijdens de coronacrisis?

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
kan en mogelijk is. Naast het landelijk steunpakket heeft de gemeente Aalsmeer ook een pakket
aan steunmaatregelen vastgesteld. Zo betalen gebruikers van
bedrijfspanden geen onroerendzaakbelasting en is er voor dit
jaar een noodfonds ingesteld.” De
wethouder daagde de Zaailingen
uit om mee te blijven denken.
Verder had hij lovende woorden
voor Hugo van Luling, voorzitter
van Ondernemend Aalsmeer, en
Patricia Reuskens van de Rabobank: “Twee betrouwbare partners”, voor Anja de Die: “Van deze coach krijg ik zoveel energie”,
voor Kirsten Verhoef: “Het DNA
van Aalsmeer” en voor de nieuwe
accountmanager Dick Helsloot.
Dat Zaai wordt gecontinueerd
lokte applaus uit. Tot slot eindige
de wethouder met de woorden:
“Blijf investeren in verbinding en
blijf dit enthousiasme vasthouden.”

had zij een persoonlijk woord en
een quote waar iedereen zeer
blij mee was. “Het is een tijd geleden dat ik zo een mooi diploma
kreeg”, grapte één van hen.
De goed georganiseerde middag
was - ondanks dat er veel werd
gesproken - geen moment saai
en dat kwam door het afwisselende programma. Patricia Reuskens van de Rabobank wist met
haar betoog ieder een hart onder
de riem te steken. Haar flexibele
sleutel tot succes sprak de deelnemers zeer aan en velen hadden
al gebruik gemaakt van het netwerk van de bank. “Weet mij te
vinden bij formele en informele
momenten.” Ook Hugo van Luling
bood als voorzitter van Ondernemend Aalsmeer zijn hulp aan. “Ik
ben een ondernemer pur sang en
vind het top om hier te staan.”
De Zaailingen kregen voor één
jaar een gratis lidmaatschap aangeboden en bovendien gaat Ondernemend Aalsmeer de nieuwe
Veel waardering
lichting Zaailingen helpen. Want,
Coach Anja de Die sprak haar zo benadrukte Van Luling: “Wat
waardering uit over de wijze mij altijd heeft geholpen tijdens
hoe iedereen op eigen wijze is mijn 37 jaar ondernemerschap
gegroeid, meer zelfvertrouwen is samenwerking! Deel je zorgen
heeft gekregen waardoor er ook maar ook jouw kennis.”
meer ideale klanten kwamen,
zelfs in deze toch geen eenvou- Gezellige borrel
dige tijd. Voor alle deelnemers Vóór iedereen werd uitgeno-
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ten.” In deze noemt hij de herinrichting nog van onder andere de
Machineweg en Oosteinderweg.
Burgemeester
Het dossier Amstelveen noemt
hij een uitdaging om daarbij extra te benadrukken dat hij wil dat
Aalsmeer bestuurlijk zelfstandig
blijft.
“De samenwerking met Amstelveen is niet heilig. Aalsmeer
moet ook zijn blik naar andere gemeenten richten, zoals Uithoorn, Nieuwkoop (waar oudcollega wethouder Robbert-Jan
van Duijn nu burgemeester is)
en Kaag en Braassem. Ambitie
om ook ergens burgemeester te
worden, heeft Van Rijn niet. “Ik ga
voor Aalsmeer, ik vind het wethouderschap een mooi avontuur,
ontzettend leuk, nog leuker dan
gedacht.”

Geen kandidaat voor Tweede Kamer-verkiezing!

Wethouder Van Rijn: “Ik ben
nog niet klaar in Aalsmeer”
Aalsmeer - Een korte persbijeenkomst hield wethouder Robert
van Rijn samen met VVD-fractievoorzitter Dirk van der Zwaag afgelopen dinsdag 30 juni. In de
uitnodiging werd de Tweede Kamer-verkiezing, die volgend jaar
gehouden wordt, genoemd en
nagenoeg alle aanwezigen dachten te horen te krijgen dat de
wethouder zijn politieke pijlen
zou gaan richten op Den Haag.
Drie jaar geleden waagde hij
ook deze stap en werd op plaats
54 van de kandidatenlijst gezet.
Maar, er volgde een niet verwachte verklaring.

tie voor landelijke politiek is niet
weg, maar ik ben nog lang niet
klaar in Aalsmeer. Ik ben gehecht
aan Aalsmeer, vind mijn werk als
wethouder en loco-burgemeester eervol en dankbaar, en wil
graag mijn werk voor de inwoners voortzetten. Het voelt niet
goed om Aalsmeer na drie jaar
wethouderschap mogelijk al te
verlaten.” Als het aan Van Rijn ligt
volgt na de eerste vier jaar zelfs
een tweede periode. “Er is genoeg werk te doen, ik heb mooie
portefeuilles, met het college vormen we een stabiel team en ondanks dat we meerdere politieke smaken hebben is de onderGehecht aan Aalsmeer
linge band met de gemeenteraad
Robert van Rijn wil zijn karwei goed.”
in Aalsmeer afmaken. “De ambi- Onder Van Rijn zijn sterke inves-

teringen in de buitenruimte (wegen, bruggen, fietspaden) en verkeersveiligheid van Aalsmeer gedaan, is sterker ingezet op de lokale economie, zijn goede ideeën
van inwoners uitgevoerd, staan
4.000 te realiseren woningen in
de planning en is een noodpakket van 1,8 miljoen euro belastinggeld teruggegeven aan onder andere ondernemers vanwege de corona-nood.

Verbinden en investeren
Van Rijn (43) is alweer tien jaar
politiek actief. Hij is acht jaar fractievoorzitter en raadslid van de
VVD geweest en nu dus al drie
jaar wethouder. “Ook acht jaar
wethouderschap zou mooi zijn.
Natuurlijk weet je nooit of je door
mag gaan als VVD en als wethouder, maar we hebben als VVD wel
voor een duidelijke toekomstbestendige agenda gezorgd en bijgedragen aan bestuurlijke rust.
Ik kan alleen maar hopen dat de
Aalsmeerse kiezers mijn werk
waarderen en in 2022 op de lokale VVD hun stem zullen uitbrengen. De samenwerking met fractievoorzitter Dirk van der Zwaag
en de gehele fractie is uitstekend
en we werken goed samen met
alle partijen. Daar ben ik trots op:
We verbinden en investeren. Ik
ga graag door om mijn karwei af
te maken, laat dat duidelijk zijn.”
Fractievoorzitter Dirk van der
Zwaag is eveneens voornemens
nog een periode beschikbaar te
blijven. “Ik heb bij aanvang van
mijn tweede termijn gezegd na
acht jaar, in 2022, te stoppen.
Maar, we hebben elkaar diep in
de ogen gekeken en ik heb besloten toch voor een derde periode
te gaan. Als een tandem gaan we
door, te beginnen in Aalsmeer!”

Tweede termijn
Robert van Rijn wil duidelijk zijn
vizier blijven richten op Aalsmeer.
“Ik ben hier voor m’n gevoel nog
niet klaar. We hebben al aardig wat neergezet, maar af is
het nog niet. Ik wil de klus afmaken voor mijzelf, voor de partij en voor Aalsmeer en hoop zeker een tweede termijn mee te
mogen maken.” Wat de buitenruimte betreft zegt Van Rijn dat
de verfraaiing is ingezet, maar er
nog een hoop moet gebeuren. “Er
wachten nog enkele grote projec- Door Jacqueline Kristelijn

Initiatiefvoorstel D66, GL, AA en Pvda

Aanpassing winkeltijden
in raadsvergadering
Wegschrapen van de oude asfaltlaag. Foto: www.kicksfotos.nl

Ruim baan voor fietsers

Nieuw ‘asfaltjasje’ voor
Stations-/Stommeerweg
Aalsmeer - Met borden werd het
een week van tevoren aangekondigd: Stommeerweg en Stationsweg dicht op woensdag 24 en
donderdag 25 juni vanaf elf in de
avond tot zes uur ’s ochtends.
Op de Stommeerweg werd al
enige tijd gewaarschuwd voor
‘slecht wegdek’, maar ook de Stationsweg verkeerde in een niet al
te beste staat. Tijd dus om deze
wegen te voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Diverse toegangswegen werden ’s avonds afgesloten, waarna gestart werd met
het wegschrapen van een laag
asfalt. Er is hard gewerkt, op donderdag reden de auto’s en fietsers

over een ‘hobbelig’ wegdek, maar
sinds vrijdag 26 juni is het weer
‘gladjes’ rijden op de Stationsweg
en een groot deel van de Stommeerweg (tot de Mensinglaan)
voor zowel auto’s als fietsers op
‘hun’ eigen rode (bredere) fietsstroken. Naast het nieuwe ‘asfaltjasje’ is dit weggedeelte ook voorzien van drie extra drempels.
In de gemeente zijn de afgelopen
drie maanden asfaltonderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op
diverse wegen. In de planning
staan onder andere nog de Hornweg en de Stommeerkade. Meer
informatie op www.aalsmeer.nl

Een nieuw ‘jasje’ voor de Stationsweg. Foto: Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 2 juli, komt de gemeenteraad weer ter vergadering bijeen
in de burgerzaal van het Raadhuis. Op de agenda staan ter bespreking twee onderwerpen. Als
eerste wordt gepraat over de reparatiewetgeving tarief toeristenbelasting 2020. Door het college
wordt voorgesteld het tarief voor
campings te verlagen van 3,50 euro naar 1,75 euro per persoon per
dag. En het initiatiefvoorstel van
de fracties D66, Groen Links, PvdA
en Absoluut Aalsmeer om de winkeltijden aan te passen komt aan
de orde. Doel is om de algemene vrijstelling voor openingstijden van winkels op zon- en feestdagen te verruimen. Thans mogen winkels open tussen 12.00
en 20.00 uur. Voorgesteld is om
de winkels de mogelijkheid te geven om publiek te verwelkomen

tussen 10.00 en 22.00 uur. Vanwege de coronacrisis was al via een
noodmaatregel verruiming van
de winkeltijden voor supermarkten ingesteld. Met dit voorstel
krijgen alle winkels groen licht
om bezoekers verspreid te laten
komen. De mogelijkheid om individueel een ontheffing aan te
vragen wordt ingetrokken. Dit
geeft inwoners en ander winkelend publiek meer duidelijkheid
over de uniformiteit van de openingstijden. De raadsvergadering,
onder voorzitterschap van Gido
Oude Kotte, wordt besloten met
het vragenkwartier. De vergadering begint om 20.00 uur, maar
het Raadhuis blijft nog gesloten
voor publiek. De vergadering volgen kan via de livestream op de
website van de gemeente (www.
aalsmeer.nl) en/of via het tv-kanaal van Radio Aalsmeer.

Teveel mensen op één plek

Pleintje naast Praamplein
dicht voor parkeerders
Aalsmeer - Veel coronamaatregelen worden in Aalsmeer goed opgevolgd, maar het lukt niet overal
om goed afstand te houden. Een
voorbeeld hiervan is de kleine
parkeerplaats naast het Praamplein tegenover de Albert Heijn
supermarkt. Zeker met mooi weer
en in de weekenden staan er teveel mensen op korte afstand van
elkaar op deze parkeerplek. Naast
mensen die hier hun auto parke-

ren, 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 heeft de gemeente besloten om deze kleine parkeerplaats
tijdelijk af te sluiten voor (parkerende) motorvoertuigen. De sluiting is vandaag, vrijdag 26 juni,

Op 25 juli sluiting definitief

Denise Fashion: Van
galajurk tot gympies
Aalsmeer - Op 25 juli sluit modewinkel Denise Fashion definitief
haar deuren in Aalsmeer. Hiermee komt er na ruim 41 jaar een
einde aan de modewinkel in de
Ophelialaan die een begrip was in
Aalsmeer en ver daar buiten. Helaas heeft eigenaresse Marjolein
geen opvolger die de zaak van
haar overneemt. Wethouder Robert van Rijn ging bij haar langs
om haar te bedanken voor haar
jarenlange ondernemerschap in
Aalsmeer.
“Ik was 23 jaar toen ik startte in
Aalsmeer”, vertelt Marjolein. “We
hebben ons steeds verder ontwikkeld met mooie merken. Als
ik terugkijk was dat ook een boei-

ende en leerzame fase in ons bedrijf. We behoorden tot de top 20
winkels in Nederland en hielden
zelfs modeshows in de Kleine Komedie. Ook was ik mede oprichter van het merk Scots en Soda.
In deze periode ontwierp ik eigen
kleding die ik weer verkocht in de
winkel. De laatste jaren is er veel
veranderd. Er zijn veel merken bijgekomen. Maar onze grote, vaak
vaste klantenkring kon altijd rekenen op persoonlijk kledingadvies
en een unieke winkelervaring.“
Wethouder van Rijn bedankte
Marjolein voor 41 jaar actief ondernemerschap in Aalsmeer en
wenste haar een mooie invulling
van haar komende vrije tijd.

Veel schade na brand bij
bedrijf aan Achterweg

De Kwakel/Kudelstaart - Bij een het vuur nog meer zou verwoesagrarisch bedrijf aan de Achter- ten, is ook een brandrobot ingeweg is zondag 28 juni omstreeks zet, die een zogeheten ‘stoplijn’
half één in de middag brand uit- creëert (een muur van water).
gebroken. De brand woedde in Ruim twee uur na de melding
een groot kassencomplex en kon het sein brand meester genaastgelegen materialen, waar- geven worden. Uitbreiding naar
onder plastic kratten en hou- naastgelegen bebouwing hebten pallets. De brandweer is met ben de brandweerkorpsen weten
veel voertuigen ter plaatse ge- te voorkomen. De schade aan het
gaan om de brand te blussen. Di- pand is aanzienlijk. Er is gelukkig
verse brandweerkorpsen uit om- niemand gewond geraakt.
liggende gemeenten, waaron- Bij de brand kwam erg veel rook
der Aalsmeer en Mijdrecht, heb- vrij. Er werd daarom omwonenben hulp verleend aan de brand- den geadviseerd om ramen en
weer van Uithoorn. Meerdere au- deuren te sluiten. Waar de brand
tospuiten en twee hoogwerkers is ontstaan is nog onbekend. De
zijn ingezet om de brand te be- politie stelt een onderzoek in.
strijden. Om te voorkomen dat Foto: Marco Carels

ingegaan en duurt tot 1 september. Overigens best een meevallertje voor Albert Heijn. De supermarkt is aan het verbouwen
en dan is het toch handig om een
(leeg) pleintje nabij te hebben

om spullen op te slaan en verblijven voor de werklui neer te zetten. De metamorfose van AH (de
winkel is helemaal leeg gehaald
en krijgt een compleet nieuwe inrichting) duurt tot 8 juli.

130 IDEEËN VOOR EEN NOG
LEEFBAARDER AALSMEER!
Vorig jaar stelde de gemeente Aalsmeer 500.000 euro beschikbaar om Aalsmeer nog aantrekkelĳker te maken.
Alle inwoners konden meedoen door een idee aan te leveren (per kaart of door een bericht te posten op participatie.aalsmeer.nl). Dat leverde meer dan 130 ideeën op. Een prachtig resultaat! De ideeën varieerden van meer speelgelegenheden voor kinderen en veilige fietspaden tot zwemtrappen en bloemenweides. De 38 projecten die zĳn (of
nog worden) uitgevoerd, zĳn gekozen op basis van het aantal likes op de website, haalbaarheid en kosten. Alle projecten zĳn te vinden op participatie.aalsmeer.nl. Op deze pagina vindt u een greep uit de gerealiseerde projecten.

Idee: Genoeg en goede fietsstallingen bĳ de bushaltes
Van: Els Bader-Veerkamp
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“Ik woon schuin tegenover een bushalte aan de Mĳnsherenweg. Veel mensen komen vanuit andere delen van Kudelstaart met de fiets naar deze
bushalte. Vervolgens moeten ze hun fiets ergens kwĳt. Ze zetten hun fiets
bĳvoorbeeld tegen de brugleuning, waar eigenlĳk te weinig plek is, maar
soms wordt ie gewoon neergesmeten. Bĳ de haltes bĳ de Zwarteweg en
de Hortensialaan is het hetzelfde verhaal. Dus ik dacht: waarom plaatst de
gemeente niet bĳ alle haltes fietsstallingen? En dan bĳ voorkeur fietsnietjes met de mogelĳkheid om je fiets eraan vast te maken. Het is leuk dat
mĳn idee is gehonoreerd. Afgelopen jaar zĳn bĳ verschillende haltes fietsstallingen geplaatst, maar nog niet overal. Dit is een mooie, eerste stap.
Verder zou ik graag tegen medewerkers van de gemeente zeggen: fiets
eens een rondje. Dan zie je waar er nog meer fietsstallingen nodig zĳn!
En welke fietspaden ook wel eens een opknapbeurt kunnen gebruiken.”

Idee: Grasveldjes omtoveren in bloemenweides
Van: Henk Kanters

22

“Er wordt in mĳn beleving te veel gemaaid in Aalsmeer en dat vind ik
zonde. Laten we die plekken omtoveren in weides met wilde bloemen. Dit
vraagt ook wat kennis en onderhoud, maar er hoeft veel minder te worden
gemaaid; alleen een keer in het najaar. En op plekken zoals kruisingen, zal
vanwege de veiligheid regelmatig het groen bĳgehouden moeten worden.
Bloemenweides zĳn goed voor de insecten, waarvan er steeds minder
komen. Verschraal de grond, strooi een mengsel van inheemse bloemen
en laat de bloemen na de bloeiperiode staan, zodat ze weer zaden geven.
Door de weides kun je een pad maaien, zodat de mensen er tussendoor
kunnen wandelen. Dat is echt genieten, daar wordt iedereen blĳ van!
Er zĳn al verschillende stukken aangepakt in Aalsmeer, het ziet er veelbelovend uit. Maar het kan nog beter!”

Mooi dat inwoners zelf beslissen over hun omgeving
Deze vorm van participatie was heel geslaagd, het gaf veel energie. We hebben meer dan 130 ideeën
binnen gekregen voor een nog aantrekkelĳker Aalsmeer. Het laat zien hoe betrokken mensen zich
voelen bĳ hun eigen leefomgeving. Het was nu niet de gemeente die iets bedenkt, maar de inwoners zelf. Ook heel leuk dat andere inwoners konden stemmen op de ideeën die waren ingebracht.
We hebben op deze manier veel mensen bereikt. Ik ben ook blĳ dat we de ideeën die zĳn uitgekozen,
snel hebben kunnen realiseren. Deze nieuwe stĳl van werken, waarbĳ we snel en adequaat reageren
op verzoeken van inwoners, willen we als college graag vasthouden. Zoals het plan van het meisje
Vera voor een zebrapad op de Ophelialaan. Aalsmeerders weten zelf vaak heel goed wat er nodig is
voor een leefbaar en aantrekkelĳk Aalsmeer.”

Robert van Rĳn, wethouder Openbare ruimte (wegen en verkeersmaatregelen)

Colofon Uitgave: gemeente Aalsmeer, juli 2020. U kunt g

Idee: Voetbalkooi aan de Baccarastraat
Van: Nina Bosse

51

“Als leerkracht van de Jozefschool heb ik het idee voor de voetbalkooi aangedragen, maar het is eigenlĳk afkomstig van onze leerlingen. Om het basketbalveldje aan de Baccarastraat stond altĳd alleen maar een laag hekje, de bal kwam
daardoor tĳdens het voetballen vaak terecht op de stoep, het fietspad of de weg.
Dit was zowel voor de kinderen als voor automobilisten, fietsers en voetgangers
heel gevaarlĳk. Bovendien kwam de bal ook vaak op de scherpe punten op het
dak van de gymzaal terecht, ontelbare ballen zĳn hierdoor kapot gegaan. Heel
fijn dat ons plan is uitgekozen en het is inmiddels ook gerealiseerd. Opeens
stond de kooi er, midden in de coronatĳd. Een veilige oplossing en een heel fijne
voorziening voor onze leerlingen en de kinderen uit de buurt.”

Idee: Meer bloemen en planten in de wĳk
Van: Thomas Visser

26

“Mĳn idee was om saaie, groene grasveldjes met grote bomen op te vrolĳken
door wilde bloemen te zaaien en vaste bloeiende, planten aan te brengen.
Vooral de Hornmeer beschikt over veel verouderde plekken die wel wat kleur
kunnen gebruiken, zoals het grasveldje aan de Sweelinckstraat. Mĳn voorkeur
gaat daarbĳ uit naar wilde, inheemse bloemen om bĳen aan te trekken en
de biodiversiteit te versterken. Daarbĳ vrolĳken al die bloemen mensen ook
op. Ik had mĳn plan financieel helemaal uitgewerkt, inclusief de kosten van
planten in potten, de kiloprĳs van een zak zaden en de aanleg door hoveniers.
Welke grasveldjes inmiddels al opgefleurd zĳn door het zaaien en planten van
bloemen, weet ik niet precies. Maar bĳ het IKC Triade en in de bermen langs de
Westeinderplassen staan momenteel veel meer bloemen dan voorheen. Toch
zie ik in de Hornmeer nog steeds plekken die heel anders ingericht kunnen
worden. Wie weet komt dat nog!”

Idee: Zitbankjes aan het Corry Vonkpad
Van: Loes Fagel

“Ik heb artrose, maar ik wandel heel graag. Met mĳn hondje loop ik vanaf mĳn
huis naar het Corrie Vonkpad. Een route van ongeveer 4,5 kilometer. Dat red
ik wel, maar ik moet dan onderweg wel even kunnen rusten. En ik ben niet de
enige, ik spreek veel mensen, ouderen maar ook jongeren met een beperking,
die graag even op een bankje willen zitten tĳdens hun wandeling om van de
natuur te genieten. Dus ik ben heel blĳ dat mĳn idee gehonoreerd is. Er zĳn
twee bankjes geplaatst. Ik ben er heel tevreden op gaan zitten, toen ze er eenmaal waren. De rustbankjes kunnen voor veel mensen een stimulans zĳn om
meer te gaan wandelen. Want iedere stap telt, als het om gezondheid gaat!”

Idee: Fleurige groenvoorziening bĳ Lorentzhof
Van: Buurtbewoners Lorentzhof
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“Dit idee was een puzzelstukje van een groter plan. Voorheen stonden er
bĳ het Lorentzhof een verwaarloosde wipkip en een oude glĳbaan. Tegelĳkertĳd was er een groot tekort aan parkeerplaatsen in de buurt. Inmiddels
hebben we - na veel overleg met de gemeente en meerdere wegen
te hebben bewandeld - een nieuw speelplaatsje voor kleine kinderen en 13
nieuwe parkeerplaatsen. Heel fijn, maar we wilden ook graag nieuw groen.
Twee buurmannen met groene vingers hebben hiervoor een plan gemaakt,
met veel bloemen. En dat plan is aangenomen! In september 2019 is het
afgerond. En het leuke is, we houden het groen samen netjes. Regelmatig
staan de buurmannen te schoﬀelen. Het draagt daarmee bĳ aan de saamhorigheid in de wĳk. We hebben nog één wens… een plek voor de grotere
kinderen. Dat zou het plan compleet maken.”

We willen toegankelĳk zĳn voor ideeën van inwoners
“Uit de nieuwe, digitale participatiemethode zĳn veel initiatieven gekomen. Wat als eerste naar voren
kwam: er zĳn te weinig bloemen in bloemendorp Aalsmeer! Daarmee zĳn we meteen aan de slag gegaan.
We hebben bloeiende vaste planten geplant en stroken ingezaaid met een wildebloemenmengsel. Ook
de entrees van Aalsmeer zĳn opgeknapt. We krĳgen daar veel complimenten over. Ook steken veel
mensen zelf hun handen uit de mouwen, zoals omwonenden die gezamenlĳk het Seringenpark beheren,
het groen bĳhouden bĳ het Lorentzhof of een geveltuintje aanleggen. Een aantrekkelĳk Aalsmeer maken
we samen en dat zie je gebeuren! Ik ben heel blĳ met dit participatietraject, het was echt een succes. Ik
zie wel twee aandachtspunten: we moeten duidelĳker aangeven waarom sommige ideeën niet worden
uitgevoerd en we moeten als gemeente eenvoudiger toegankelĳk zĳn voor initiatieven van inwoners.
Want deze ideeën kunnen zoveel bĳdragen aan een leefbaarder Aalsmeer, daarop moeten we zuinig zĳn!”
Wilma Alink-Scheltema, wethouder Openbare ruimte (groen en water)

geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze publicatie.
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Huisarts Weve over zijn werk en de gevolgen van het coronavirus:

“De wereld is toch wel
erg kwetsbaar”

Aalsmeer - De zorg in Aalsmeer
draait overuren. Zowel in verzorgingstehuizen als huisartsenpraktijken is het coronavirus een hele
heftige periode. Huisarts Ewout
Weve is sinds 2016 werkzaam in
Aalsmeer. Het coronavirus heeft
ook op zijn werkzaamheden een
flinke impact, zowel tijdens deze pandemie als op de toekomst.
“Corona heeft ons allemaal in laten zien dat de wereld toch wel
heel kwetsbaar is.”
Waarom bent u huisarts
geworden?
“Ik denk altijd: ik kan geen baan
bedenken die beter bij mij past
dan deze. Misschien zit het bij mij
wel in mijn genen. Mijn vader is
ook huisarts geweest, dat heeft
er een rol bij gespeelt. Daarnaast
ben ik heel erg geïnteresseerd in
mensen. Dat sociale in combinatie met arts zijn en mensen be-

virus een heftige impact heeft,
vooral door de duidelijkheid over
de overdracht van mens op mens,
moesten de praktijk echt dicht.
Toen konden wij alleen de mensen zien die heel acute problematiek hadden of mensen die verdacht werden van corona. Hier in
Aalsmeer viel het uiteindelijk mee
qua besmettingshaard, maar de
praktijk is toch zes weken dicht
geweest. Toen kon ik alleen telefonisch werken of mensen alleen
zien met bescherming als een
mondkapje en pak. Dat maakte
dit werk heel moeilijk. Ik vind het
belangrijk om iemand recht aan
te kunnen kijken om te kunnen
beoordelen hoe het met iemand
ter maken is heel leuk. Als huis- gaat. We moeten nog steeds heel
arts heb je het niet alleen over het erg voorzichtig zijn. Bijvoorbeeld
medische stukje, maar ook over door ervoor te zorgen dat de
het contact. Ik heb een centra- wachtkamers niet helemaal volle rol als huisarts. Dat ik dat mag komen. Nu is er een soort inhaalen kan zijn, vind ik harstikke gaaf!” slag gaande, omdat mensen heel
lang niet naar de dokter toe konWat maakt het werk als
den gaan.”
huisarts zo mooi?
“Omdat het alles omvangt. Dat Over die bescherming die nodig
het zo afwisselend is. Dat je ene was om mensen te bezoeken als
minuut naar een wrat van ie- huisarts, was landelijk veel command kijkt en het volgende uur motie. Hoe was dat in Aalsmeer?
bezig bent met het goed bege- “Toen het balletje net begon te
leiden van iemands levensein- rollen hebben wij inzamelingsacde. Mensen begeleiden die heel ties gehouden. Ook heb ik patiënerg ziek zijn, tot alleen even een ten benaderd waarvan ik dacht
praatje met iemand maken waar dat zij iets zouden kunnen beteiemand al heel erg mee geholpen kenen. Bijvoorbeeld scheepswerf
is. Doordat het zo verschillend en De Vries kwam aan met pakken
zo breed is.”
en mondkapjes. Dat was echt super! Daar ben ik hen, en alle andeHoe is het werk veranderd door de re mensen die geholpen hebben,
komst van het coronavirus?
ontzettend dankbaar voor. Daar“Toen het duidelijk werd dat dit na hebben we zelf mondkapjes

Gebouwd door groep vrijwilligers van De Bovenlanden

2e Aalsmeerse schuilhut in
eilandengebied Westeinder

hoek van meer dan 45 graden op,
waardoor je een scherp puntdak
krijgt. Een andere maat die nogal opvalt is de hoogte van de deur
van 1 meter 66. Je moet dus echt
bukken om je hoofd niet te stoten.” Nikki van der Meer vult aan:
“Toch merk je dat niet als je in de
hut bent, dan valt de ruimte wel
mee. Langs weerszijden zijn smalle banken aangebracht en daar
kon je lekker uit de wind en regen zitten om bij te komen van het

Van links naar rechts: Mark, Beer, Rick, Nikki, Ap en Cees.
Aalsmeer - Stichting De Bovenlanden Aalsmeer beheert nogal wat eilandjes in Aalsmeer. De
meesten zijn natuur geworden,
maar op sommige zijn nog seringenkwekers zoals Marcel Groeneveld actief. Hij huurt een perceel
van de Bovenlanden nabij Koddes Poel. Op dit perceel hebben
vrijwilligers van de stichting een
nieuwe authentieke schuilhut gebouwd. Na de voorbereidingen

in een loods van Ilex kweker Karlo Buys en na het leggen van de
fundering twee weken geleden,
is de schuilhut nu op de seringenakker verrezen. In twee zaterdagen werd het bouwwerk daar in
elkaar gezet. De hut heeft de spitse vorm welke kenmerkend is voor
Aalsmeerse schuilhutten. Rick
Heemskerk: “De zijkanten waar
het dak op rust zijn maar één meter 36 hoog. Het dak staat er in een

“Luchtvaart staat in deze dichtbevolkte regio niet op zich”

Gemeenten spreken zorg
uit over Luchtvaartnota
Amstelland - De bestuurders van
4 provincies en 56 gemeenten,
verenigd in de Bestuurlijke Regie
Schiphol, reageren bezorgd en teleurgesteld op de Luchtvaartnota. Toename van het aantal vluchten betekent een toename van de
overlast, een verslechtering van
de leefbaarheid en maakt wo-

ningbouw en andere ruimtelijke
ontwikkelingen op veel plekken
onmogelijk. In een gezamenlijke zienswijze, die zij hebben aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu, spreken zij
hun zorg uit over het feit dat de
Luchtvaartnota geen visie biedt
op leefbaarheid, gezondheid en

woningbouw en hoe luchtvaart
past binnen (inter)nationale bereikbaarheidsopgaven. Gedeputeerde Jeroen Olthof (voorzitter
van de Bestuurlijke Regie Schiphol): “Deze Luchtvaartnota gaat
alleen over de ontwikkelingen
van de luchtvaart. Maar luchtvaart
staat in deze dichtbevolkte regio

aan kunnen schaffen. Ik denk dat
alle huisartsen vanaf nu een voorraadje zullen hebben liggen.”
Heeft corona een blijvende invloed
op het werk als huisarts?
“Ik denk dat het ons allemaal in
heeft laten zien dat we op een bepaalde manier met gezondheid
om moeten gaan. Het is heel vanzelfsprekend om elkaar een hand
te geven of om elkaar aan te raken. Zo was ik ook als huisarts,
even die hand op iemands schouder leggen als blijk van steun. Eigenlijk moet je dat gewoon niet
doen. Het is nu wel heel duidelijk
hoe makkelijk je dingen kan overdragen. Daar ben ik mij wel heel
erg bewust van geworden. Corona heeft ons wel allemaal in laten
zien dat de wereld toch wel heel
kwetsbaar is. Mensen vergeten
dat helaas wel te snel weer, het
gaat alweer de oude kant op.”
Daarop aansluitend, tijdens Hemelvaart en de warme temperaturen gingen mensen massaal de
straat weer op. Er was veel te lezen
dat dit een mes in de rug van zorgpersoneel was. Hoe heeft u dit soort
momenten ervaren als huisarts?
“Als huisarts heb je daar niet zo
heel erg veel mee te maken, maar
ik heb collega’s die twaalf uur op,
twaalf uur af in een ziekenhuis op
de IC aan het werk zijn. Die iedere
dag echt keihard werken en niet
eens een minuutje de tijd hebben
gehad om lekker op een terrasje
te zitten dus ik snap zeker wel dat
dat niet fijn voelt. Ik denk wel dat
mensen in de zorg veel bewuster bezig zijn met die anderhalve
meter. Zelfs bij mij gaat het soms
even fout, zo liep ik laatst per ongeluk de supermarkt in zonder
winkelwagentje. Toch probeer
ik er extra op te letten, omdat ik
met relatief veel mensen in aanraking kom en niemand zou willen besmetten.”
Tekst en foto: Nienke Oosting

“Mooie plek betaalbaar houden”

Tarieven begraafplaats
in 2021 omlaag
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 25 juni is de Kadernota 2021
in de gemeenteraad behandeld
en vastgesteld. In de Kadernota
staan de uitgangspunten voor de
gemeentebegroting voor de komende jaren. Een onderdeel van
deze Kadernota was verlaging
van de tarieven van de algemene begraafplaats aan de Ophelialaan.
“We hebben een prachtige algemene begraafplaats in Aalsmeer”,

zegt wethouder Robert van Rijn.
“Met deze tariefsverlaging brengen we onze tarieven meer in balans met omliggende begraafplaatsen en houden we het begraven op deze mooie plek betaalbaar.”
Zowel de kosten voor het begraven in een (particulier) graf als de
kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats worden in 2021 naar beneden bijgesteld.

Bestuursrapportage en Kadernota

Raad wil onderzoeken
voor besparingen
Aalsmeer - De Bestuursrapportage 2020 en de Kadernota 2021
zijn afgelopen donderdag 25 juli door de gemeenteraad vastgesteld. De raadsfracties gaven
eerst hun Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2021 en
de bestuursrapportage. Er werden twee raadsbrede moties ingediend en aangenomen. Met de
motie ‘Richtinggevend Actie pakket’ van de raad verzocht de raad
het college om een flink aantal
onderzoeken uit te voeren naar
mogelijkheden voor besparingen
en de uitkomsten met een aantal
keuzescenario’s terug te leggen
bij de raad. Daarnaast verzocht
de gemeenteraad met de motie
Plan van aanpak Jeugdhulp het
college om een plan op te stellen voor meer sturing op de uitgaven voor de jeugdhulp. Verder
heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven voor actualise-

zware werk en om een boterham
te eten.” Er werd geen bijzonder
hout gebruikt voor de hut, de hut
is van vuren. Cees van Leeuwen:
“We hebben alle houten delen wel
twee keer goed in de zwarte beits
gezet. Dat is nodig om ze tegen
weer en wind te beschermen. Die
zwarte kleur hoort er echt bij en
werd ook wel gebruikt voor schuren of klompenhokken bij huizen.”
Een soortgelijk project werd vorig
jaar door dezelfde vrijwilligers uitgevoerd op een eiland bij de Kleine Brug. Het werk aan de tweede
hut ging vlotter dan bij de eerste,
toen alles nog nieuw was. Het is
bijzonder dat een team van overwegend jonge mensen nu de ervaring heeft om de oude Aalsmeerse schuilhut weer tot leven te laten Stiller en schoner moet
komen in het eilandengebied van niet gelijk staan aan vaker
Het kabinet hanteert de benade Westeinderplassen.
dering dat hinder één op één
kan worden opgelost met stillere en schonere vliegtuigen. Olthof: “Stiller en schoner is natuurlijk prima, maar als dat ook vaker
betekent, neemt de overlast allen
maar toe. Juist deze toename in
intensiteit en het gebrek aan rustmomenten is het grote zorgpunt
van inwoners.”
Visie op internationale mobiliteit
De regionale bestuurders vinden
het opvallend dat in de Luchtvaartnota de keuze om te vliegen
niet onderbouwd wordt door een
brede visie op internationale bereikbaarheid. Er is geen aandacht
voor de vraag of betere spoorvoorzieningen het aantal korte
afstandsvluchten binnen Euroniet op zich. De impact op leef- pa kunnen beperken. Als dat zo
baarheid, veiligheid, internatio- is, zou dat consequenties kunnen
nale bereikbaarheid en ruimtelij- hebben voor de omgeving en
ke plannen wordt niet in beeld ge- ontwikkeling van Schiphol.
bracht. We blijven met heel veel
vragen zitten.” De regionale be- Woningbouw
stuurders roepen de Minister op De luchtvaart legt een grote
om samen met de regio deze con- claim op schaarse ruimte, terwijl
sequenties goed in beeld te bren- ook andere publieke belangen
gen. Pas dan kun je onderbouwde ruimte vragen, bijvoorbeeld de
keuzes maken. Olthof: “Het doel is woningbouwopgave en de enerdat Schiphol zich in balans met de gietransitie. In de Luchtvaartnoomgeving ontwikkelt, waarbij al- ta wordt met deze vraagstukles wat er in deze dynamische re- ken geen relatie gelegd. Tot welgio speelt, zorgvuldig wordt mee- ke problemen dat gebrek aan sagewogen.” In hun zienswijze stel- menhang leidt blijkt uit de onlen de 56 gedeputeerden en wet- langs ter inzage gelegde Aanvulhouders van betrokken provincies lingsregeling Geluid Omgevingsen gemeenten onder andere de wet. Door de voorgestelde werkvolgende punten aan de orde:
wijze in deze regeling gaat vlieg-

ring van de grondexploitaties ultimo 2019, de budgetten voor alle bouwprojecten zijn hiermee
vastgesteld.
Bomen langs Aalsmeerderweg
Ook aan de orde kwam het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor uitvoering van
projecten in de buitenruimte in
de jaren 2020 en 2021. Op initiatief van GroenLinks nam de raad
een motie aan om onderzoek
te doen naar de mogelijkheid
om bomen te plaatsen langs de
Aalsmeerderweg. De vergadering
werd vanwege de covid-19 maatregelen zonder publiek gehouden, maar is integraal uitgezonden op het tv kanaal van Radio
Aalsmeer en via de webstream
van de gemeente. De vergadering kan teruggeluisterd worden.
tuiglawaai zo zwaar meetellen
in de afwegingen voor ruimtelijke plannen, dat in een groot gebied rondom Schiphol alleen vanwege vliegtuiglawaai de woningbouw stil dreigt te vallen. Desondanks is er volgens de luchtvaartnota ruimte voor groei. De bestuurders wijzen erop dat deze
rekenregels over het cumuleren
van geluid moeten worden aangepast en hebben ook hierover
een zienswijze ingediend.
CO2-uitstoot, veiligheid
en gezondheid
Het valt de bestuurders op dat de
CO2 doelen die aan Schiphol gesteld worden aanzienlijk minder
ambitieus zijn dan voor andere
sectoren. In 2050 zou Schiphol 10
keer meer mogen uitstoten: een
forse afwijking van het klimaatakkoord die de vraag oproept waarom de luchtvaart niet, zoals afgesproken, als elke andere sector
wordt behandeld.
De bestuurders missen in het
hoofdstuk over veiligheid de relatie met gezondheid. De huidige pandemie laat zien dat veiligheid veel breder zou moeten worden opgevat. Gezondheid maakt
daar onderdeel van uit. Het gaat
daarbij zowel om veilig gebruik
(gezondheidsvereisten aan passagiers, operationele aanpassingen, vliegverbod op landen) als
om een veilige en gezonde leefomgeving (welke normen worden er vanuit gezondheidsoogpunt aan de sector gesteld).
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Zienswijze geven kan t/m 6 augustus

Omgevingsvergunning
Waterfront ter inzage

Veel inwoners gingen kijkje nemen

Op ontdekkingsreis in
FloriWorld
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 1
juli, heeft FloriWorld officieel haar
deuren geopend. Vorige week
mochten inwoners van Aalsmeer
een gratis kijkje komen nemen.
Via een code in deze krant konden toegangskaarten besteld
worden en hier is groots gehoor
aan gegeven. Menigeen bleek
wel nieuwsgierig te zijn wat het
kleurige pand langs de Legmeerdijk van binnen te bieden heeft.
Vele inwoners stapten het Experience Center binnen en gingen
op ontdekking in de wereld van
bloemen en planten.
Een ontdekkingsreis werd het zeker. Al vanaf de aanvang door de
lange gang klinkt bewondering,
evenals bij de weelderige planten-decoratie in de eerste zaal.
En dit is nog maar het begin. FloriWorld is echt een vernieuwende en complete kennismaking
met bloemen en planten, vanaf
het liefdevol kweken in kassen,
de handel en bewerking in de
veiling tot de verkoop aan particulieren. Van een ‘stijve’ tentoonstelling is absoluut geen sprake. De bezoeker wordt uitgenodigd mee te doen, in elke kamer
wacht een verrassend decor en

naast met bloemen en planten is
rijkelijk gewerkt met lichtobjecten. Vergeet vooral niet een fototoestel of mobiel mee te nemen,
er zijn prachtige momenten gecreëerd om foto’s en selfies te maken. Voor kinderen is een leuke
knutselhoek ingericht en aan de
slag met bloemen kan onder leiding van de arrangeurs van het
Boerma Instituut. In FloriWorld
is ook een ruimte ingericht waar
het Flower Art Museum zich mag
profileren. De prachtige schilderijen van bloemen en planten
passen er prima bij.
Een tip tot slot: Neem vooral de
tijd om de attracties in de diverse zalen goed te bekijken. Ze zijn
het honderd procent waard! FloriWorld bezoeken is inderdaad een
experience en, belangrijk in deze
tijd, coronaproef: De bezoekers
hoeven niets met hun handen
aan te raken (bij aanvang wordt
een digitale pen uitgereikt), her
en der staan apparaten om de
handen te reinigen en FloriWorld
is ruim van opzet. Aalsmeer kan
trots zijn op deze prachtige, nieuwe attractie, die hopelijk veel (internationale) toeristen mag gaan
verwelkomen!

Postduivenvereniging de Telegraaf

Cees van Vliet wint vlucht
vanuit Pont Saint Maxence
Aalsmeer - Donderdagavond
werden 285 duiven door de liefhebbers van Postduivenvereniging de Telegraaf ingemand voor
de tweede Midfond-vlucht (midden afstand) met een gemiddelde afstand van 363 kilometer van
uit Pont Saint Maxence. In Frankrijk was het net als in Nederland
zeer warm, maar duiven kunnen
daar heel goed tegen, en er is
door de Nationale Bond een hitte protocol ingezet: minder duiven in de manden en ruim laden. Daarnaast rijden ze overdag, zodat de wagens, (die overigens voorzien zijn van ventilatoren) door het rijden veel minder
warm worden. Vrijdag veranderde het weer in Frankrijk. De hitte
verdween door de nodige regen
en onweersbuien, die ook al eerder in Nederland arriveerde. Zaterdagmorgen was het goed weer
om de duiven in vrijheid te stellen
en dat gebeurde om 8.15 uur met
een ZW-wind. Dat betekende dat
de snelheid hoog zou zijn, maar
deze werd behoorlijk overtroffen.
De winnaar van deze vlucht, Cees
van Vliet uit Kudelstaart, zat zelfs
nog aan de koffie toen zijn vrouw
Loes constateerde dat er twee
duiven op het hok liepen. Cees zei
nog: “Oh, dat is die vreemde zeker

weer”, maar toen hij ging kijken,
zag hij dat het een duif van Pont
St. Maxence was. Snel op het constateersysteem gekeken, en ja!
Gelukkig was hij geconstateerd.
Deze duiven legde de 360,687
kilometer als snelste af met een
snelheid van 1842,120 meter per
minuut, dat is 110,5 kilometer per
uur. Na lang wachten op de andere verenigingen in Noord-Holland, werd Cees ruimschoots winnaar van de 9168 duiven die in
Noord-Holland in concours stonden en noteerde de tweede Teletekst voor de Telegraaf op rij. Aad
van Belzen uit Kudelstaart werd
tweede en dertiende in NoordHolland. De uitslag van de vlucht
Pont Saint Maxence met 285 duiven en 14 deelnemers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cees van Vliet, Kudelstaart
Aad van Belzen, Kudelstaart
Darek Jachowski, Mijdrecht
Michel de Block, Aalsmeer
Dirk Baars, Kudelstaart
Comb. v. Leeuwen &
v. Grieken, Aalsmeer
7. Piet v.d. Meijden,
Aalsmeerderbrug
8. Gerard & Lies v.d. Bergen,
Kudelstaart
9. Johan van Ackooy, Hoofddorp
10. Theo v.d. Wie, Aalsmeer

Aalsmeer - De gemeente heeft
de ambitie om Aalsmeer een ‘gezicht aan het water’ te geven.
Maatregelen die onder andere
voor het project Waterfront zijn
voorgesteld zijn het realiseren
van een aantrekkelijke wandelen fietsboulevard langs het water, het vergroten van de publieke toegankelijkheid van de Watertoren en de recreatieve aantrekkelijkheid van het Surfeiland
vergroten. De planlocatie is gelegen 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. De gewens-

te herinrichting past niet binnen
de voor dit plangebied geldende
bestemmingsplan. Om dit te wijzigen zijn burgemeester en wethouders voornemens een omgevingsvergunning te verlenen. Uiteraard mogen inwoners hierover
ook hun ‘zegje’ nog doen. Tot en
met 6 augustus kan de ontwerpomgevingsvergunning digitaal
ingezien worden via www.ruimtelijkeplannen.nl en een zienswijze gegeven worden. Vanwege het coronavirus liggen er geen
documenten ter inzage in het gemeentehuis. Geen gelegenheid
om de documenten online in te
zien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 0205404600.

Plaatsing op donderdag 9 juli

Nieuw brugdek voor de
Barendebrug
Aalsmeer - De werkzaamheden
aan de Barendebrug in de Dorpsstraat zijn in volle gang. Aanstaande donderdag 9 juli wordt
een nieuwe mijlpaal in het project bereikt. Dan wordt het nieuwe brugdek geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden is het tijdelijk
niet mogelijk om langs de brug te
wandelen of te fietsen. Dit wordt
met borden aangegeven.
In april is aannemer Griekspoor
gestart met de renovatiewerkzaamheden aan de Barendebrug.
Zo wordt de brug toekomstbestendig gemaakt, de doorvaarthoogte hersteld en komt de oude
hamei terug op de brug.
De afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan de nieuwe fundering en is op de werf van de aannemer het nieuwe betonnen
brugdek gemaakt. Deze wordt
op 9 juli op zijn plek gelegd met
een grote kraan. Gedurende de

werkzaamheden is de brug en
de naastgelegen loopbrug voor
al het verkeer afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. Het plaatsen van het dek
duurt een dag. Daarna kunnen de
fietsers en voetgangers weer de
brug passeren.
Planning
Na het plaatsen van het brugdek start de aannemer met het
aansluiten van het nieuwe brugdek op de weg. De planning is dat
de brug voor 1 september weer
open is voor al het verkeer.
Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.
aalsmeer.nl/werkinuitvoering.
De werkzaamheden zijn ook te
volgen via www.griekspoor.nl/
aalsmeer. Op de website van de
aannemer actuele informatie
over de planning en de verrichte
werkzaamheden.

Een grote wens is uitgekomen

Ook een schooltuin voor
OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Een grote wens
van de vrijwilligers van de Smikkeltuin, zoals de schooltuin heet,
is uitgekomen. De kinderen
van groep 6 van de OBS uit Kudelstaart hebben nu net als de
leerlingen van de Antoniusschool
ook een schooltuin. De missie om
zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met het laten groeien en bloeien van voedsel heeft op deze manier weer
een mooie stap vooruit gemaakt.
Tijdens de coronaweken zijn de
nodige voorbereidingen door de
vrijwilligers getroffen waardoor
de kinderen, iets aan de late kant,
maar wel al lekker van start zijn
gegaan. Na die mooie warme dagen en nu gelukkig af en toe een
regenbui, door de vrijwilligers
‘goed groeiweer’ genoemd, groeit
en bloeit alles als kool. De kinderen waren helemaal verbaasd hoe
hard het gegroeid was in die korte tijd dat ze er even niet waren
geweest. ”Jeetje, moet je kijken
hoe groot alles is geworden”, aldus één van de kinderen toen hij
aankwam fietsen. Snel werden
de fietsen aan de kant geplaatst
en werden de nieuwe instructies
aangehoord. En dan eindelijk de
tuin in en aan de slag. Eerst moest
al het vuil gewied worden. Wat
is nu wel onkruid en wat niet en
wat is de vorige keer ook alweer
gepoot? De kinderen herkenden
de planten vaak niet meer terug.
Daarna kon de sla en de andijvie
gepoot worden. De plantjes stonden er net in toen deze door een

enthousiasteling aangezien werden voor onkruid en door diegene er weer keurig uitgehaald
werden. Wat vervolgens weer tot
mooie discussies leidde in de zin
van, waar stond het en is het nou
sla of niet? De tijd vliegt als je bezig bent, want naast dat de plantjes groeien lopen er ook hele interessante beestjes die de nodige
aandacht krijgen. Toen alles gepoot was kwam de volgende klas
al weer aanfietsen. Deze week
brengen de leerlingen het laatste
bezoek aan de schooltuin voor dit
schooljaar, want volgende week
is het al weer vakantie. Het gaat
niet lukken om de plantjes ook
vakantie te geven, dus die groeien natuurlijk lekker door. Net als
vorig jaar krijgen de kinderen in
de vakantie een uitnodiging om
te komen oogsten als ze dat willen. De datum is hiervoor nog
niet bekend. Na de vakantie zullen waarschijnlijk de aardappels
gerooid gaan worden. Zo is er altijd wel iets te doen op de tuin.

Baan open voor publiek

Midgetgolfclub Aalsmeer
gaat weer beginnen
In de buitenlucht en op afstand!

Afsluiting seizoen Vivace
Aalsmeer - Het bestuur van
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace
besloot in overleg met haar dirigent Irma Zethof om op 30 juni
het seizoen 2019-2020 toch officieel af te sluiten. Achter Irma’s bescheiden huis aan de Kudelstaartseweg ligt een grote lange tuin
waar iedereen makkelijk op afstand een plekje kon vinden. Het
was een geanimeerd weerzien na
3,5 maanden. De afsluiting begon met regen, maar daarna brak
de zon door en hadden de leden

het gevoel dat ze een cadeautje
kregen. Om met elkaar te zingen
werd een corona-opstelling gemaakt en ja hoor, alle dames kunnen nog zingen. Iedereen kijkt nu
met spanning uit naar september. Wat mag weer, wat kan weer
en hoe gaat Vivace hier vorm aan
geven? Één ding is zeker: De leden van het vrouwenkoor gaan
er voor en hopen na de vakantie
hun liefde voor het zingen met inwoners te kunnen en mogen delen.

11. Wim Wijfje, De Kwakel
12. Bram v.d. Wie, Aalsmeer
13. Tim Rewijk, De Kwakel
14. Gebr. Verheijen, Amsterdam

Aanstaande week de eerste Dagfond vlucht (boven 500 kilometer)
vanuit Fontenay Sur Eure en een
Vitesse vlucht vanuit Quievrain.

Aalsmeer - Nu de corona maatregelen opnieuw zijn versoepeld kan de midgetgolfbaan in
de Beethovenlaan 116 weer open
gesteld worden voor publiek. Om
te beginnen is de baan nu open
op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Uiteraard worden de bestaande regels in acht gehouden: volwassenen houden onderling 1,5 meter
afstand en bij een verkoudheid
blijft men thuis. Eén persoon kan
binnen de sticks, de ballen en het
scoreformulier afhalen. De rest
wacht buiten. Hooguit drie volwassenen per baan. Betalen bij
voorkeur via pin. Het horeca-aanbod is voorlopig beperkt, maar
een kopje koffie of thee, een fris
of een ijsje is natuurlijk mogelijk.
Circa 40 personen tegelijk worden op de baan toegelaten. Om
teleurstellingen te voorkomen
wordt aangeraden om telefonisch
te reserveren via 0297-340433.

Toernooi
Op zaterdag 18 juli spelen de leden van Midgetgolfclub Aalsmeer
hun traditionele twee tegen twee
toernooi, de baan is dan voor publiek gesloten tot circa half drie ‘s
middags. Meer gegevens zijn te
vinden op: www.mgcaalsmeer.nl.
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Sierteeltbeurs volgens RIVM richtlijnen

Trade Fair Aalsmeer: Veilig
ontmoeten en inspireren
Regio - De Trade Fair Aalsmeer,
Nederlands grootste internationale sierteeltbeurs, staat op de
agenda van 4 tot en met 6 november. Nu het weer mogelijk
wordt om grootschalige evenementen te organiseren met inachtneming van de ‘1,5 meter regel’ heeft de organisatie van de
beurs maatregelen genomen om
de Trade Fair Aalsmeer volgens
de RIVM richtlijnen te organiseren. Er wordt ingezet op strenge
maatregelen, die kunnen worden
versoepeld als dat mogelijk is. Op
deze manier kunnen bedrijven
op een veilige manier elkaar weer
ontmoeten en inspireren.
Maatregelen
De toegang is alleen mogelijk
op vertoon van een toegangsbewijs voor een bepaald tijdslot.
Om zoveel mogelijk bezoekers te
kunnen verwelkomen zijn er ruimere openingstijden, mogelijk
wordt zelfs de dinsdag als extra
beursdag toegevoegd. Meer inzet van beveiliging bij de in- en
uitgangen, vaste looproutes, extra schoonmaak, e.d. Naast het
inrichten van een ‘corona proof’
restaurant, zal er ook coffee-to-

go catering worden aangeboden. De indeling van de Trade Fair
zal ruimer van opzet zijn, met name onder meer bij de catering en
wat betreft de looppaden. Er zal
een maximum gesteld worden
aan het aantal personen standbemanning, gerelateerd aan vierkante meters stand oppervlakte.
Er zal geen garderobe-service
worden aangeboden.
Tot en met 15 juli is het mogelijk
om kosteloos te annuleren voor
exposanten, eind juli volgt de bevestiging en dan zijn de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden
van toepassing.
Eind augustus 2020 beslist Royal
FloraHolland of de Trade Fair definitief doorgaat. Voorwaarden
zijn dat er naast genoeg deelname van exposanten, er ook voldoende internationale bezoekers naar de beurs zullen komen.
Momenteel is het maximum aantal exposanten al bereikt. Royal FloraHolland zal de internationale belangstelling onderzoeken
bij klanten en eerdere bezoekers
van de Trade Fair Aalsmeer. Meer
over internationale sierteeltbeurs is te vinden op www.tradefairaalsmeer.com.

LEZERSPOST
Stop biomassa-installatie
Rijsenhout - “Diemen stopt
met de biomassa-installatie!
Vattenfall zeg nee en luistert
naar de mensen. Wat doet de
Haarlemmermeer met zijn biomassa installatie? Gaat vuilverwerkingsbedrijf Meerlanden nu ook luisteren naar de

buren? Of laten ze de subsidie
winnen van het verstand?”
Nelly, één van de buren van
Meerlanden die al jaren vecht
tegen de biomassa-installatie.
“We hopen dat dit onze redding wordt.”
Mail: j.nieuwenhuijzen@ziggo.nl

‘We mogen weer’

Na ruim 25 jaar niet meer rendabel

Einde ophalen van oud
papier in Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 27 juni was
de allerlaatste ophaaldag van het
oud papier in Rijsenhout. Ruim 25
jaar hebben enkele verenigingen
dit maandelijks gedaan. Muziekvereniging Melomanie heeft het
ophalen opgestart en kort daarna is handboogvereniging Target uit Kudelstaart mee gaan delen in de lusten en de lasten. Beide verenigingen hebben jarenlang hun begroting kunnen aanvullen met de opbrengsten hiervan, zeker omdat in eerste instantie sprake was van een gegarandeerde bodemprijs. Dit is enkele
jaren geleden stopgezet omdat
de Gemeente Haarlemmermeer
het zag als een verkapte subsidie. Na de opheffing van muziekvereniging Melomanie is de Ontmoetingskerk uit Rijsenhout aangeschoven als partner. De afgelopen jaren hebben de Gemeente
Haarlemmermeer en Gebr. Nijssen samen gezorgd dat de verenigingen toch door konden met
het oud papier ophalen, maar

sinds het instorten van de prijs
van het oud papier is het voor deze partijen niet meer rendabel de
actie te ondersteunen. Een optie
voor de verenigingen zou zijn om
zelf ophaalvrachtwagens te huren bij Nijssen, maar dat zou de
verenigingen meer kosten dan
dat het zou opbrengen. De deelnemende verenigingen hebben
begrip voor de beslissing van zowel de gemeente als de firma
Nijssen, maar vinden het uiteraard heel jammer dat ze moeten
gaan stoppen met deze activiteiten. De inwoners van Rijsenhout
hebben maandelijks altijd trouw
het oud papier aan de weg gezet
en ook de chauffeurs van Nijssen
waren altijd even behulpzaam.
De reeds opgeheven muziekvereniging Melomanie, handboogvereniging Target en de Ontmoetingskerk willen iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan
deze jarenlange inzet ter ondersteuning van hun respectievelijke
begrotingen.

Diverse programma’s bij Radio Aalsmeer

Laatste ‘Let’s Go’ en ‘Door
de Mangel’ weer live!
Aalsmeer - De zomervakantie staat voor de deur en die begint vrijdag meteen goed tussen 17.00 en 18.00 uur met ‘Let’s
Go and Stay Home’. Kim belt met
Dax Hovius, de winnaar van The
Voice Kids. Het is alweer een paar
weekjes geleden dat hij hoorde
dat hij de winnaar was van dit seizoen. Kim is benieuwd in hoeverre dat zijn leven heeft veranderd.
En hoe heeft hij dit bijzondere
The Voice Kids seizoen ervaren en
wat staat er de komende tijd allemaal op zijn planning op het gebied van muziek? Maar Kim blikt
ook terug op de afgelopen maanden. Wat waren haar favoriete interviews? Welke muziek was favoriet? En ging er ook wel eens iets
mis? Je hoort het allemaal aankomende vrijdag vanaf 17.00 uur bij
Radio Aalsmeer. Als jij een favoriet nummer hebt wat je vrijdag
wilt horen of wil jij iemand nog
een fijne zomervakantie wensen?
Dat kan! Stuur dan een mailtje
naar letsgo@radioaalsmeer.nl of
bel vrijdag tijdens de uitzending
gewoon live met de studio.

pelingen zijn doorgevoerd, kunnen presentatoren Mylène en Elbert Huijts de draad weer oppakken. De 289e schakel aan de lange ketting is Martijn Lobbes. Op
16 maart ging deze uitzending
op het laatste moment niet door,
maar komende maandag 6 juli is
de zeilmaker om 19.00 uur te gast
bij het team van ‘Door de Mangel’.
Een vraag voor Martijn? Mail deze
dan naar studio@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending
naar: 0297-325858.
B-gehalte bij ‘Intermezzo’
Op maandagavond 6 juli zal presentator Sem van Hest tijdens
het programma ‘Intermezzo’ aandacht besteden aan de componisten Bach, Beethoven en
Brahms. Hij verbindt deze componisten tussen 21.00 en 23.00
uur, een A-uitzending met hoog
B-gehalte. ‘Intermezzo’ wil klassieke muziek meer onder de aandacht brengen van het Aalsmeerse publiek.

Aalsmeer - Gelukkig maar. Bijna alles kan weer, als we die anderhalve meter maar in acht nemen. Dat gaat mij wel lukken. Ik
ben nogal van de vrije interpretatie, dus soms wordt het negentig centimeter, maar twee meter
kan ook zo maar gebeuren. Het
is net welke situatie zich voordoet en hoe de desbetreffende
locatie is ingericht. In de winkels
volg ik keurig de looproute, een
regel die ik vervolgens letterlijk
met voeten treed, want zodra ik
bij de kassa ben, kom ik meestal
tot de ontdekking dat ik iets vergeten ben dat bij de ingang ligt
en moet ik tegen de looprichting
in weer terug. Dat wordt me niet
altijd in dank afgenomen. Helaas.
Wat is het fijn dat we eindelijk ook
weer het zwembad in mogen.
Maar ook daar zijn restricties aan
verbonden. Eerst met zijn allen in
de gymzaal; de banken staan in
groepsformatie klaar zodat iedereen bij zijn eigen klasje kan verzamelen. Daar uitkleden, de badpakken moeten thuis al aan, en
dan in ganzenpas door het hele gebouw langs dichte kleedkamers en afgeplakte douches
de zwemzaal in. Het voelt alsof
ik op schoolreisje ben. Het ontsmettingspompje bij de ingang
sla ik over. Lijkt mij tamelijk onzinnig als je even later het chloor
induikt. Dat hele ontsmettingsritueel vind ik trouwens flauwekul.
Die jongens en meisjes die wekenlang onze supermarktkarretjes hebben schoongeboend bewonder ik zeer, alle waardering.
Ik geloof dat het absoluut bijgedragen heeft om besmetting te
voorkomen. Nu ze van hun taak
ontheven zijn, moeten we het
zelf doen en bij diverse winkels
was dat altijd al het geval. Daar
zet ik kanttekeningen bij. Er zijn
mensen die bij het fietsersstoplicht hun mouwen over hun handen trekken om op het knopje te
drukken, of ingewikkelde toeren
met hun elleboog uithalen. Vervolgens pakken ze bij de win-

kel gewoon de spuitfles met ontsmettingsmiddel. En dat hebben
tientallen mensen voor hen ook
al gedaan. Ik vind dat bijna komisch. Zeker als je bedenkt dat in
die flesjes in de meeste gevallen
alleen maar zeepsop zit en nul alcohol. Ik heb er eerlijk gezegd al
die weken nooit bij nagedacht. Ik
druk gewoon op alle knopjes, of
het nou de lift of het stoplicht is
en pak overal winkelmandjes en
karretjes. Zonder de spuitfles te
gebruiken. Thuis was ik mijn handen weer. Dat moet genoeg zijn.
Dat grootschalige en lawaaierige festiviteiten nog verboden
zijn, vind ik persoonlijk niet erg.
Ik zoek zelden de drukte op en
ben allergisch voor massale evenementen. Ik word bij wijze van
spreken al nerveus op de Geraniummarkt. Handen geven doen
we nog niet, prima. Alleen hallo
zeggen is ook genoeg. Maar mijn
familieleden krijgen gewoon
weer een knuffel. Mijn kinderen
en kleinkinderen heb ik vanaf het
moment dat ze het levenslicht zagen gekust en geknuffeld en dat
ben ik al die tijd blijven doen. Volgens onze minister president is
dat inmiddels ongevaarlijk en lopen we weinig kans door kinderen besmet te worden. Bepaald
geen eyeopener. Ik ben blij dat ik
dat zelf al had bedacht.
truusoudendijk@gmail.com
Alle waardering voor de karren
schoonmakers bij supermarkten.

Activiteit van stichting SAM van start

Eindelijk weer wandelen
met ouderen in rolstoel
Aalsmeer - Eindelijk mogen de
bewoners van de Zorgcentra er
Van links naar rechts: Nico Röling en Andras Fictoor (Rotary club weer uit met de vrijwilligers van
Aalsmeer-Uithoorn), Peter van Reenen (beheerder van lunchroom), Pieter de rolstoelwandel-activiteit van
stichting SAM. Gisteren, woensBots en Abram Rutgers (Stichting vrienden van de Waterlinie).
dag 1 juli, mochten de wandelaars weer met ouderen op pad
Maatschappelijke meerwaarde voor lunchroom en hier is een feestelijk tintje aan
gegeven. Om half elf vertrokken
de eerste vrijwilligers met een
groep bewoners in een rolstoel
vanaf Zorgcentrum Aelsmeer. De

5000,- van Rotary voor
Vrienden van Waterlinie
Aalsmeer/Uithoorn - Vrijdag 26
juni hebben voorzitter Andras
Fictoor en Nico Röling van Rotary club Aalsmeer-Uithoorn een
cheque van 5.000 euro overhandigd aan Abram Rutgers en Pieter Bots, oprichters en tevens bestuursleden van Stichting Vrienden van de Waterlinie in Uithoorn. De twee hadden in 2019
het idee opgevat om de horecagelegenheid in het gezondheidscentrum in Uithoorn een sociaal
maatschappelijke meerwaarde te
geven. De stichting heeft tot doel
het ontplooien en ondersteunen
van activiteiten, alsmede het initiëren en ondersteunen van evenementen die het sociale welzijn
van de bewoners in Uithoorn en
omgeving bevorderen.

Frequenties
Radio Aalsmeer is te beluisteren
Howard Boss bij Sem
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
Op zaterdag 4 juli ontvangt Sem op de kabel, digitaal radiokanaal
van Hest Howard Boss, die luiste- 868 (Caiway) en via de website
raars mogelijk herkennen van de www.radioaalsmeer.nl. En op teKoningsdag als een van de dj’s op levisie te bekijken via kanaal 12
het dak, meer specifiek de vinyl van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
dj. Howard zal komende zaterdag XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
uit zijn bijzondere voorraad vinyl nl/tv. Volg Radio Aalsmeer ook op
putten en Sem is deze keer de as- twitter en facebook.
sistent. ‘Sem op Zaterdag’ is elke
Inrichting lunchroom
week te beluisteren van 10.00 tot
De schenking zal onder ande12.00 uur.
re gebruikt worden voor de financiering van de inrichting van
Zeilmaker bij ‘Door de Mangel’
lunchroom de Waterlinie. Binnen
De afgelopen periode waren er
de lunchroom worden de werkgeen live uitzendingen van de
zaamheden verricht door cliënAalsmeerse talkshow ‘Door de
ten van Ons Tweede Thuis (OTT),
Mangel’. Door de coronamaatreonder supervisie van Peter van
gelen was het niet mogelijk gasReenen. Peter is een ervaren hoten te ontvangen in de studio. Nu
reca-ondernemer en ervaren beook bij Radio Aalsmeer versoe-

groep werd vrolijk uitgezwaaid
door leden van de directie en
activiteitenbegeleiders van het
Zorgcentrum.
Een kwartier later startte ook de
rolstoelwandel-activiteit weer bij
Zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Hier
gingen vrijwilligers van SAM met
vijf mensen in een rolstoel een
eindje wandelen en ook hier ging
een feestelijk ‘uitzwaai momentje’
aan vooraf.

geleider van OTT-ers en mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt.
Activiteiten
De heren Rutgers en Bots spraken
hun grote dank uit aan voorzitter
Fictoor van de Rotary club. Met
de schenking zijn zij in staat om
het opbouwen van de activiteiten binnen de lunchroom verder
vorm te geven. Zij zien de lunchroom als centrale ontmoetingsplaats voor onder andere wandel- en fietsgroepen. Het kan bijvoorbeeld een uitstekend startpunt zijn voor de Diabetes Challenge, AKU-lopers G-groep en de
seniorengroep. En met alle ideeen is het hoofddoel dat het goed
moet zijn voor de cliënten van
Ons Tweede Thuis en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rotary club Aalsmeer-Uithoorn ondersteunt van harte dit
prachtige initiatief. Juist ook omdat het gezondheidscentrum Waterlinie in het midden van haar
werkgebied staat. Binnen het gebouw is een dependance gevestigd van ziekenhuis Amstelland
waardoor het centrum gebruikt
wordt door zowel patiënten uit
Aalsmeer als uit Uithoorn.

Ruit bushokje
gesneuveld
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag
27 op zondag 28 juni is een ruit van
één van de bushokjes op het Hortensiaplein gesneuveld. Er wordt rekening mee gehouden dat vandalen het glas in honderden stukjes
hebben geslagen of geschopt. Wie
meer informatie heeft of mogelijk verzocht contact op te nemen met
beschikt over camerabeelden wordt de politie per telefoon of per mail.

Visie CDA op de Kadernota 2021

De Kadernota is een belangrĳk document
en sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Burgemeester Gido Oude Kotte,
voorzitter van de gemeenteraad en tevens
portefeuillehouder financiën geeft een toelichting:

In de Kadernota geeft de gemeenteraad het college van B&W kaders
mee voor het opstellen van de gemeentebegroting voor de volgende
jaren. De insteek van de Kadernota is dit jaar anders dan voorgaande jaren. Voor een vitale en toekomstbestendige financiële positie
moeten er noodzakelĳke en fundamentele keuze worden gemaakt.
Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek tussen het college en
de gemeenteraad gaat over de noodzakelĳke keuzes. De raad komt
daarmee volledig in positie om zĳn budgetrecht uit te oefenen. Hiermee kunnen raad en college in gezamenlĳkheid prioriteiten stellen en
zorgen dat Aalsmeer financieel gezond blĳft.

In een jaar waarin veel gebeurd is, is de kadernota ook een beetje
extra bĳzonder. Dit jaar heeft het CDA met de raad een gezamenlĳk
motie ingediend om het college een bepaalde kant op te sturen. Deze
motie geeft aan dat wĳ als raad een beperkte speelruimte hebben,
wat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het CDA heeft
hiervoor een duidelĳk beeld voor ogen.

Wĳ zullen samen moeten kĳken hoe de specialistische jeugdhulp betaalbaar
blĳft. We willen niet bezuinigen op kinderen, maar misschien is het wel mogelĳk om te kĳken naar de inkoop en de eventuele financiële ruimte die daar te
behalen valt.
Waar de komende jaren veel geld naar toe zal gaan zĳn ook de projecten in de
buitenruimte. Het CDA wil daarin meegeven om te kĳken naar wat echt moet en
om dingen die kunnen wachten uit te smeren over een langere periode.
Iedereen weet dat het CDA voor een solide en gezonde financiële boekhouding
voor de gemeente Aalsmeer is. Ons advies blĳft wel om voorzichtig te zĳn met
lasten te verhogen voor onze inwoners en bedrĳven. De kadernota is ook een
goed moment om terug te kĳken naar de afgelopen maanden en onze waardering uit te spreken voor de scholen, kinderopvang, sportclubs, de thuiszorg en
verzorgingstehuizen en alle maatschappelĳke organisaties die veel werk verzet
hebben tĳdens de corona periode. Namens het CDA veel dank daarvoor. Ook
wil het CDA iedereen bedanken voor de inzet in de afgelopen coronamaanden,
het college sterkte wensen bĳ hun taken en alle ambtenaren bedanken voor hun
inzet voor de gemeente.
Ik sluit af met de tekst op onze 2 euro munt: God zĳ met ons.

Visie GroenLinks op de Kadernota 2021

Corona:

Het virus heeft ons als gemeenschap flink in zĳn greep. Sommige zeggen
gehad maar dat is nog maar de vraag. Voorzichtigheid lĳkt GroenLinks Aalsmeer geboden.

Zorg voor mensen:

Voor GroenLinks is de uiteindelĳke toets dat iedereen die daadwerkelĳk
hulp nodig heeft, deze ook werkelĳk krĳgt.

Projecten:

Gezien de financiële situatie temporiseren of annuleren. Denk hierbĳ aan
Waterfront en renovatie dorp. Wat voor GroenLinks wel moet doorgaan, is
de renovatie van de fietspaden.

Schiphol:

GroenLinks zegt: Leefbaarheid en gezondheid samen op EEN.
Het enige dat daarvoor zorgt is minder vliegen. Krimpen dus. Het hinderreductieplan van Dick Benschop, directeur Schiphol, in de prullenbak en terug
naar een goed evenwicht tussen Schiphol en de omgeving in plaats van
Schiphollen.

Samenwerking Amstelveen:

GroenLinks wil een organisatie 2.0. Een kleine Aalsmeerse organisatie die
Aalsmeer en de inwoners goed kent waar hooggekwalificeerde medewerkers
slim opdrachten uitzetten aan verschillende partĳen. Bĳvoorbeeld ruimtelĳke ordening besteden we helemaal uit aan gekwalificeerde bureaus want
die doen nu toch ook al het leeuwendeel van het werk. Ambtenaren zĳn
dan integraal procesmanagers die heel goed de rollen van opdrachtgever en
opdrachtnemer snappen.

Duurzaamheid:

Wanneer gaat het college van B&W hier echt werk van maken?

Politieke samenwerking

Om ons heen zien we volop tweedelingen. Scherpe tegenstellingen, heftige
protesten, denk aan Black-Lives-Matter.
In Aalsmeer doen we een poging de tegenstellingen te overbruggen door
wat langer door te praten. Soms totdat we het eens zĳn. Kortgezegd streven
naar 23-0 of in de buurt daarvan. Geen doel op zich maar GroenLinks streeft
naar een saamhorige samenleving.

Visie D66 op de Kadernota 2021
Als D66 staan wĳ voor samenleving waarin begrip en respect naar de
ander heerst, waarin we bereid zĳn anderen de hand toe te steken. Laten
we de wereld beter maken en beginnen in het klein, in onszelf en in
Aalsmeer.

Belangrĳke accenten van D66:

Een economie waar we onze schouders onder zetten om die in en na de
Coronatĳd aan de praat te houden, op een duurzame manier met een groei
die niet ten koste gaat van het milieu.
Passend bĳ de kernwaarde de menselĳke maat is het samen met inwoners,
ondernemers en organisaties werken aan het denken in mogelĳkheden.
Maar anders willen, wat bĳ deze kernwaarde past, is anders doen. Dat anders doen zien we onvoldoende.
D66 baalt van de hoge organisatiekosten samenwerking AA. Goed dat een
richtinggevend bedrag in de actie-motie is aangegeven voor een besparing
in de periode tot 2025. Wat D66 betreft met een dienstverleningsmodel
inclusief regie- en sturingsmogelĳkheden voor Aalsmeer.
Voor de buitenruimte kĳken naar de onderbouwing van de beheerplannen.
En het beeldkwaliteitsniveau. Projecten in de buitenruimte tegen het licht
houden, niet alleen op de investeringslast, maar ook op het niveau van de
structurele exploitatielasten. Onze portemonnee is te klein. Als voorbeeld
het Waterfront.
Sociaal domein: D66 begrĳpt de insteek dat overschrĳdingen binnen het eigen programma moeten worden opgevangen. Tegelĳkertĳd moet benodigde
zorg altĳd geleverd worden. Voor D66 geldt daarbĳ dat er grip moet worden
gekregen op de kosten van de zorg, dus preventief meer doen om de kosten
te beheersen.
Tot slot, bouwgrondexploitaties mogen de gemeente geen geld kosten.

Visie VVD op de Kadernota 2021
Om het maar een beetje begrĳpelĳk te zeggen: de Kadernota 2021
is een financieel doorkĳkje naar 2021, 2022, 2023 en 2024 en hoe het
dan gaat met onze gemeentelĳke portemonnee.

De inzichten die we op dit moment hebben over de ontwikkeling van onze
uitgaven en inkomsten zĳn hierin meegenomen. De VVD ziet dat het op
korte termĳn nog wel meevalt, maar dat het beeld over circa 2 jaar zorgelĳk
is. We koersen dan aan op een jaarlĳks tekort (dat noemen we structureel)
van ten minste € 3 miljoen en misschien wel (veel) meer. Als we verder niks
doen en we de tarieven van de OZB zouden verhogen, dan gaat iedereen in
Aalsmeer 30% meer OZB betalen. Dat is een simpele oplossing. Dat wil de
VVD absoluut niet. Dat hebben we niet afgesproken bĳ de verkiezingen in
2018 en daarnaast hebben we als gemeenteraad in 2018 de “motie belastingplafond” aangenomen. Omdat we als gemeenteraad eindverantwoordelĳk
zĳn voor de financiële huishouding van de gemeente, heeft de VVD onder
andere het volgende huiswerk aan het college meegeven:

1. Kĳk hoe we de grondexploitaties winstgevender kunnen maken maar
wel voortvarend kunnen doorgaan met het bouwen van woningen voor
Aalsmeerders;
2. Stof alle reserves, onderhoudsplannen, geplande projecten, kostprĳsberekeningen, subsidies, jaarlĳkse activiteiten eens goed af en kĳk of we daar
niet slimmer mee om kunnen gaan;
3. Kĳk hoe we onze bedrĳfsvoeringskosten stevig kunnen verlagen nu we
toch aan de slag zĳn om de modernste gemeentelĳke organisatie van
Nederland te ontwerpen;
4. Kĳk naar het verhogen en invoeren van mogelĳke belastingen die in
rekening kunnen worden gebracht bĳ bĳvoorbeeld toeristen volgens het
principe van “de gebruiker betaalt” en die dus niet bĳ onze inwoners en
bedrĳven in rekening worden gebracht.
De VVD vraagt in de motie “Richtinggevend Actie Pakket van de Raad” samen
met de ander fracties uit de raad aan het college om dit uit te zoeken, zodat
we daar als gemeenteraad op een later moment besluiten over kunnen nemen.
De VVD verwacht dat het resultaat van al het huiswerk genoeg geld oplevert
om de gemeentefinanciën voor een langere tĳd weer op orde te hebben.
De VVD zet zich op deze constructieve manier in voor de Aalsmeerse samenleving en verwacht hierdoor ook weer bĳ te dragen aan het voortzetten
van de stabiliteit in het gemeentebestuur met een gezonde gemeentelĳke
huishoudportemonnee.

Visie Absoluut Aalsmeer op de Kadernota 2021
De fractie van Absoluut Aalsmeer vindt het noodzakelĳk dat alle
stukken SMART worden. Smart staat voor : S (specifiek), M (meetbaar), A (acceptabel), R (realistisch) en T (tĳdgebonden). Daarnaast
zĳn wĳ van mening dat de menselĳke maat nog meer gehanteerd
moet worden.

Bĳ het sociaal domein heeft onze fractie aangegeven dat extra investeringen
in Jongeren op Gezond Gewicht, Samen gezond in Aalsmeer en de Rookvrĳe
gemeente wat ons betreft kan worden vervangen door het schoolzwemmen,
zeker in onze waterrĳke omgeving.
Onze fractie wil af van de reclame uitingen op lantaarnpalen en alle andere
reclame uitingen in de openbare ruimte. De borden aan de lantaarnpalen
staan op veel plaatsen de weggebruikers in de weg. Ook de ‘peperbussen’
geven veel overlast doordat de illegaal aangeplakte reclames na één regenbui in het milieu terechtkomen en vervolgens niet opgeruimd worden, dus ;
WEG ERMEE!
Absoluut Aalsmeer wil graag woningen bouwen, maar wel in wĳken met veel
groen, laten we aansluiting zoeken bĳ het Groene Lint.
Het is ons een doorn in het oog dat veel afval bĳ de containers blĳft liggen,
meer ophalen, zeker in de zomermaanden.
De Centrumvisie mag wat ons betreft gefaseerd uitgevoerd gaan worden.
Laten we beginnen met het aanleggen van de rotonde.
De fractie van Absoluut Aalsmeer wil het Ondernemersfonds ook wel Reclamebelasting genoemd, net als de Hondenbelasting, AFSCHAFFEN!
Als laatste, onze fractie is van mening dat over alles is te redetwisten, maar
niet over de slechte staat van onderhoud van onze fiets- en
voetpaden; deze zouden als allereerste moeten worden aangepakt.

Visie fractie René Martijn op de Kadernota 2021

Visie PvdA op de Kadernota 2021
De kadernota is een opmaat naar de begroting. Twee keer per jaar
zit de raad aan het stuur, door de budgetten vast te stellen. Dit jaar
heeft de raad een raadsbrede motie, als kader hoeveel het college te
besteden heeft in 2021.

We moeten vaststellen dat de financiële situatie van de gemeente niet
toelaat dat we alle ambities, genoemd in het raadsprogramma voor honderd
procent gaan waarmaken. We zullen keuzes moeten maken en zaken niet
realiseren die we eigenlĳk wel willen. De wereld verandert snel. De kans is
groot dat we allemaal, de 2600 ondernemers en de 34 duizend inwoners van
Aalsmeer zwaar weer krĳgen. Door de eﬀecten van de economische crisis
maar ook door beleid van het rĳk, provincie en gemeente Aalsmeer. We
zullen ons als gemeente flexibel moeten opstellen en de regels desnoods
een beetje buigen als dat nodig is. Voor de PvdA is het van belang dat onze
locale regels niet mensen extra in de problemen brengen.
Het college heeft middelen van de raad gekregen voor noodoplossingen.
Denk bĳvoorbeeld aan de Historische Tuin als die een extra steuntje nodig
blĳkt te hebben. De kosten van de ambtelĳke AA organisatie worden in de
motie benoemd als besparingsrichting en maar ook jeugdzorg wordt benoemd als één van de oorzaken van de financiële problemen. Laten we hier
duidelĳk over zĳn, zorg zĳn kosten die we als PvdA moeten en overigens ook
willen dragen. Onze jeugd is belangrĳk, die verdienen een goede start voor
de toekomst.
De motie gaat in op gebieden van duurzaamheid, wonen, zorg, handhaving
en ons eigen bestuurlĳk vermogen. Het zĳn de speerpunten van de PvdA
Aalsmeer voor de komende periode. De PvdA gaat voor een prachtig Aalsmeer, socialer, duurzamer, mooier en laten we zorgen voor elkaar.

Ten aan zien van de Bestuursrapportage, Kadernota, Begroting 2021
en de meerjarenbegroting. Dienstverlening door de gemeente Amstelveen te heroverwegen. Bezuinigen in de kosten van dienstverlening door de gemeente Amstelveen.

Niet meebetalen aan incidentele kosten ICT gemeente Amstelveen
Een goede voortgang reconstructie van de burgemeester Kasteleinweg
die Aalsmeer een meer dorpskarakter zal geven met mooi beplante rotondes.
Meer bloeiende heesters en bomen in Aalsmeer / Kudelstaart.
Uitvoering Centrumvisie zonder concessie beeldkwaliteit.
Herstel achterstallig onderhoud wegen, voet- en fietspaden.
Structurele oplossing viaduct Hornweg.
Rotondes voor de Machineweg.
Beleid maken voor bouwen in de linten.
De bouw van veel driekamer woningen die voor vele doelgroepen geschikt zĳn.
In zetten op meer zonnepanelen en geen windmolens.
Geen bouw van biomassacentrales in Aalsmeer.
Krimpen in aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol.
Geen nachtvluchten meer.
Voorzieningenniveau in de zorg dient op peil te blĳven.
Zorg voor ouderen met name thuis wonenden, ten aan zien van eenzaamheid.
Vaarvignet invoeren en overlast op de Westeinderplas tegen gaan.
Recreatie, kunst en cultuur bevorderen.
Garantstelling GreenPark verlagen.
Hondenbelasting afschaﬀen.
Reclamebelasting gediﬀerentieerd naar grote bedrĳf toepassen.
Laten wĳ met elkaar werken aan een mooi groen en bloeiend Aalsmeer.
Waar het goed toeven is met aandacht voor elkaar, een gezond ondernemersklimaat, waar je kunt genieten van natuur, van kunst en cultuur in de breedste zin
en waar iedereen zich thuis voelt om te wonen, te werken, te recreëren kortom
te leven.
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kinder- en jeugd
‘Under Koffer’
De film van de Antoniusschool
speelt zich af op een festival. Ook
daar is de coronacrisis toegeslagen en wordt al het toiletpapier
gestolen door duistere figuren.
De opnames waren op een landje aan de Amstel, in club N201 en
in snackbar de Ruif. De première
is inmiddels geweest en was een
groot succes, na het kijken van de
film ‘Under Koffer’ speelden de kinderen een pubquiz op het schoolplein. De ouders konden via Zoom
meedoen en meegenieten. De
film van de Antoniusschool is aanstaande vrijdag 3 juli te zien op Radio Aalsmeer TV om 15.00 uur.

Speciale afsluiting voor basisschoolleerlingen

SKOA scholen maken van
8ste groepers filmsterren

Aalsmeer - De scholen van de
Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer hebben een heel
speciale afsluiting voor de leerlingen van groep 8 verzorgd. In samenwerking met DEBO Socials en
Egas Productions werden de musicals van de kinderen van de Antoniusschool, de Jozefschool en
de Oosteinder verfilmd tot heuse speelfilms. De kinderen spelen dus niet op een toneel, maar

kijken in een mooie bioscoop opstelling naar hun eigen speelfilm.
Antoine Zwagerman, directeur
van de Jozefschool: “In het afgelopen jaar hebben we laten zien
dat we de bestaande draaiboeken aan de kant kunnen leggen
en kunnen improviseren waar dat
nodig is.”
Directeur van de Antoniusschool
Eric Spaargaren vertelt: “Aange-

‘Iketsjer’
Rondom het schoolgebouw
van de Jozefschool in de Gerberastraat werd er door de professionele filmploeg een film gemaakt
van de eindmusical ‘Iketsjer’. De
leerkrachten van de groepen 8
van de Jozefschool hadden alles goed voorbereid en daardoor
stond deze musical binnen notime op tape. De kinderen van de
Jozefschool hebben afgelopen
week genoten van hun speciale
afscheidsavond met een vertoning in de katholieke kerk.

‘Het Musical Mysterie’
Het naast de Jozefschool gelegen
cultureel centrum Bacchus was
zien het nog niet zeker was wat de locatie waar de musical van
we mochten doen op een af- basisschool de Oosteinder werd
scheidsavond, hebben we vroeg opgenomen. Het verhaal, dat
gekozen voor de opname van gaat over een oud theater, leende
een film.” Bijkomend voordeel is zich goed voor deze sfeervolle lodat de kinderen een geweldig catie. Met een rode loper en een
aandenken krijgen: “Alle kinderen haag van leerkrachten werden
van groep 8 krijgen een down- de sterren van groep 8 ontvanloadlink naar de film, zo kunnen gen om te kijken naar hun verze dit later nog eens rustig te- toning van ‘Het Musical Mysterie’.
rug kijken”, aldus directeur van de Het was een zeer speciale middag
voor de leerlingen.
Oosteinder Ryan Bakker.

krant

Optreden voor ouders via livestream

Liedjes uit de Top 40 bij
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - De laatste lessen van
het tweede cursusblok zijn afgesloten. Muziek en zang waren
twee cursussen, die na de tijdelijke sluiting door corona, weer
werden opgestart. Het was fijn
om te zien dat de kinderen weer
allemaal kwamen opdagen om
de lessen te volgen. En het resultaat mag er zijn. Ouders hebben
mee kunnen kijken op de live
stream op internet. Zo waren de
ouders toch bij het optreden van
de kinderen aanwezig.
Er kwamen allerlei muziekinstrumenten aan bod om te leren bespelen, waaronder gitaar, viool en
keyboard. Ook de muzieknoten
werden geleerd om te lezen, dat
was best knap omdat er thuis niet
altijd instrumenten zijn waar op
geoefend kon worden. Maar dat
pakten ze snel weer op en de kinderen brachten leuke liedjes ten
gehore op gitaar en keyboard. De
kinderen kregen een mooi certificaat, omdat ze de cursus zo goed
hebben gedaan.

Niet alleen muziekstukken spelen op instrumenten is geoefend,
maar ook het zingen van liedjes uit de top 40 was een cursus
bij het Cultuurpunt Aalsmeer. ‘Hij
is van mij’ van Kris Kross Amsterdam, ‘Als het avond is’ van Suzan
en Freek en ‘Uit elkaar’ van Yes-R
werden uit volle borst meegezongen. De leerlingen zongen de teksten goed uit hun hoofd en konden goed op toon zingen en in
de maat natuurlijk. Deze groep
gaf met elkaar een mooi optreden voor de ouders online. Ook
deze kinderen kregen het mooie
certificaat van deelname mee
naar huis.
Meedoen met het volgende blok?
Bij de start van het nieuwe schooljaar organiseert Cultuurpunt
Aalsmeer weer korte, oriënterende cursussen voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd.
Houd voor de nieuwe cursusdataen locaties de website in de gaten,
www.cultuurpuntaalsmeer.nl

Bekendmaking bij Kim in ‘Let’s Go’

Femke en Maarten Super
Juf en Super Meester!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 26
juni was de bekendmaking van de
Super Juf en Super Meester van
Aalsmeer en Kudelstaart. In de
afgelopen weken deed Kim van
‘Let’s Go’ op Radio Aalsmeer een
oproep aan alle kinderen om hun
juf of meester op te geven voor
deze titel. Julien en Fay waren
de uitverkorenen die samen met
hun juf en meester naar de studio
mochten komen. Daar mochten
ze vol trots vertellen waarom hun
juf en meester de titel van Super
Juf en Super Meester verdiende.
Voorlezen tijdens lockdown
Julien had zijn Super Juf Femke
van het IKC Triade opgegeven.
Tijdens de periode dat ze thuis
les kregen maakte Juf Femke een
filmpje terwijl ze voorlas uit een
boek waarin ze net voor de lockdown in de klas waren begonnen.
De filmpjes maakte ze thuis of bij
haar paard, zodat de kinderen
ook een beetje konden zien hoe
juf Femke haar leven eruit ziet als
ze niet op school is. Daarnaast is
Femke ook een hele lieve juf, die
nieuw is op de Triade maar daar
met heel veel plezier les geeft. Julien baalt wel een beetje, want
volgend jaar zit de juf helemaal
aan de andere kant van de school
en dat is best ver lopen.
Meneer Poepjes
Meester Maarten geeft les aan

Vet gave stormbaan op schoolplein

groep van 5 van de Jozefschool
en volgens Fay is hij een echte Super Meester. Zij vindt het vooral leuk dat de meester tussen de
lessen door leuke spelletjes met
de klas doet, zodat ze daarna
Prijswinnares Melanie kwam eerweer fris aan de volgende les kunnen beginnen. Daarnaast maakte V.l.n.r.: Prijswinnaars Lieke, Angela der haar prijs ophalen vanwege andere activiteiten.
de meester tijdens de lockdown en Tessa.
voor iedere dag leuke filmpjes en
ging hij zelfs verkleed als meneer
Poepjes.

Paasactiviteit bij Boerenvreugd

Trots op kinderen
Juf Femke en Meester Maarten
waren beide blij verrast en vertelde hoe zij het afgelopen bijzondere schooljaar hebben beleefd.
Ze zijn heel trots op alle kinderen, maar ook op de ouders, hoe
zij toch goed hun schoolwerk zijn
blijven doen. Maar ook hoe de
kinderen het nu allemaal weer
doen op school met alle nieuwe regels. Julien en Fay mochten
zelf de Super Juf en Super Meester oorkonde overhandigen en
dat ging gepaard met super veel
confetti. Deze Super Uitzending
gemist? Terugkijken kan via site
van Radio Aalsmeer: www.radioaalsmeer.nl. De lokale omroep is
te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway)
en via de website en te bekijken
via kanaal 12 van Caiway, kanaal
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of
radioaalsmeer.nl/tv.

Prijswinnaars in zonnetje
gezet bij kinderboerderij
Aalsmeer - Zaterdag 27 juni zijn
bij kinderboerderij Boerenvreugd
de prijswinnaars van de online
paasactiviteit eerder dit jaar in het
zonnetje gezet. De vier winnaars
(Melanie, Lieke, Angela en Tessa)
hadden in hun leeftijdscategorie het mooiste paasei gemaakt.
De meiden hebben even moeten

Feestelijk start laatste
schoolweek op De Brug
Aalsmeer - De laatste schoolweek van dit jaar. Een jaar waarin heel veel anders was dan andere jaren en waar helaas ook een
aantal leuke (jaarlijks terugkerende) activiteiten niet door konden
gaan vanwege het coronavirus
Toch wilden de leerkrachten, ouders en leerlingen van basisschool De Brug dit schooljaar
feestelijk afsluiten. Als verrassing
stond er maandagochtend bij

aankomst op school een super
coole, vet gave stormbaan op het
schoolplein. Elke groep mocht
over de stormbaan razen. De dag
werd afgesloten met een ijskoude verrassing voor de hele school.
Het was een fantastische dag. De
leerlingen en juffen en meesters
van De Brug hebben genoten. Nu
heerlijk vakantie vieren en daarna op naar een hopelijk weer normaal schooljaar.

kentips voor in de klas. De bibliotheek heeft het onderwijs tijdens
de coronacrisis geholpen om het
lezen onder de aandacht te houden bij leerlingen.

doen bij de Bibliotheek Amstelland. Zo is er een verrassend zomers programma met binnen- en
buitenactiviteiten. Kijk voor alle
info en boekentips op www.debibliotheekamstelland.nl.

wachten op hun prijs, maar nu was
het eindelijk zover. Boerenvreugd
had voor alle vier een leuke prijs
die door de meiden met veel plezier in ontvangst werd genomen.
Vanwege de nog steeds geldende
corona-maatregelen was de prijsuitreiking kort en klein, maar daarom niet minder gezellig.

Zomeracties van/in de bibliotheek

Gratis vakantietas bij
lenen van boeken
Amstelland - Een zomervakantie zonder boeken kan bij jonge
kinderen zorgen voor een terugval in hun leesniveau. Omdat lezen belangrijk én leuk is, deelt de
bibliotheek gratis vakantietassen uit aan ieder kind dat boeken komt lenen. De tas staat klaar
vanaf zaterdag 4 juli in de Bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat
(op is op). In de vakantietas zit
een kaart met leuke leesopdrachten. De kinderen mogen de tas
zelf vullen met nieuwe boeken
voor in de vakantie. Medewerkers
helpen mee met het uitzoeken.

daarvoor heb je wel een boek nodig dat bij je past. Het moet aansluiten bij je interesses, aantrekkelijk zijn en van het juiste niveau zijn. Wij helpen daarbij en
wakkeren de leeshonger aan,” aldus Maarten Spaan, leesconsulent van de bieb. “Wanneer kinderen regelmatig lezen in hun
vrije tijd, breiden ze hun woordenschat en leesvaardigheid uit.
Dat stimuleert ze om vaker een
boek te pakken en zo blijven ze
groeien. Dat is de positieve spiraal die we willen bereiken, in de
bibliotheek en op school.” Als afsluiter van het schooljaar en opLeeshonger aanwakkeren
maat voor de zomeractie maakte
“Een boek moet je grijpen, maar de bibliotheek video’s met boe-

Lidmaatschap
Kinderen zijn gratis lid van de
bibliotheek. Voor volwassenen
heb je voor een paar euro al een
maandabonnement. Als je lid
bent, kun je ook lenen uit de Online Bibliotheek, met duizenden
ebooks en luisterboeken. De gratis VakantieBieb-app heeft 60 ebooks voor verschillende leeftijden, ook als je niet lid bent. Naast
boeken lenen is er veel meer te
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Online toernooi voor F-, G- en H-jeugd uit Nederland

van de laatste partij uit het toernooi. Op weerstandspunten eindigde Simon net boven Amir en
werd kampioen in de G-jeugd.
Zoals een jaar eerder liet hij zien
wat zijn sterke punten zijn, defensie en gevoel waar de stukken en
pionnen moeten staan. Opening
en aanvalsspel blijven aandachtspunten. Duidelijk verbeterd is zijn
tempo, hij denkt op het juiste mo‘de Schaker, maar niet de zan- ment goed na.
ger’, Rudolph is 8 jaar en al een
ervaren vechter en hij werd af- H-jeugd: Daria
gelopen jaar al vierde van Ne- Zus Daria kon verrassen bij de Hderland. Dit was ook dit jaar zijn jeugd. Onbekommerd speelde ze
plek op de startranglijst. Hij is nog haar nieuwe opening, de Italiaantwee jaar jonger dan de held uit se verdediging met wit en zwart.
de kinderboekenreeks van Joy- Ronde 3 en 7 gingen verloren,
ce, maar heeft ook een oom die maar in de anderen ronden wergrootmeester is. Daria Rudolph, den zeges geboekt. In een partij
zijn zus van 6 jaar, is nog onerva- gaf de tegenstander simpelweg
ren. Tijdens de Corona lockdown zijn partij in een onduidelijke stelen een lange thuisisolatie had- ling op, wat ook tijdens de liveden beiden de focus bijna alleen uitzending de deskundige comop schaken en trainden met ver- mentatoren verwonderde. Dave via verschillende schaakweb- ria Rudolph werd met 5 punten
sites en via video met trainers en evenveel weerstandspunten
uit Rusland. Dermate voorbereid kampioene tot 7 jaar voor Ethan
hoopte Simon op een plaatsje in Mei uit Rotterdam.
nement van zeven ronden met de top 3. Na een makkelijke ze- Ondanks de mooie online resultaeen bedenktijd van 5 minuten ge in ronde 1 won hij in ronde 2 ten van Daria en Simon is te hoen 5 extra seconden per zet werd (internetproblemen bij zijn te- pen, dat in toekomst weer livelive uitgezonden en internatio- genstander) en ronde 3 (tegen- evenementen kunnen plaatsnaal Schaakmeester Stefan Kui- stander sloeg verkeerd zijn da- vinden. Schaken kan over de hepers gaf heerlijk commentaar op me) met geluk. In de ronden 4 tot le wereld via Internet gespeeld
Twich, gesteund door een aantal 6 kreeg hij sterke tegenstanders worden en ook de AAS leden ontgespreksgasten zoals de Neder- en stond telkens met zijn rug te- moeten iedere zondag op chess.
lands record kampioene vrouwen gen de muur. Maar Simon is een com spelers voor een potje snelPeng, zanger Nick Schilder (van taaie verdediger en kon drie keer schaken. Schaken begint, zoNick & Simon) en schrijfster Joy- een eindspel winnen. Ronde 7 als de Nederlandse grootmeesce van der Meijden van ‘Simon de verloor hij vrij snel en kansloos ter JH Donner in de jaren zevenSchaker’.
van Amir Tetova uit Hendrik-Ido- tig zei, met ‘Liefde voor hout. Als
Ambacht, die uiteindelijk tweede de stukken zo voor je staan, zacht
G-jeugd: Simon
werd. Was hij daarmee zijn eer- glanzend, dan heb je moeite met
Maar er deed ook live een ste plek kwijt? Bijna? Nee, maar je vingers daarvan af te blijven’.
Aalsmeerse Simon mee. Simon het was wachten tot het einde Door Johannes Rudolph

Simon en Daria Rudolph
schaakkampioenen

Regio - Ieder jaar in Juni organiseert de Nederlandse Schaakbond een Nationale pupillendag
voor kinderen tot 9 jaar. Dit eendaagse evenement was dit jaar
op 22 juni in Maastricht gepland,
om de kampioenen voor F-, G- en
H-jeugd in Nederland te bepalen.
Omdat er restricties voor bijeenkomsten zijn, kon het toernooi
niet in de hoofdstad van Limburg
gespeeld worden. In plaats daarvan werd op een schaak-website namens ChessKid een online kampioenschap gespeeld. Dit
toernooi duurde afgelopen zaterdag ongeveer 2,5 uur. Het eve-

Van volop in training naar lockdown

Oceanus bedankt leden
na ‘raar’ seizoen

Internationale aandacht via twitter

Willem (nog) aan kop bij
schaakclub Westeinder
Aalsmeer - Schaakclub Westeinder is de eerste schaakclub in Nederland die weer live schaakt. De
foto van twee schakers met twee
tafels en borden ertussen is via
Twitter internationaal gedeeld
en heeft inmiddels China bereikt,
waar men zich verbijsterd afvraagt
waarom die Nederlanders geen
mondkapjes dragen... De schakers van Westeinder gaan gewoon door en afgelopen woensdag was er al weer de derde ronde, waarin weer drie nieuwe deelnemers begroet mochten worden.
Koen Beentjes, Jaap van Staaveren en Gerard Verlaan waren voor
het eerst van de partij. Na de voorgaande twee rondes stond alles
nog dicht bij elkaar, maar in de
derde ronde maakten de spelers
met de hogere rating hun favorietenrol waar. Willem won vlotjes
twee maal van Marco. Bij Peter en
Maarten duurde het een stuk langer, maar ook zij wisten tegen respectievelijk Tom en Jaap de maximale score te behalen. Koen en
Gerard waren er voor het eerst en
speelden tegen elkaar. De nieuwe
opzet met twee borden was nog
even wennen, want na een zet of
tien kwamen ze erachter dat het
bord van Koen verkeerd lag, met
een wit veld links onder. Ze hebben gewoon doorgespeeld en of
het hierdoor kwam is onduidelijk, maar Gerard wist deze partij
knap te winnen. In de tweede partij maakte Koen weer gelijk. Ondanks superieure openingsvoorbereiding behaalde Olivier tegen
Rik maar 1 punt. In de eerste partij
liet hij met wit een goede stelling

remise lopen en in de tweede partij gaf hij een stuk weg op het moment dat hij een mooie aanval op
had kunnen zetten tegen de koning van Rik. Na drie rondes gaat
Willem Hensbergen aan kop met
de maximale score van 18 punten,
achtervolgt door vier spelers met
10 punten (Hans Pot, Rik Konst,
Maarten de Jong en Peter Verschueren). Maar per avond zijn er 6
punten te verdienen, waardoor de
achtervolgers bij een misstap van
Willem snel dichterbij kunnen komen.
Vierde ronde
Het warme weer vorige week
werkte niet aanstekelijk om te komen schaken. Er waren slechts
6 spelers, maar ook 4 toeschouwers, waardoor het toch nog gezellig werd. Willem Hensbergen
leed zijn eerste puntverlies tegen Maarten de Jong door in gewonnen stand op mysterieuze wijze door zijn vlag te gaan. Onderzoek van de klok leverde echter
geen bewijs van manipulatie, dus
het moet toch onoplettendheid
zijn geweest. In de tweede partij
trok hij de stand weer gelijk doordat Maarten in een goede en misschien wel gewonnen stelling de
beste voortzetting miste en een
stuk achter raakte. Het voelde als
gerechtigheid. Wim Appelman en
Tom van der Zee wonnen beide 1
partij door om de beurt een stuk
weg te geven. Olivier won tweemaal van Peter. Hoe dat precies
tot stand kwam was schrijver dezes niet helemaal duidelijk en Peter was daar na afloop ook niet

Aalsmeer - Dit had niemand ooit
verwacht, een seizoen waarbij je
van volop in training en in voorbereiding op wedstrijden naar
lockdown en alles gaat op slot.
Voor een sporter die passie heeft
voor de sport die hij/zij beoefend is dat ondenkbaar en nadat
je van de eerste schok bekomen
bent komt het besef dat je niet
kunt trainen, geen wedstrijden
oké maar niet kunnen trainen dat
is toch echt hele andere koek. De
meeste leden van zwemvereniging Oceanus vonden een andere manier om toch te blijven bewegen en toen het kabinet de
eerste versoepeling aankondigde
op de televisie ging er een zucht
van verlichting rond. De jeugdleden mochten weer gaan buitensporten. Wat is het bestuur van
Oceanus ongelooflijk trots dat
met hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers een week na
deze aankondiging al begonnen
kon worden met de skills, ook wel
bekend als landtrainingen. Na de
eerste week werden de handelingen die ervoor nodig waren geevalueerd en ging het systeem
met de week vloeiender lopen.
Toen kwam verlichting nummer
twee, weer zwemmen, wel met
allerlei regels. Na flinke puzzelen
kon gemeld worden dat voor alle leden een plek was gecreëerd

zo spraakzaam over. Na 4 rondes
staat Willem nog royaal aan kop
met 21 punten. Daarachter zijn
de verschillen klein, dat komt ook
doordat deelnemers bij afwezigheid 3 punten krijgen. Dat is echter maar voor 3 rondes het geval,
dus afwezigen: nu allemaal weer
komen, anders komen er geen
punten meer bij. De schakers spelen elke woensdag vanaf 20.00 uur
in Dorpshuis Kudelstaart. Iedere
schaakliefhebber is welkom. Graag
vooraf aanmelden via schaakclubwesteinder@gmail.com.

waarbij iedereen minimaal een
keer per week kon zwemmen. En
daar bleef het niet bij, de ‘corona werkgroep’ pakte door en dat
resulteerde erin dat Oceanus als
een van de eerste verenigingen
de deuren konden openen voor
niet-leden en daar werd goed gebruik van gemaakt. Deze week is
de laatste week met de diverse
sportactiviteiten voordat de zomervakantie begint voor de regio Noord Holland. Ook Oceanus gaat een aantal weken in zomerstop. Iedereen hoopt natuurlijk dat het goed blijft gaan met
alle perikelen rondom corona en
dat er vanaf 1 september weer
getraind kan gaan trainen worden zoals allen gewend waren.
Het bestuur wil bij deze alle leden bedanken: “Bedankt dat jullie
in onze sportvereniging zijn blijven geloven, het zijn rare, maar
ook niet gemakkelijke weken geweest en we hopen dat jullie ons
blijven steunen zodat we na de
zomer weer met het enorme enthousiasme van alle vrijwilligers
kunnen gaan beginnen aan een
nieuw seizoen.” Zwemvereniging
Oceanus biedt met behulp van
negen afdelingen (zwem)sport
aan voor alle leeftijden en voor alle niveaus. Kijk voor meer info op
de website of stuur een mail naar:
info@oceanusaalsmeer.nl.

Burgemeester Gido Oude Kotte heeft gisteren 1 juli het nieuwe seizoen
van het Oosterbad officieel geopend.

Bij mooi weer openingstijden flink verruimd

Het Oosterbad klaar
voor bezoekers!
Aalsmeer - Het Oosterbad is klaar
om bezoekers te ontvangen. Het
aantal bezoekers zal echter een limiet kennen in verband met het
coronavirus. Hoe gaat dat vanaf 1
juli in Het Oosterbad? Maximaal
100 personen binnen, reserveren is niet mogelijk, er wordt aan
de kassa geteld. Is het maximum
aantal personen bereikt dan sluiten de deuren. Als er mensen
weggaan, dan kunnen er weer
mensen naar binnen

zuivere zwemwater. Bij tegenvallend zwemweer of slecht weer is
Het Oosterbad open van 13.00
tot 17.00 uur. Bij heel mooi zwemweer zal het natuurbad aan de
Mr. Jac. Takkade 1 continu open
zijn van 12.00 tot 20.00 uur

Weer tennissen
bij de OVAK

lijkheid en de anderhalve meter
afstand goed in acht te nemen.
In het restaurant kunnen er weer
consumpties genuttigd worden.
Hier dient bij gezegd te worden
dat de tafelindelingen niet veranderd mogen worden. De haleigenaar heeft allerlei voorzieningen getroffen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen,
hier wordt dus ook discipline verwacht. Het bestuur van de OVAK
hoopt weer gezellige en sportieve ochtenden te hebben bij Racket Sport in de Beethovenlaan.

Opening door burgemeester
De officiële opening is gisteren,
woensdag 1 juli, verricht door
Aalsmeers burgemeester Gido
Oude Kotte. Vanaf nu zijn aan de
kassa abonnementen te koop teOpeningstijden
gen een aangepast tarief. Let op:
Bij mooi zwemweer zullen dit jaar betaling kan alleen via de pin.
de openingstijden flink worden Een los kaartje voor leden kost 3
verruimd, zodat meer mensen euro per persoon, niet-leden bekunnen genieten van het natuur- talen 3,50 euro per keer.

Aalsmeer - Door versoepeling
van de coronaregels is het weer
mogelijk om vanaf dinsdag 7 juli
9.00 uur te gaan tennissen bij de
OVAK. Het tarief is ongewijzigd,
5 euro per deelnemer, en wellicht tot veler genoegen mogen
er dubbelspelen gespeeld worden. Van groot belang is het nemen van de eigen verantwoorde-

zier. Het was te merken dat iedereen naar de kaartavonden uit gekeken heeft. Komende vrijdag 3
juli is de volgende koppelkaartavond. Iedereen is van harte welAalsmeer - De kaarters van Buurt- kom. Voor een maat kan gezorgd
vereniging Hornmeer mogen weer worden. Neem gerust de buurman
aan de bak. Het onderkomen is in of buurvrouw mee. Aanvang is
orde verklaard. De eerste partijen 20.00 uur in het buurthuis aan de
zijn al gespeeld en met veel ple- Dreef 1, zaal open vanaf 19.30 uur.

Weer kaarten
BV Hornmeer

Online schaakcompetitie

Paul Schrama wint met
overmacht de AAS Arena

Aalsmeer - Een aantal vaste spelers ontbrak door persoonlijke verplichtingen in de AAS Arena vorige week, maar het was goed om
Nico van Ruiten te verwelkomen.
Zo had de schaakclub toch negen
spelers. Anna verloor kennelijk het
contact met de site en bleef op 0
partijen steken. Linda, the White
Queen, was weer van de partij en
speelde goed. Alleen in het eindspel en onder druk van de tijd gaat
het dan toch fout. Een dappere 0.5
uit tien partijen was de score. Nico, Chess Nick65, moest ook nog
even wennen aan het AAS geweld
en kwam op 1 uit 10. Gert Hellferich was er ook weer bij en scoorde
1.5 uit 7 en dat was heel wat meer
dan twee weken geleden tijdens
zijn debuut bij AAS. Op ruime afstand van Gert eindigde Ben, die
duidelijk niet in vorm was, want
Aalsmeer - Aan de Hugo de Vries- er gingen onnodig partijen verlostraat is vrijdag 26 juni omstreeks ren, waaronder een scherpe partij
20.45 kwart voor negen in de tegen Paul, Kwijt is Kwijt. Ook de
avond een kleine brand geweest laatste ronde pech, het was mat in
in een voortuin van een woning. 3 tegen Bryan, maar de toernooiVolgens een omstander is de tijd was om en dan worden de lobrand mogelijk ontstaan door pende partijen geschrapt. Duideeen onkruidbrander. De brand- lijk voor verbetering vatbaar. Ben
weer was snel ter plaatste en bleef dus op 5 uit 10 steken. Geheeft het vuurtje geblust.
noemde Bryan mocht dus niet kla-

Kleine brand in
voortuin

gen in de laatste ronde en komt
steeds beter op gang. Met 5.5 uit 9
en een 4e plaats in dit sterke veld.
En dan de koplopers, eerst de Reiger 1957, ook wel bekend als Simon, begon met een sterke reeks,
onder andere een makkelijke overwinning in de eerste ronde tegen
Ben werd derde met een nette
score van 8 uit 12. Onon 20093101
ging voor snelheid, hij speelde
maar liefst 16 partijen! En zag toch
nog kan som 63% score te behalen, hetgeen hem een tweede prijs
opleverde. Aan het tweede deel
van zijn username kan men zien
dat Chenwu nog maar 11 is, voorwaar een groot jeugdtalent. En
dan de oppermachtige winnaar,
Paul Schrama. Hij stond maar een
halfje af in 12 partijen en dat leverde hem een monsterscore op van
39 punten door dus 11.5 uit 12 te
scoren. Afgelopen vrijdagavond is
er niet geschaakt vanwege te weinig animo, mogelijk vanwege het
mooie, tropische weer. Maar, aanstaande vrijdag weer AAS Arena om 14.00 uur op chess.com en
dan met (hopelijk) meer Azen! Kijk
voor de stand en meer informatie
op www.aas.leisb.info.
Door Ben de Leur

