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Raadsbrede motie tegen
groei vliegverkeer
Aalsmeer - In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces luidde de gemeenteraad opnieuw de noodklok over de plannen van het Rijk voor groei van
het vliegverkeer boven Aalsmeer
en Kudelstaart. Dat gebeurde aan
de hand van een raadsbrede motie Hinderbeperking Schiphol, die
unaniem werd aangenomen.

De aanleiding voor het indienen
van de raadsbrede motie is dat
het Rijk in de Ontwerp-Luchtvaartnota pleit voor een groei
van het aantal vliegbewegingen
van en naar Schiphol. Deze groei
zal leiden tot een toename van de
hinder, terwijl de geluidsoverlast
en luchtvervuiling voor grote delen van Aalsmeer en Kudelstaart
nu al te hoog is.
Gezondheidsrisico’s
De motie die door de klankbordgroep Schiphol, waar alle raadsfracties in vertegenwoordigd zijn,
was voorbereid werd unaniem
aangenomen. Alle raadsfracties
pleiten dus gezamenlijk voor vermindering van hinder van het
luchtvaartverkeer voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.
De woordvoerders spraken hun
grote zorg uit over de gezondheidsrisico’s van de nabijheid van
de luchthaven.
Uit onderzoek van het RIVM blijkt
dat geluidshinder en luchtvervuiling van vliegtuigen een zeer gro-

te nadelige impact hebben op de
leefomgeving. In de OntwerpLuchtvaartnota staan echter
geen normen om de gezondheid
van omwonenden en het milieu
voldoende te beschermen, terwijl
de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) dringend adviseert dit
wel te doen.

Disproportionele groei
Het grote aantal vluchten dat
jaarlijks van en naar Schiphol
gaat, is volgens de gemeenteraad
al meer dan genoeg. De groei van
het vliegverkeer is de afgelopen
jaren disproportioneel over het
grondgebied van Aalsmeer afgewikkeld. Aalsmeer wordt daarmee onevenredig zwaar belast.
Dat de geluidshinder en de luchtvervuiling nu al te hoog zijn voor
de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart heeft de raad al eerder
uitgesproken met de vaststelling
van het Position paper ‘De mensen achter de cijfers‘ en de moties ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Leefbaarheid op één’. De raad vindt
het onacceptabel dat er ondanks
de eerdere oproepen tot nu toe
geen enkele verbetering is gerealiseerd in de hinderbeperking.
De gemeenteraad van Aalsmeer
vraagt met deze motie opnieuw
aandacht voor de grote impact van de groei van het aantal
vluchten boven Aalsmeer en Kudelstaart in de afgelopen jaren op
inwoners.

Daadwerkelijk verminderen
De gemeenteraad roept het college op om zich tot het uiterste
in te spannen om de overlast en
hinder daadwerkelijk te laten afnemen, dat de hinderbeperking
wettelijk verankerd wordt en er
op gehandhaafd wordt.
De raad roept het college tevens
op te pleiten voor een nachtsluiting van de luchthaven tussen
23.00 en 07.00 uur, zonder dat dit
extra capaciteit overdag of verschuiving naar de randen van de
dag oplevert. Verder wil de raad
dat het college bij het Rijk en
Schiphol pleit voor meer burgerparticipatie van omwonenden
van de luchthaven.
Wethouder Kabout verzekerde de
gemeenteraad dat de noodkreet
van de raad wordt opgenomen in
de zienswijze die het college indient op de Ontwerp-Luchtvaartnota.
De raadsfracties hadden eerder al
hun input voor de zienswijze gegeven.
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Opvarenden zelf naar de kant gezwommen

Brandweer in actie voor
boot in nood op de Poel

Bijeenkomst
De gemeenteraad is voornemens
om na de zomervakantie een bijeenkomst te houden voor inwoners en organisaties om input op
te halen voor nieuwe opties om
hinder te verminderen en input Aalsmeer - Zaterdag 4 juli rond
te vragen voor de herijking van zes uur in de avond werd de
brandweer van Aalsmeer gealarhet Position paper.
meerd voor een boot in problemen op de Westeinderplassen.
Passanten hadden vanaf de kant
een boot ondersteboven in het
water zien liggen.
Debrandweer is direct ter plaatse
gegaan en is met de brandweerboot naar de boot gevaren. Het
korps Aalsmeer kreeg bij de zoektocht hulp van de brandweer uit
Leimuiden, brandweerduikers uit

Eén boot tegelijk, niet in de berm en hulpdiensten eerst!

ADVERTEREN? Gebruik trailerhelling bij
IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
GEEN KRANT? 0251-674433

de Poel op eigen risico
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders wil de
overlast van het gebruik van de
trailerhelling aan de Stommeerweg aan banden leggen. De trailerhelling is bedoeld voor hulpdiensten als brandweer en ambulance, maar het gebruik ervan door particulieren wordt gedoogd.

trailers op de gekste plekken geparkeerd als de boot eenmaal te
water is gelaten. Ook dat leidt tot
overlast en gevaarlijke situaties.

Spelregels
De gemeente wil het voor met
name botenbezitters van buiten
de gemeente niet onmogelijk
maken om gebruik te maken van
de helling. Maar het moet duideHet college van burgemeester en lijk zijn dat er bij het gebruik een
wethouders krijgt in toenemende aantal spelregels geldt. Zo kan er
mate signalen van omwonenden één boot tegelijk het water in.
dat het gebruik van de trailerhel- Als er meerdere auto’s met trailing door particulieren leidt tot lers wachten, moet dat gebeuren
gevaarlijke verkeerssituaties en op een parkeerplaats waar geen
verkeersopstoppingen.
overlast ontstaat voor het overiVerder worden auto’s met boten- ge verkeer.

Tel. 0297-59 11 22

Mijdrecht en agenten in een helikopter. Aangekomen bij de boot
werden geen personen aangetroffen.
De assistentie van de collegahulpdiensten bleek niet nodig.
De opvarenden bleken al thuis te
zijn. Nadat zij in problemen waren gekomen, hebben ze het anker van de boot laten zakken en
zijn naar de kant gezwommen.
De brandweer heeft nog geholpen bij het bergen van het bootje.

Als de boot te water is gelaten
dient de auto met de trailer op
een parkeerplaats te worden gezet en niet langs de kant van de
weg of in de berm te worden achtergelaten.
Er moet bovendien nauwgezet
rekening worden gehouden met
de veiligheid van fietsers en wandelaars die willen passeren. En tot
slot dient er -wanneer mogelijkonmiddellijk plaats te worden gemaakt voor hulpdiensten.
Van gedogen naar handhaven
Het gebruik van de trailerhelling
blijft als het aan het college ligt
mogelijk. Maar het niet parkeren

op een parkeerterrein, het blokkeren van de doorgang en/of het
veroorzaken van gevaarlijke situaties gaat, na een korte periode

van waarschuwen, stevig beboet
worden. Het gebruik van de trailerhelling is dan dus echt geheel
voor eigen risico.
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Professionals helpen kosteloos

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Spoed buiten openingstijden:
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan v.d. Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel.
020-5108826.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer
Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart,
tel. 0297-303414. Spoed buiten
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl
HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer,
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u.,
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling)
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb)
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
www.voa-aalsmeer.nl
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

Kerkdiensten
Zondag 12 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Tijdelijk in Oosterkerk, Oosteinderweg 269. Zondag
16u. Dienst. Spreker: Arno
Post. Aanmelden via @camaaalsmeer.nl.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag om 10u. Dienst. 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 www.dgaalsmeer.nl.
Voorganger: ouderenpastoor
Ellen van Houten.
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. Eline Baggermanvan Popering.
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-

Infopunt, Financieel Café
en spreekuren van start

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

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
10u. dienst via www.okkn.nl.
Roemeens-orthodoxe Parochie: Zondag 9u. Utrenia en
1030u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Ion.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Online
dienst via www.kerkdienstgemist.nl. Voorganger: dhr. D.
Volmuller, Aalsmeer.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Online dienst
via https://sow-kudelstaart.nl.
Voorganger: pastor A.M. Creemer-Allard. Ook op later tijdstip terug te kijken.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woord- en communieviering. Maximaal 60
kerkplaatsen. Vooraf reserveren via sjangeboortesecretariaat@live.nl of bel 0297324735.

Modern met knipoog naar vroeger

Cadillac rouwauto voor
Uitvaartzorg De Meer
Hoofddorp - Afgelopen maandagavond mochten Jacco van de
Laarse en Jaap van der Maarl van
Uitvaartzorg De Meer de sleutels
in ontvangst nemen van hun onlangs aangeschafte Cadillac Superior Premier rouwauto. Uniek
aan deze auto is de kleurstelling
van 2-tone grijs metallic. Het is
een moderne rouwauto met een
knipoog naar vroeger. De ronde
kap is in een iets contrasterende
grijstint gespoten en de auto is
voorzien van een achterdeur die
omhoog scharniert. Hiervoor is
de toegankelijkheid voor de dragers beter.
Dik vier jaar geleden begonnen

de ‘jongens van De Meer’ voor
zichzelf, vastberaden om een
mooie uitvaartonderneming op
te bouwen.
Om nabestaanden met steun en
vertrouwen te begeleiden en samen vorm en inhoud te geven
aan een uniek en waardevol afscheid. En om het verschil te maken door als jonge ondernemers
met en eigentijdse kijk op het leven, een vernieuwend geluid te
laten klinken in de uitvaartwereld.
Kijk voor meer informatie op www.
uitvaartzorgdemeer.nl, stuur een
mail naar: info@uitvaartzorgdemeer.nl of bel: 06-57627540.

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

Noodkreet vanuit Tanzania

Aalsmeer - In één van de armste regio’s van Tanzania, het Mara District, waar de gezondheid
van de inwoners behoorlijk getart wordt door armoede en hoge werkeloosheidscijfers, zijn jaren geleden twee doopsgezinde ziekenhuizen opgericht en later nog een kleinschalig gezondheidscentrum.
Met steun van doopsgezinden in
Nederland en daarbuiten wordt
bijgedragen aan verbetering van
de gezondheidszorg in de regio,
door middel van voorlichting,
lesgeven, verpleegkundigen op
training sturen, maar ook financiering van apparatuur of medicijnen. Vanuit de overheid is er
weinig tot geen hulp, omdat het
geen echte overheidsziekenhuizen zijn. Bovendien is er structureel te weinig budget beschikbaar voor de gezondheidszorg in
Tanzania.
De Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer onderhoudt al jaren
contacten met de betreffende
ziekenhuizen en heeft ook diverse acties en collectes gehouden

voor ondersteunende projecten.
Vaak werd het ingezamelde bedrag door de OSA (Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer) verdubbeld, een heel mooi initiatief!
In deze corona-tijd kwam er een
noodkreet vanuit de ziekenhuizen dat er geen geld beschikbaar
was voor beschermende kleding,
mondmaskers en handschoenen
en ook niet voor zuurstofapparatuur, infusen en essentiële medicijnen. De overheid doet sowieso
niks, de president ontkent het hele probleem van het virus: Kerkdiensten mogen gewoon doorgaan, want daar kun je onmogelijk ziek worden, die zijn toch helend! Aldus de president.
Collecte
Tijdens de digitale diensten van
de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer, wordt ‘gecollecteerd’
voor de medemens in Tanzania
en er is een aanvraag bij OSA ingediend voor verdubbeling.
Bijdragen zijn heel welkom, meer
info via de website van de doopsgezinde gemeente Aalsmeer.

Contact met buren belangrijk(er)

Aanmelding burendag in
september van start
Aalsmeer - De aanmelding voor
Burendag 2020 is begin juli gestart. Goed contact met buren en
verbinding in de buurt is in deze
tijd, waarin fysiek afstand gehouden moet worden, nog belangrijker geworden. Organisatoren
Douwe Egberts en Oranje Fonds
hebben daarom een manier bedacht waarop buren deze dag op
anderhalve meter kunnen vieren,
onder het motto ‘Vier het veilig,
vier het voor de deur’. Via Burendag.nl kunnen alle buurten van
Nederland zich aanmelden voor
de 15e editie, die op zaterdag 26
In diverse kerken worden weer
diensten gehouden waarbij publiek aanwezig mag zijn. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en er gelden diverse RIVMregels. Kijk voor meer info op
de websites van de kerken.

Aalsmeer - Inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart zijn weer
van harte welkom op het Infopunt, het Financieel Café en de
spreekuren in de Hadleystraat.
Professionals helpen kosteloos en
vrijblijvend met vragen en geven
advies. Het Infopunt is vanaf 9 juli weer open voor de bewoners
van Aalsmeer en Kudelstaart; elke donderdagmiddag van 15.30
tot 17.30 uur in de Bibliotheek in
de Marktstraat, de hele vakantieperiode door. Bij het Infopunt in
Aalsmeer kan eenieder terecht
voor vragen en advies op het gebied van welzijn. Er wordt informatie en advies gegeven over
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of
hulp van een vrijwilliger, taal, activiteiten in de wijk, bewonersinitiatieven en ideeën voor de wijk,
voorzieningen op het gebied van
wonen, welzijn, zorg en inkomen
en over ondersteuning van mantelzorgers. Ook bent u van harte welkom voor alleen een praatje, een kopje koffie of het gebruik
van het internet. Het Pools Spreekuur wordt in september hervat.
Financieel Café
Elke donderdag kunnen inwoners met vragen op het gebied
van financiën, budgettering en
administratie weer terecht bij het
Financieel Café in de Bibliotheek
Aalsmeer van 15.30 tot 17.30 uur.
Het Financieel Café kan bijvoorbeeld helpen met het aanvragen
van een WW- of bijstandsuitkering, als u zorgen heeft omdat u
uw vaste lasten niet kunt betalen,
als u hulp nodig heeft met het
maken van betalingsregelingen
of als u uw post niet meer open
durft te maken omdat u het overzicht kwijt bent.
Maatschappelijk werk
Vanaf maandag 13 juli wordt het
inloopspreekuur maatschappelijk werk van Participe Amstelland in de Hadleystraat 55 hervat
in de oneven weken. Soms loopt
het leven niet op rolletjes en kunt
u wel een steuntje in de rug gebruiken. Op die momenten kunt
u terecht bij het maatschappelijk
werk voor praktisch advies, informatie over voorzieningen en ondersteuning bij problemen in het
dagelijks leven. Van harte welkom van 8.30 tot 9.30 uur.

Juridisch spreekuur
Het Juridisch Spreekuur is ook
hervat. Er wordt wel op afspraak
gewerkt: Aanmelden kan via
team.aalsmeer@participe.nu.
Gevraagd wordt om op tijd te komen en met maximaal twee personen.
Het Juridisch Spreekuur is op
maandag in de even weken van
8.45 tot 9.30 uur in de Hadleystraat 55. Bij het juridisch spreekuur kunnen inwoners terecht met
vragen over bijvoorbeeld contracten, scheiden, wet- en regelgeving. Een roulerende poule van
advocaten geeft advies, kijkt of
u een zaak heeft of verwijst naar
een expert die kan helpen.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
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Advertenties, redactie en
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
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Verspreiding en
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Fiets gevonden
Aalsmeer - Op maandag 6
juli is een fiets aangetroffen
verstopt in de bosjes op de
hoek Lakenblekerstraat met
de Zwarteweg (bij Finnema
Uitvaart). De fiets stond op
slot. Het betreft een Giant
Melbourne damesfiets, 7V,
28 inch met framenummer:
8D271399 en streepjes code:
GEM 1817185. De fiets heeft
een sticker van Blok Rijwielen
Kudelstaart. De vondst is gemeld bij de receptie van het
gemeentehuis. De eigenaar
kan zich hier melden.

september plaatsvindt. Burendag
is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger zijn als buren elkaar
kennen. Burendag biedt iedereen
in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige
manier in contact te komen met
hun buren. Op deze manier kan
iedereen ontdekken wie er in zijn
of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo de deur. Daarbij is het belangrijk
kan één dag een effect hebben dat iedereen de richtlijnen volgt
dat veel langer duurt.
van de Rijksoverheid en het RIVM.
Buren kunnen via www.burenAnderhalve meter
dag.nl een aanvraag bij het OranOok op anderhalve meter afstand je Fonds indienen voor een finanzijn er veel leuke en veilige activi- ciële bijdrage van maximaal 350
teiten die buren met elkaar kun- euro voor hun Burendagactiviteinen ondernemen. Op www.bu- ten. Om hiervoor in aanmerking
rendag.nl zijn ideeën te vinden te komen moet de activiteit aan
voor veilige Burendagactiviteiten bepaalde voorwaarden voldoen.
als een spelletjesdag, buurtbingo Deze zijn eveneens te vinden op
of een open buurtpodium voor de website.
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Kunstenaars achter de (corona)schermen...
Aalsmeer - Zeer recent hoorde ik op radio vier dat Engeland
1.7 miljard beschikbaar stelt aan
de kunst. Dit tot grote vreugde van een aantal kunstenaars
die zich hier sterk voor gemaakt
hebben. “Kunst is de ziel van ons
land”, aldus Paul McCartney. Hoe
anders is mijn beleving waarin
maar weer eens duidelijk wordt
dat kunst voor bepaalde instanties nog steeds een onderschoven kindje is. Gezien wordt als behang en niet als een groot goed
voor het welzijn van de mens.
Voorbij gaan aan de inspanningen van de kunstenaars die geheel belangeloos aan de tentoonstellingen.
Op het moment dat de corona
voorschriften iets konden en werden versoepeld, kreeg ik het verzoek om weer voor kunst aan de
wanden in de foyer van De Oude
Veiling te zorgen. Het contact met
Thomas Visser is een ware verademing, Thomas toont een kwaliteit
die werkelijk goud waard is. Hij is
nu zo iemand die altijd denkt in
oplossingen en nooit in problemen.

kind en gesteund door haar moeder nam zij tekenlessen. Zij leerde
over vorm, kleurgebruik, compositie en past dat uitstekend toe in
haar huidige abstracte werk.
Helaas vanwege corona is er dit
jaar geen Kunstroute, maar het
verzoek van Thomas (coördinator) opende een nieuw perspectief! Geen weekend expositie (Kunstroute), maar een kwartaaltentoonstelling (De Oude
Veiling). Natuurlijk was Jasmyn
blij met dit alternatief. Zij leende de auto van haar opa om al
haar werk te kunnen vervoeren.
Vroeg verkocht werk voor deze
expositie terug om zo representatief mogelijk met haar eerste solo-tentoonstelling voor de dag te
kunnen komen. Haar snelle adequate actie leidde tot een geweldig resultaat. Kunst aan de wand
waar je blij van wordt, dat aanzet
tot dromen en fantaseren.

tal bezoekers met naam en relatie tot de kunstenaar bekend gemaakt. Er was gezorgd voor voldoende desinfecterende middelen. Wij konden niet beticht worden van enige nalatigheid. Maar
het antwoord bleef een streng
neen! Er kwam niet eens meer bij een laatste poging om de negen bezoekers toch toe te laten een fatsoenlijk antwoord.
De bibliotheek mocht open, het
restaurant ontving weer bezoekers, een aantal zalen werd opnieuw gebruikt door derden,
maar… de kunst bleef onzichtbaar. Zelfs toen de ouders van
Jasmyn - nieuwsgierig geworden
- kwamen kijken naar de tentoonstelling van hun dochter werden
zij bestraffend toegesproken alsof zij iets verschrikkelijks van plan
waren geweest.

Opening
Vanzelf zou dit beloond worden
met een opening waar een aantal mensen Jasmyn konden feliciteren. En alweer was er een helaas… want van hogerhand werEen helaas...
den de gestelde eisen steeds
Ik zocht onder andere contact grimmiger. Onder geen beding
met Jasmyn Buck, zij was een mocht er iemand de foyer van De
paar maanden eerder komen kij- Oude Veiling betreden. Terwijl er
ken in het Huiskamermuseum landelijke toestemming was voor
en vertelde dat zij ook schilder- dertig mensen in een ruimte mits
de. Ik bekeek haar werk via Insta- er rekening werd gehouden met
gram en dacht meteen: Maar dat de anderhalve meter. Vanzelfspreis een aanwinst voor de Kunstrou- kend werden van onze kant de- Gastenboek
te! Jasmyn was een zeer creatief ze eisen gerespecteerd. Het aan- In een persbericht van twee we-

▲

Drie dubbel pech voor Jasmyn Buck

Donderdag 9 juli:
* Exposities ‘Bomen in beeld’
en mozaïek ’Bloemen’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg.
Open: donderdag, vrijdag tot en
met zondag 11 tot 17u.
Vrijdag 10 juli:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer
in buurthuis, Dreef 1. Start 20u.
Zaal open vanaf 19.30u.
* 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.
Zaterdag 11 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer
te Aalsmeerderbrug open Vooraf toegangskaarten bestellen via
ken geleden werden de herstart- 0297-321408 of www.crash40-45.
te activiteiten in De Oude Vei- nl. Drie slots: 11 tot 12.30u., 13 tot
ling gemeld. Echter geen woord 14.30u. en 14.30 tot 16u.
over de kunst en de kunstenaars Zaterdag en zondag:
(naast Jasmyn exposeert ook * Kinderboerderij Boerenvreugd
Wim Keessen). Een derde helaas in Hornmeer open. Beide dagen
voor Jasmyn! Gelukkig blijft Jas- van 10 tot 16.30u.
myn hopen dat er uiteindelijk
toch nog een opening komt. Laat
zij het hoofd niet hangen en staat
deze tegenslag ook haar creativiteit niet in de weg. Dit toont
zij met haar laatste werk dat is te
zien @Buckspaintings. Mochten
er nu mensen zijn die Jasmyn alvast een hart onder de riem willen steken, haar ouders hebben
KOOPJE:
gezorgd voor een gastenboek dat
in de foyer ligt en waarin een aardige reactie geschreven kan worden.
Janna van Zon

Zondag 12 juli:
* Robin vs Tommy in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer
vanaf 16u. Reserveren verplicht
via info@the-shack.info.
Dinsdag 14 juli:
* Tennissen voor OVAK-leden bij
Racket Sport, Beethovenlaan vanaf 9u.
* FloriWorld Aalsmeer, Sierteeltstraat open voor bezoekers. Iedere dinsdag t/m zondag 10 tot 18u.
Tickets reserveren (verplicht) via
www.floriworld.nl.
Vrijdag 17 juli:
* Marktplaats voor jeugd 10-12jr
in bibliotheek Marktstraat van
10.30 tot 12u. Aanmelden verplicht via website bieb.
Zaterdag 18 juli:
* Nachtruis-café met dj’s Mister
Marcel, Franky-B en Mindmistake
in N201, Zwarteweg 90 van 19 tot
23.59 uur.
Vrijdag 24 juli:
* Zomerconcert met Little Boogie Boy Hein Meijer (blues) in Flower Art Museum vanaf 20u. Op 7
augustus Jazztrio Jos van Beest in
De Oude Veiling en 28 augustus
NinaLynn (countr-folk) in Historische Tuin. Reserveren verplicht,
via: www.skca.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

AANBIEDING:

Lessenaar
‘Boston’ € 29,95
TIP:

Zomerconcerten brengen
weer muziek in Aalsmeer

Little Boogie Boy
Het eerste concert is van een rasartiest van Kudelstaartse bodem,
te weten ‘Little Boogie Boy’ Hein
Meijer. Vrijdag 24 juli geeft hij samen met contrabassist Jan den
Boer een intiem concert in het
Flower Art Museum. Hein Meijer
staat garant voor onvervalste Chicago en Mississippi blues. Al vele
jaren speelt hij in binnen- en buitenland met zijn Little Boogie Boy
Blues Band en met tal van Amerikaanse bluesgrootheden.
Jazztrio Jos van Beest
Jazzliefhebbers komen vrijdag 7
augustus aan hun trekken als in
De Oude Veiling een optreden
plaatsvindt van het Jos van Beest
Trio. Pianist Jos van Beest omlijstte met zijn spel twintig jaar lang

Uitgebreid
assortiment
(gitaar) kabels

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

Doe ook mee!

Aalsmeer - Na maanden van afwezigheid is er binnenkort weer
livemuziek te horen in Aalsmeer.
Het Flower Art Museum, KCA, De
Oude Veiling en de Historische
Tuin hebben de handen ineengeslagen en organiseren deze zomer enkele kleinschalige concerten.
Voor liefhebbers van livemuziek was er de afgelopen maanden weinig te genieten. Ook in
Aalsmeer moesten concerten en
evenementen vanwege de coronacrisis worden afgezegd en
kwam het culturele leven tot stilstand. Nu er voorzichtig meer bewegingsruimte komt, kan er ook
weer muziek klinken. Het initiatief voor een eerste reeks concerten komt van het Flower Art Museum, KCA, De Oude Veiling en
de Historische Tuin. Op deze locaties vinden doorgaans tal van activiteiten plaats waarbij muziek in
veel gevallen een belangrijke rol
speelt.
De organisaties willen graag een
positief signaal afgeven, zowel
naar het publiek als naar de muzikanten die met een lege agenda kwamen te zitten. Veiligheid
staat voorop, daarom is gekozen
voor kleinschalige concerten met
maximaal 30 bezoekers, waarbij
1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

Ukelele’s
vanaf € 29,95
TIP:

Ruime keuze
(western)
gitaren

Initiatief FAM, KCA, Oude Veiling en Tuin

Dé vioolspecialist

Bloemenfoto’s gezocht
voor Wall of Flowers
Aalsmeer - Er zijn al zo’n 2.000
foto’s ingestuurd voor de Wall of
Flowers bij het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg. Er
zitten, volgens de medewerkers
van het museum, prachtige afbeeldingen bij. Kunstenaar AlexP
kan echter nog veel meer foto’s
gebruiken. Naast close-ups zijn
ook andersoortige bloemenfoto’s
welkom, bijvoorbeeld van een
bloemencorso, een bloemenfestival, de bloementuin of een portret van jezelf of je huisdier tussen de bloemen. Doe ook mee en
stuur een mooie bloemenfoto in
voor de Wall of Flowers. Dit kan
via https://www.flowerartmuseum.nl/wall-of-flowers. Insturen
kan tot en met zondag 19 juli. In

de uitzendingen van Radio Wereldomroep. Behalve in Europa is hij een graag geziene gast
in de concertzalen in Japan. Zijn
swingende spel is terug te horen op vijftien albums, de meeste gemaakt in samenwerking met
zangeres en echtgenote Mariëlle
Koeman.
Country-folk van NinaLynn
Vrijdag 28 augustus is in de Historische Tuin een concert van de talentvolle singer-songwriter NinaLynn Woerden. De Uithoornse
maakt muziek die is in te delen in
het Americana-genre: authentieke country en folk in een modern
jasje. NinaLynn bracht vorig jaar
al een demo-cd uit en is momenteel bezig met een studio-album
met eigen nummers. Bij dit concert in de corridor van de Historische Tuin zingt en speelt zij samen met een speciale gast.
Kaartverkoop
Kaarten voor de zomerconcerten zijn vanaf heden te koop en
kosten 20 euro per stuk. Per concert zijn maximaal 30 kaarten beschikbaar. De optredens beginnen om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en duren vijf kwartier tot anderhalf uur. Er is geen
pauze, wel is het mogelijk voor of
na het concert een drankje te bestellen. Kaarten bestellen kan via
www.skca.nl onder Ticketshop.

de tweede helft van augustus hopen AlexP en het Flower Art Museum het kunstwerk te kunnen
onthullen.
Reserveren niet meer nodig
Het is overigens sinds 1 juli niet
meer verplicht om vooraf te reserveren voor een bezoek aan het
Flower Art Museum. Bezoekers
kunnen zich ‘gewoon’ melden bij
de balie en hier (met pin) betalen.
Wel blijven de aanpassingen voor
het houden van 1,5 meter afstand
van kracht.
Het Flower Art Museum is open
van vrijdag tot en met zondag
tussen 11.00 en 17.00 uur. Vanaf
vandaag, 9 juli, gaan de deuren
ook open op donderdag.

Smartlappen en levensliederen
Voorproefje
In het programma That’s Life op
Radio & TV Aalsmeer wordt donderdag 9 juli aandacht besteed
aan het initiatief. Ook komen
NinaLynn en Hein Meijer live en-

kele nummers spelen. De uitzending is van 20.00 tot 22.00 uur, te
beluisteren op Radio Aalsmeer
en te zien op het lokale tv-kanaal
(Caiway kanaal 12, KPN/Telfort
kanaal 1389).

‘Denk aan de Buren’ oefent
weer met blije zangers
Aalsmeer - Het Aalsmeers Smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’
zingt na maanden van stilte gelukkig weer. Er wordt geoefend

met blije zangers in een ruimte
bij Kees Joore! De heren en dames kwamen wekelijks bijeen in
cultureel café Bacchus, maar dit
onderkomen in de Gerberastraat
is te klein om 1,5 meter afstand
te kunnen bewaren. ‘Denk aan de
Buren’ brengt smartlappen en Nederlandstalige levensliederen ten
gehore.
Het koor is opgericht op 11 november in 1999 en dirigent is
Frans Koers. De ruim dertig leden
tellende zanggroep wordt begeleid door Ally Maarse achter de
piano en Cor Trommel op accordeon. Er staan vooralsnog geen
evenementen in de planning,
maar dat er weer met elkaar geoefend mag en kan worden, zien
de heren en dames voor nu als
een ‘optreden’. Kijk voor meer informatie over ‘Denk aan de Buren’
op de website of op facebook.
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Officiële Mededelingen
BEKENDMAKINGEN
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) 38 75 75. 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) 38 75 75 . 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.

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 in het raadhuis Amstelveen 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 vanaf 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
Csurcsia
Ganeshan
Milaskity
Tóth

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

T.
B.
B.
R.

31-12-1986
23-05-1990
12-10-1993
14-10-1978

02-07-2020
02-07-2020
02-07-2020
02-07-2020

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
•
eg geen zakken naast een overvolle container
•
ooi geen te tiel bij het resta val.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
TER INZAGELIGGING ONTWERPSTRUCTUURVISIE
BOVENLANDEN OOSTEINDERWEG Z2017017209
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.

PLANGEBIED
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de
oude Spoordijk in het zuidwesten, de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder in het noordwesten, de Meester Jac. Takkade in het noordoosten en de Hogedijk in het zuidoosten.
WAT IS HET DOEL VAN DE STRUCTUURVISIE BOVENLANDEN OOSTEINDERWEG?
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet

meer toekomstbestendig. Ook voor het gebied de Bovenlanden Oosteinderweg geldt, dat de toekomst van de hier aanwezige trekheestercultuur onder druk staat. Tegelijkertijd zijn
transformaties in het gebied lastig door beperkingen vanuit
Schiphol (LIB contouren). Het gebied is door de ligging in
het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van de
Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaarheid
onder druk. Dit is de reden dat wij een structuurvisie voor dit
gebied hebben opgesteld in samenspraak met bewoners en
bedrijven in dit gebied.
De Bovenlanden kennen een rijke cultuurhistorie, veelal gerelateerd aan de tuinbouw. Daar herbergt het groene en waterrijke gebied veel natuurwaarden en recreatieve trekkers en
is daarmee een groene parel in een dichtbevolkte regio. Met
deze visie wordt ingezet op de versterking van deze waarden
van het gebied, zodat de leefbaarheid wordt vergroot.
De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke
initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vier
zones:
a) het lint;
b) een ontwikkelzone achter het lint, waar passende bedrijven zich kunnen ontwikkelen
c) een groen/recreatieve zone achter de ontwikkelzone en
d) een groen-/ recreatieve zone langs de Ringvaart.
De visie zal na vaststelling gebruikt worden als basis om fondsen te werven voor de transformatiekosten die niet door initiatiefnemers en gemeente gedragen kunnen worden.
Deze visie is tot stand gekomen na een uitgebreide participatie met bewoners en bedrijven en andere belanghebbenden
in het gebied.
WAAR VINDT U INFORMATIE?
Het ontwerp van de structuurvisie vindt u op de volgende
manieren:
• de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.SvOosteinderweg-OW01
• de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http 0358.
ropubliceer.nl, identificatiecode: NL.IMRO.0358.SvOosteinderweg-OW01
• o via de website van aalsmeerl onder https www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/bestemmingsplannenen-structuurvisies
TER INZAGELEGGING
Gedurende maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken
niet ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Aalsmeer.
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn de stukken online in
te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via
(020) 540 4911
HOE KUNT U REAGEREN?
U kunt vanaf 15 juli 2020 gedurende acht weken reageren (tot
en met 8 september 2020). Een ieder kan schriftelijk of mondeling een reactie indienen op de ontwerp structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg Z-2017-017209”. Een
email sturen kan ook via info@aalsmeer.nl
WAT GEBEURT ER DAARNA?
Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebundeld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord.
De ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de
Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegen de vaststelling van een structuurvisie staat geen
bezwaar en beroep open. Reacties die al eerder zijn ingediend
worden meegenomen in deze procedure.
MEER INFORMATIE?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen
met mevrouw T. Witte (projectleider) van de afdeling Stedelijke
Ontwikkeling, -mail info@aalsmeer.nl, telefoon 020-540 4393
TER INZAGELIGGING ONTWERPSTRUCTUURVISIE
TUSSEN DE LINTEN Z2018038721
Op 7 juli 2020 hebben burgemeester en wethouders van Aalsmeer het ontwerp van de structuurvisie Tussen de Linten vrijgegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent dat iedereen
met ingang van 15 juli tot en met 8 september 2020 ontwerp
structuurvisie kan inzien. Dit is tevens de reactietermijn.
PLANGEBIED
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de
Hoge Dijk, de Aalsmeerderweg in het zuiden en het plangebied Schinkeldijkje in het oosten. Het Greenpark-deel van dit
gebied (tussen N201 en Machineweg) valt niet binnen het
gebied, omdat dit al onderdeel uitmaakt van een andere structuurvisie.
WAT IS HET DOEL VAN DE STRUCTUURVISIE TUSSEN DE
LINTEN?
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet
meer toekomstbestendig.
Ook voor het gebied Tussen de Linten geldt, dat de toekomst
van de hier aanwezige tuinbouw onder druk staat. Tegelijkertijd zijn transformaties in het gebied lastig door beperkingen
vanuit Schiphol (LIB contouren). Het gebied is door de ligging
in het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van
de Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk.
Dit is de reden dat wij een structuurvisie voor dit gebied heb-

ben opgesteld in samenspraak met bewoners en bedrijven in
dit gebied.
Met deze visie wordt aangesloten bij de kwaliteiten en kracht
van het gebied. Het gaat daarbij om :
- het afwisselende en landelijk karakter van het gebied;
- de lintstructuur;
- de groene doorzichten;
- het pionierskarakter van het gebied;
- het gebied vervult een kraamkamerfunctie voor startende
en overwegend kleinere bedrijven.
De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke
initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in drie
deelgebieden:
e) het meest westelijk gebied waar tuinbouw, kleinschalige
arbeidsextensieve bedrijvigheid en duurzame energievoorziening mogelijk is;
f) het gebied begrens door Aalsmeeeerderweg, Hoge Dijk,
Machineweg en Kerkweg. In dit gebied zijn behalve tuinbouw passende kleinschalige bedrijven mogelijk, duurzame energie en kleinschalige woningbouw onder voorwaarden van geluidsadaptief bouwen.
g) Het gebied begrens door Aalsmeerderweg, Kerkweg,
Hoge Dijk en plangebied Schinkeldijkje. In dit gebed is
kleinschalige woningbouwontwikkeling mogelijk.
De visie zal na vaststelling gebruikt worden als basis om fondsen te werven voor de transformatiekosten die niet door initiatiefnemers en gemeente gedragen kunnen worden.
Deze visie is tot stand gekomen na een uitgebreide participatie met bewoners en bedrijven en andere belanghebbenden
in het gebied.
WAAR VINDT U INFORMATIE?
Het ontwerp van de structuurvisie vindt u op de volgende
manieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode:
NL.IMRO.0358.SvTussenDeLinten-OW01
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, identificatiecode :
NL.IMRO.0358.SvTussenDeLinten-OW01
- of via de website van Aalsmeer https://www.aalsmeer.nl/
wonen-leven/publicatie/bestemmingsplannen-en-structuurvisies
TER INZAGELEGGING
Gedurende maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken
niet ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Aalsmeer.
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn de stukken online in
te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via
(020) 540 4911
HOE KUNT U REAGEREN?
U kunt vanaf 15 juli 2020 gedurende acht weken reageren (tot
en met 8 september 2020). Een ieder kan schriftelijk of mondeling een reactie indienen op de ontwerp structuurvisie Tussen de Linten. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie
Tussen de Linten
Z-2018-038721”. Een email sturen kan ook via info@aalsmeer.nl
WAT GEBEURT ER DAARNA?
Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebundeld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord.
De ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de
Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Tegen de vaststelling van een structuurvisie staat geen
bezwaar en beroep open. Reacties die al eerder zijn ingediend
worden meegenomen in deze procedure.
MEER INFORMATIE?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen
met mevrouw T. Witte (projectleider) van de afdeling Stedelijke
Ontwikkeling, -mail info@aalsmeer.nl, telefoon 020 - 540 43 93.
SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK
De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer.
De afgelopen maanden kon u wegens de coronamaatregelen
alleen telefonisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een
afspraak maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak,
via (0297) 38 75 75.
Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende
tijden:
Maan-/dins-/donder-/vrijdag
08.30 uur – 12.00 uur
Woensdag
13.00 uur – 16.30 uur
WET ALGEMENTE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Rietwijkeroordweg 60 kwek, 1432 JE, (Z20-046895), het
verbouwen en aanpassen van het kassencomplex
- Oosteinderweg 32, 1432 AL, (Z20-046843), revisievergunning milieu i.v.m. uitbreiding van een bestaande inrichting.
Toelichting:
De aanvraag is ter behandeling overgedragen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).
- Oosteinderweg 247C, 1432 AT, (Z20-046521), het wijzigen
van gevelreclame
- Jac.P. Thijsselaan en Linnaeuslaan sectie C 5368 en C 7376,
(Z20-046200), het kappen van 12 bomen t.b.v. het aanleggen van een nieuw riool
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:
- Hornweg 177A, 1432 GH, (Z20-023676), het veranderen
van het bestaande gebouw en het gedeeltelijk in gebruik
nemen als yogastudio. Verzonden: 02 juli 2020
- Burgemeester Kasteleinweg, (Z20-035163), het uitvoeren
van werkzaamheden in archeologisch waardevol gebied
en in een zone met dubbelbestemming waterkering t.b.v.
de aanleg van HOVASZ. Verzonden: 02 juli 2020
- Dreef 7A, 1431 WE, (Z20-033762), het tijdelijk uitbreiden
van bestaand BSO gebouw met één laag. Verzonden: 01
juli 2020
- Thailandlaan 9, 1432 DJ, (Z20-027321), het wijzigen en intern verkleinen van de verdiepingsvloer ten opzichte van
de reeds verleende vergunning Z19-065309. Verzonden:
08 juni 2020
- Japanlaan 9, 1432 DK, (Z20-017194), het wijzigen van de
indeling van het logiesgebouw ten opzichte van een eerder verleende vergunning. Verzonden: 29 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:
- Oosteinderweg, sectie A nrs. 3470, 3551,3552,3553 en
3554 in Aalsmeer, (Z20-033775), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van het perceel voor
grondverzetactiviteiten door meerdere bedrijven voor een

-

-

periode van 5 jaar. Verzonden: 06 juli 2020
Midvoordreef 28, 1433 DG, (Z19-019851), het uitbouwen
van de 1e en 2e verdieping tot de achtergevel van de uitbouw van de begane grond en het realiseren van een dakkapel Toelichting: Op 21 mei 2019 is aanvankelijk besloten
de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. Tegen
dit besluit is bezwaar gemaakt. Naar aanleiding daarvan
is geconcludeerd dat er bij nader inzien geen ruimtelijke
bezwaren bestaan tegen het bouwplan. Om die reden is
het besluit van 21 mei 2019 herroepen en is de gevraagde
omgevingsvergunning alsnog verleend.
NB.: De omgevingsvergunning wordt verleend in het kader van een beslissing op bezwaar. Tegen dat besluit staat
beroep open. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. Verzonden: 02 juli 2020
Poldermeesterplein t.h.v. de ingang van het appartementengebouw, (Z20-031922), het inrichten van een bouwplaats op de parkeerplaats t.b.v. de verbouwing van Albert
Heijn van 24 juli tot en met 4 augustus 2020. Verzonden: 01
juli 2020

MELDINGEN AKKOORD
- Christinastraat 22, 1432 HN (Z20-041538), sanering van
een ondergrondse brandstoftank (particulier)
- Rietwijkeroordwek 60 kwek, 1432 JE (Z20-047347), het
deels verwijderen van het bestaande glasdek en de gevel
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de
termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Hieronder vindt u een attendering van verkeersbesluiten
die recent in de Staatscourant zijn gepubliceerd.
• Opheffen gehandicaptenparkeerplaats – Ophelialaan,
zuidkant, ten westen van de kruising met de
Jac. P. Thijsselaan.
WET ALGEMENE BEPALINGEN APV EN DRANK EN
HORECA 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 MET TERRAS
AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
• Pontweg 28 (Z20-045212) Brasserie David, ontvangen 26
juni 2020

rende stukken, waaronder de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen van de raad
t/m 8 september 2020:
- ontwerp structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg
t/m 8 september 2020
- ontwerp-structuurvisie Tussen de Linten

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
• Pontweg 28 (Z20-045210) Brasserie David, ontvangen 26
juni 2020
INGETROKKEN AANVRAGEN:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
• Zwarteweg 90 (Z20-032134) Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer (CJA), ingetrokken 7 juli 2020
GELUIDHINDER ONTHEFFING***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 8:3 van het Bouwbesluit 2012 de volgende ontheffing is aangevraagd.
is verzocht om vanwege het wegwerkzaamheden van 14 t/m
16 september en van 25 september t/m 15 oktober 2020, op
het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg - Van Cleeffkade.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving.
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling.
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan via
telefoonnummer 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking
tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
TER INZAGE:
t/m 6 augustus 2020:
- ligt de ontwerpomgevingsvergunning voor de herinrichting van het Waterfront (Z19-059133)met de daarbij beho-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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 8:30
en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op
het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken
via telefoonnummer 0297-387 575. 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. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 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 telefoonnummer 020 -540 4911.

Groter versaanbod en zelfscan

Van 16 t/m 21 november

Complete metamorfose
Albert Heijn Praamplein
Aalsmeer - Woensdagmorgen 8
juli openden supermarktmanager Rick Verweij en zijn team de
deuren van hun vernieuwde Albert Heijn. De supermarkt aan het
Praamplein 4a heeft het nieuwste
winkelconcept van Albert Heijn.
Klanten vinden er een ruim assortiment aan verse producten als
groente, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood, vleeswaren, kazen
en borrelhapjes. Het afrekenen
gaat sneller met zelfscankassa’s.
Ook is er een extra grote Bonusstraat en biedt de winkel een stomerijservice. “Onze supermarkt
heeft echt een complete metamorfose ondergaan”, vertelt Rick
Verweij. “Alles ziet er nu eigentijds en lekker fris uit. De winkel
oogt veel ruimer dan voorbeen.
De eerste reacties van onze klanten zijn positief en daar zijn we
erg blij mee.”
Gezond en lekker
Bij binnenkomst word je direct
verrast met een wereld van verse groente en fruit. Met dry misting, een fijne verneveling van
water, blijft alles langer vers. Kiezen voor vers, gezond en lekker
eten kan er altijd, mede dankzij
een brede selectie verspakketten
en kant-en-klaarmaaltijden. Ook
het assortiment van de bakkerij is
groot en gevarieerd. Er zijn taar-

ten, gebakjes, koek en chocolade. Uit de oven komt heerlijk geurend brood. Voor ontbijt, lunch en
borrel is er een extra groot aanbod aan vleeswaren, kaas, worsten, tapas, olijven, salades en andere borrelhapjes. Ook is er sushi
die dagelijks vers wordt geleverd.
Bonusstraat
De vernieuwde Albert Heijn wil
het klanten zo gemakkelijk mogelijk maken om boodschappen
te doen. Rick Verweij: “Daarom
kun je nu ook afrekenen met zelfscan. Met de handscanner of de
mobiele telefoon kunnen klanten tijdens het winkelen de producten zelf scannen of je scant
de boodschappen in één keer bij
de zelfscankassa. Als je bij de gewone kassa wil afrekenen, kan
dat uiteraard. Ook valt voordeel
voortaan bij ons niet meer te missen. We hebben een extra grote Bonusstraat waar aanbiedingen handig bijeen staan. Bovendien vind je in de winkel meer
dan 1.000 Prijsfavorieten. Ze vallen goed op, je herkent ze aan het
blauwe duimpje.”
Albert Heijn aan het Praamplein
4a is open van maandag tot en
met zaterdag van 8.00 tot 22.00
uur en zondag van 10.00 tot 20.00
uur. De winkel beschikt over gratis parkeergelegenheid.

De vernieuwde Albert Heijn is open! Foto: Albert Heijn/Nicole Ermen.

Inwoners gezocht
voor collectie MS
Fonds
Aalsmeer - Van 16 tot en met
21 november vindt de landelijke
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. De stichting is hard op zoek naar collectanten in de gemeente Aalsmeer.
Help ook mee in de strijd tegen
multiple sclerose (MS).
MS is de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen. Het
is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is
in het afweersysteem, wordt de
laag om de zenuwen aangevallen
en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen
niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk
jaar komen hier zo’n 1.000 menAalsmeer - Het is al meerdere ke- met de klassen samen, maar al Karmelkerk; de Katholieke buur- sen bij. De eerste symptomen treren uitvoerig aan de orde geko- met al hebben beide groepen vrouw van de Jozefschool. En zo den meestal op tussen het twinmen, maar voor de kinderen uit een mooie dag en nacht beleefd geschiedde. Op woensdagavond tigst en veertigste levensjaar.
de groepen 8 van alle basisscho- medio juni in het Zwaluwnest in 1 juli was het de beurt aan de kinlen was dit laatste schooljaar van Ter Aar. Dezelfde week stond er deren van groep 8A en op don- Onderzoek hard nodig
hun basisschooltijd er één om ook nog een leuke dag te wach- derdagavond 2 juli mocht de kin- Er is nog geen oplossing voor MS.
nóóit te vergeten. Na weken hard ten bij Zeilschool Aalsmeer waar deren van groep 8B - onder luid Onderzoekers weten niet hoe MS
thuiswerken werd medio mei ge- gelukkig beide groepen met el- applaus van het aanwezige pu- ontstaat en hoe de ziekte te gelukkig bekend gemaakt dat er kaar aan konden deelnemen. Wat bliek - via de rode loper als ware nezen is. Onderzoek is daarom
wellicht nog mogelijkheden wa- een waterfeest was dat op vrijdag filmsterren de kerk binnentreden. hard nodig. Nationaal MS Fonds
ren voor een welverdiend af- 19 juni!
investeert de opbrengst uit de
scheid van de basisschool. Alle Een week later, op een zeer zonni- Naambord, schepjes en gieters MS collecte in innovatieve onderkinderen zetten hun beste been- ge vrijdag 26 juni, vertrokken de Na afloop van de musical wer- zoeken naar MS.
tje nog even voor in die laatste kinderen op de fiets naar De Kwa- den de kinderen verrast met een
weken samen op school.
kel waar er een gezellig, sportief afscheidsgedicht-op-film van de Word collectant
Er werd keihard gewerkt aan een en actief programma was samen- ouders. Daarna volgde het tra- Help jij mee? Het coronavirus
filmversie van de musical. Dat gesteld bij Poldersport. Een initia- ditionele moment waar de kin- heeft grote impact, ook op het
was een hele prestatie op zich tief van de ouders waarbij de juf- deren de school bedankten voor Nationaal MS Fonds. Door de
van juffen en kinderen, omdat fen Debora, Lisette, Karin en Mari- een mooie basisschooltijd. Er maatregelen moesten de fonder slechts na een paar dagen oe- an ook nog even in het zonnetje werd een prachtig cadeau over- senwervende evenementen worfenen, een musical in één lange werden gezet voor hun inzet van handigd: een mooi naambord den uitgesteld of afgelast. Hierschooldag opgenomen werd. Bij het afgelopen bijzondere school- voor de nieuwe moestuin ach- door loopt de stichting inkomde opnames was nog onduide- jaar.
ter het Karmelklooster, 2 manden sten mis. MS staat helaas niet stil.
lijk hoe de film uiteindelijk geprevol schepjes en harkjes en 6 gie- Onderzoek naar MS en de strijd
senteerd zou worden aan het pu- Laatste schoolweek
ters waarmee de groenopvolging tegen MS moet doorgaan.
bliek, maar gezien de corona-ver- En toen was daar de laatste door nieuwe toekomstige moes- Word collectant en haal geld op
soepelingen, hadden kinderen, schoolweek. Door de aangekon- tuin-leerlingen gewaarborgd is.
voor onderzoek naar MS. Collecjuffen en ouders goede hoop op digde versoepelingen was het Een prachtige afscheidsavond teren is niet moeilijk en kost maar
een mooi afscheidsfeest.
zelfs mogelijk om groepen van zult u denken en dat klopt na- twee uur van je tijd. En het is nog
100 personen bij elkaar te laten tuurlijk ook. Ware het niet dat de leuk ook.
Op kamp en zeilen
komen. Dus ontstond het briljan- directie van de Jozefschool het
De groep 8-toppers konden ge- te idee om de filmavond van de niet nodig vond aanwezig te zijn Meer informatie of aanmellukkig toch nog op kamp, zij het afscheidsmusical voor het ouder- bij deze mijlpaal van 60 school- den kan via de website: www.
in een aangepaste vorm en niet publiek te organiseren in de RK verlaters en hun ouders.
nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Toch op kamp en musical in de Karmelkerk

Bijzonder jaar, bijzonder afscheid
groepen 8 van de Jozefschool
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...van Truus

In samenwerking met Dunweg Uitvaartzorg

Geestmerloo, eerste
NH-natuurbegraafplaats
Hoofddorp - Woensdag 15 juli worden de hekken rondom Natuurbegraafplaats Geestmerloo
verwijderd. Dan kan iedereen het
terrein betreden van deze eerste
natuurbegraafplaats in NoordHolland die in samenwerking
met Dunweg Uitvaartzorg is gerealiseerd. Al in 2012 startte Dunweg met de voorbereidingen van
deze unieke natuurbegraafplaats
en de afgelopen maanden is met
man en macht gewerkt aan de
aanleg ervan. In november 2019
ging de schop de grond in.
Nieuwe natuur
Er zijn al 15 natuurbegraafplaatsen in Nederland, maar de meeste daarvan liggen in het oosten en zuiden van het land. Het
unieke van natuurbegraafplaats
Geestmerloo is dat er nieuwe
natuur is gecreëerd. 24 Hectare
grasland is omgetoverd tot een
aantrekkelijk gebied voor mens
en natuur. Er is ongeveer 120.000
kubieke meter grond verzet en
meer dan 40.000 bomen en planten zijn geplant. Zowel jonge als
oudere bomen hebben een plek
gekregen. Langs de boorden van
het water steken de eerste pluimpjes riet en lisdodde omhoog en
zelfs de gele lis bloeit al. Verschillende vogels weten hun weg al
te vinden naar de natuurbegraafplaats. Jonge zwaluwen scheren
over het water om te leren hoe
zij al vliegend kunnen drinken
uit het meer. De koekoek laat van
zich horen en er zijn roodborstta-

Zwart - Wit

puiten gespot. De natuur krijgt
en neemt nu alle ruimte.
Eigen plek
Bij een natuurbegraafplaats kan
men zelf een plekje kiezen. Deze
plekken worden vastgelegd middels gps coördinaten. Na een begrafenis wordt alleen een boomschijf met de naam van de overledene erop geplaatst. Deze boomschijf markeert de plek.
Plechtigheden
Alexander van der Pijl, directeur
Dunweg Uitvaartzorg en initiatiefnemer Natuurbegraafplaats
Geestmerloo, geeft aan dat op
het terrein ook gebouwen gerealiseerd worden om gasten te ontvangen en plechtigheden te verzorgen. Ook wordt het voorzien
van een terras, zodat men buiten
condoleances kan houden. De
ceremonieruimte wordt per dagdeel gereserveerd. Men heeft de
rust en ruimte om afscheid te nemen.
Bijeenkomst
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Dunweg Uitvaartzorg zowel telefonisch als per mail of via de website. Op dinsdag 22 september organiseert Dunweg een informatiebijeenkomst over Geestmerloo
in haar uitvaartcentrum in Hoofddorp van 20.00 tot 22.00 uur. De
toegang is gratis. Aanmelden is
mogelijk via dunweg.nl/lezingnatuurbegraafplaats.

Op Radio en tv Aalsmeer

Gerard Joling aan tafel
met zijn ‘Top 10...’
Aalsmeer - De gasten donderdagavond 9 juli om 19.00 uur bij
‘Echt Esther’ aan tafel zijn Truus
en Hans Oudendijk. Truus leest
tweewekelijks haar column voor,
dus het wordt echt tijd voor een
goede introductie. Samen hebben ze een grote passie voor reizen en op dit moment is Truus
bezig met een boek ‘75 jaar Oudendijk’, over het familiebedrijf.
Daar gaat natuurlijk over gepraat
worden en over alles wat hen
bindt.
‘That’s Life’ vanuit FAM
Donderdag 9 juli is het weer die
ene donderdag in de maand en
tijd voor ‘That’s Life’. Een hele bijzondere uitzending deze keer,
want de programmamakers gaan
live uitzenden vanuit het Flower
Art Museum. De locaties Flower
Art Museum, Historische Tuin en
de Oude Veiling hebben een gezamenlijk evenement, genaamd
‘Zomerconcerten’. Van deze locaties zijn gasten uitgenodigd die
deze zomerconcerten komen uitlichten, maar ook vertellen wat er
het komend seizoen allemaal op
de agenda staat in de drie locaties. Te horen en natuurlijk te zien
donderdagavond van 20.00 tot
22.0 uur bij Radio en TV Aalsmeer.

Nieuwe ‘Mark en Eric Show’
Na de successen van de pubquizzen tijdens de quarantaineperiode is het nu weer tijd voor een
‘normale’ Mark en Eric Show. Aanstaande vrijdag zijn Mark, Eric en
Kees in de studio om jouw weekend te laten starten. Gekeken gaat
worden wat er komende zomer te
beleven is in Aalsmeer. Want kan
te vinden via de social media pa- nu niet en wat wel doorgaan nu
gina’s van de Binding!
de regels zich versoepelen. Luister en kijk vrijdag tussen 20.00 en
‘Kringen’ in najaar
22.00 uur mee. Ga voor meer inMet deze twee digitale kampwe- formatie naar de Instagram van
ken is de start ingeluid van meer de ‘Mark en Eric Show’; @marke(digitale) activiteiten vanuit de neric, of naar markeneric.nl.
Binding. Het BEAU is, samen met
het bestuur en de kampcom- ‘Blikopener Radio’
missie, hard bezig met een acti- Ze heeft een zeer brede interesviteitenprogramma voor dit na- se en wil met alles wat ze doet
jaar, waarin ook de oude beken- de wereld een stukje mooier made ‘kringen’ weer een plek zullen ken: Megaidi Pinas, oprichtster
gaan krijgen. Houd de website en van Borrow a Brand. “De wetensociale media kanalen in de ga- schap dat ik door mooie bewusten voor meer informatie over dit te brands bij elkaar te brengen
programma.
niet alleen drukbezette vrouwen
kan helpen, maar daarmee ook
Meedenken
meewerk aan een circulair modeVerder is het bestuur in samen- systeem, geeft me elke dag weer
spraak met vrijwilligers uit ver- energie om verder te gaan.” De
schillende commissies bezig om
de Binding vorm te geven nu het
gesubsidieerde tienerwerk geen
onderdeel meer uitmaakt van de
werkzaamheden. Er wordt gesproken over nieuwe commissies en een andere samenstelling
van het bestuur. Ook hier zal in de Aalsmeer - Een behoorlijk goeloop van het najaar meer over be- de opkomst afgelopen vrijdag bij
kend gemaakt worden. Vind u het de kaartavond van BV Hornmeer.
leuk om hierover mee te denken Voor veel mensen was het een
of op een andere manier een bij- opluchting weer te mogen kaardrage te leveren aan het werk van ten.
de Binding? Verschillende com- Duidelijk was ook te merken dat
missies (archief, PR, fondsenwer- de aanwezigen de sociale contacving) zijn nog op zoek naar en- ten gemist hadden. Gesprekstof
thousiaste leden en ook het be- was er genoeg, dat er ook nog
stuur is nog op zoek naar ver- gekaart werd was een wonder.
sterking. Geïnteresseerd of wil je Hoog was het rendement bij een
meer informatie? Dan kun je con- aantal spelers.
tact opnemen via:
Zo verkeerde Chris van Wijhe
info@debinding.nl.

Voor het eerst in de geschiedenis

Online op Bindingkamp
Aalsmeer - Voor het eerst in de
geschiedenis van de Bindingkampen maakte de kampcommissie dit jaar het verdrietige besluit de zomerkampen niet door
te laten gaan wegens het coronavirus. Om toch nog het kampgevoel te kunnen ervaren, heeft
het BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit) Bindingkamp 2020
de Corona Editie opgezet. Van 4
tot en met 19 juli is er elke dag
een activiteit of challenge te vinden via de Instagram, Facebook
en Twitter van de Binding, waar
jong en oud, kampganger of niet,
aan mee kunnen doen. Zo zijn
de kampen al ‘uitgezwaaid’ door
middel van afscheidsgroeten met
stoepkrijt, kon de favoriete kampmaaltijd met elkaar gedeeld worden en heeft de eerste online
Bonte Dag in de geschiedenis
plaatsgevonden.

Kampmaaltijd
Daarnaast is er op zaterdag 18 juli een kampmaaltijd af te halen
bij de Binding. Voor 7,50 euro per
portie kan genoten worden van
een heerlijke andijviestamppot,
gemaakt door een echte kampkok. De opbrengst komt ten goede aan het werk van de Binding.
Opgeven voor deze bijzondere maaltijd kan tot en met 17 juli
door te mailen naar beau@debinding.nl. Geef hierbij aan hoeveel
porties u wilt en hoe laat u de
stamppot wilt komen ophalen.
Meer informatie over de kampmaaltijd en alle kampactiviteiten
die nog op de agenda staan, zijn

Goede opkomst
BV Hornmeer

programmamakers van ‘Blikopener Radio’ laten zich graag inspireren door deze gast.
Jij ook? Luister dan op maandag
13 juli naar tussen 18.00 en 19.00
uur.
‘Door de Mangel’ met Sander
‘Door de Mangel’, de wekelijkse
talkshow op Radio Aalsmeer, ontving afgelopen maandag sinds
half maart weer eens live een
gast. Martijn Lobbes was de 289e
schakel aan de lange ketting. Zoals gebruikelijk heeft ook Martijn een opvolger gevonden. De
volgende schakel aan de ketting
is Sander Huis geworden. “Hij is
een echte autofanaat. Ik ben benieuwd hoeveel bekeuringen hij
al heeft gekregen.” De autofanaat
is op maandag 13 juli om 19.00
uur de 290e gast. Ook een vraag
voor Sander? Mail deze dan naar
studio@radioaalsmeer.nl of bel
tijdens de uitzending naar: 0297325858.
Bekende Nederlander
Het is eindelijk is het gelukt om
niemand minder dan Gerard Joling te strikken voor ‘De Top 10
van…’. De bekende Nederlander
schuift maandagavond om 20.00
uur bij Rinus en Talitha van Itterzon aan de tafel en brengt zijn
tien meest favoriete liedjes ten
gehore. Vader en dochter zijn benieuwd wat de keuze van Gerard
gaat worden, want hij zal er vast
en zeker leuke verhalen bij te vertellen hebben. De uitzending is
uiteraard ook te volgen op televisie of via de website.
‘All About Music’ dubbel
Iedere woensdag om 18.00 uur
maakt Stevan van der Voet het
veelzijdige muziekprogramma
‘All About Music’. En tijdens de vakantieweken wordt het zelfs een
dubbele uitzending van twee
uur omdat ‘Young Ones’ zomerstop heeft. Je kunt iedere week
een lekkere mix van muziek verwachten, waarbij Stevan je helemaal bijpraat over de laatste
nieuwtjes op muziekgebied. Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
de kabel, digitaal radiokanaal 868
(Caiway), via de website www.
radioaalsmeer.nl en te bekijken
via kanaal 12 van Caiway, kanaal
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of
radioaalsmeer.nl/tv. Volg de omroep ook op twitter en facebook.
in topvorm, met een score van
liefst 5531 punten. Daar kan je
mee thuis komen. Ook Jan Meijer, terug van vakantie, liet zien
dat de vorm er weer is. Hij pakte met 5407 punten de tweede
plaats. Plony de Langen moest
nog even wennen, voor haar totaal van 4023 punten kreeg zij de
poedelprijs.
Vrijdag koppelkaarten
Komende vrijdag 10 juli is er weer
koppelkaarten in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Iedereen is
van harte welkom. Geen maat?
Geen paniek, hier kan ter plaatse voor gezorgd worden. Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - Zal ik het dan ook
nog maar even over racisme
hebben? Alhoewel er naar mijn
idee al genoeg over gezegd en
vooral gedaan is. Helaas krijgen
veel mensen in ons land te maken met racistische uitlatingen,
maar ‘IK LAAT MIJ NIET AANPRATEN DAT NEDERLAND EEN RACISTISCH LAND IS’ en dat schrijf
ik bewust met hoofdletters. Die
uitlating heb ik niet van mijzelf,
maar van een Rotterdamse politicus die dit zegt in een artikel in
Elsevier. Daarin vertelt hij dat zijn
grootouders begin vorige eeuw
in bittere armoede, honger en ellende hebben geleefd en geen
schijn van kans hadden op werk
of opleiding. Het waren ‘kwetsbare’ mensen uit de ‘kwetsbare’ Afrikaanderwijk. Nederlanders nu
verwijten dat ze hun welvaart te
danken hebben aan het slavernij
verleden is ridicuul. En dat ben ik
roerend met hem eens. Slavernij
is iets afschuwelijks, een schandvlek op ons verleden, maar ons
excuus ervoor aanbieden is onzin, je kunt je naar mijn idee niet
verontschuldigen voor iets dat
meer dan 150 jaar geleden is gebeurd en waar je zelf part noch
deel aan hebt gehad. ‘Dat had al
in 1863 moeten gebeuren’ zei Urwin Vyent van het Slavernij Instituut tijdens een debat bij Op1.
Dat de discussie rond racisme en
slavernij gepaard gaat met vernielingen en het neerhalen van
standbeelden vind ik schandalig en het verzoek om namen van
bruggen of bouwwerken te veranderen volslagen idioot. Je kunt
de geschiedenis niet herschrijven, daarom heet het geschiedenis. Als je dat wel van plan bent,
kunnen we ook wel beginnen

met het plat branden van kerken en moskeeën, want in naam
van Allah en De Heer, zijn ook de
meest verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar daarmee verlaag je
je tot een groepering als IS, die alles wat maar met cultuur te maken heeft van de aardbodem wil
wegvagen. En willen wij dat?
We hebben in dit land momenteel niet alleen last van een kort
lontje, maar ook van lange tenen.
Die (misplaatste) – tussen haakjes want ik vond het nogal meevallen- grap van Johan Derksen is
daar een goed voorbeeld van. Hij
staat erom bekend dat hij onzin
uitkraamt, die man is de dorpsgek. Waarom nemen we hem ineens serieus? Nergens voor nodig, want dat doet hij zichzelf al.
Het sop is de kool niet waard.
Vaak verlang ik terug naar TV series als ‘All in the Family’ uit de jaren 70 van de vorige eeuw, waarin een racistische Archie Bunker
zonder mankeren zijn vrouw vernederde en zijn zwarte buurman
beledigde. En daar moesten we
allemaal om lachen. Dat kon, omdat we maar al te goed wisten dat
Bunker de dorpsgek was en zijn
buurman niet.
‘Maar als we dan toch de straat op
willen’, stelde de Rotterdamse politicus, ‘laten we dan ook demonstreren tegen homohaat en vrouwenbesnijdenis, want ongelijke
behandeling heeft met veel meer
te maken dan met alleen kleur.’ En
ook daar ben ik het mee eens. Ik
kan zelf nog wel een paar dingen
aan het lijstje toevoegen.
Urwin Vyent pleitte vooral voor
‘minder boosheid’ in de hele discussie.
En dat is de meest verstandige
opmerking die ik in maanden heb
gehoord.
truusoudendijk@gmail.com

Goed overzicht op verkeer Oosteinderweg

Nieuwe Kerkwegbrug open!
Aalsmeer - Eind februari dit jaar
is gestart met de werkzaamheden aan Kerkwegbrug. Inmiddels
is de brug helemaal klaar en ligt
er een nieuwe, veilige brug die
voldoet aan de hedendaagse eisen.
De aanleg van de brug was een
behoorlijke uitdaging. Dit kwam
vooral door de ouderdom van
de brug en de grote hoeveelheid
aan kabels en leidingen die er lagen waar rekening mee gehouden moest worden. Ook is voor
de start van de bouw een persriool verlegd.
In de oude situatie was er een
smalle brug voor het wegverkeer
en een houten brug voor de voetgangers. Deze twee bruggen zijn
nu samengevoegd in één nieu-

we brug met een aparte fietsen voetgangersstrook. Hierdoor
hebben nu alle weggebruikers
vanaf de Kerkweg goed overzicht
op het verkeer op de Oosteinderweg.
Tijdens de bouwperiode van de
brug was de Kerkweg afgesloten voor al het verkeer. In overleg
met Peter Kramer van De Jong
Motorenrevisie mochten fietsers
en voetgangers het terrein van
de heer Kramer gebruiken om
van de Kerkweg naar de Oosteinderweg te fietsen of te wandelen.
Wethouder Robert van Rijn bedankte de heer en mevrouw Kramer voor hun medewerking met
een bloemetje en aannemer AW
Groep uit Lisse voor de voorspoedige aanleg van de brug.
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Uitreiking Koninklijke onderscheidingen in trouwzaal

Toch nog ‘lintjesregen’ voor
elf inwoners
Aalsmeer - Op 24 april werden elf
inwoners telefonisch verrast door
burgemeester Gido Oude Kotte. Hij mocht de legendarische
woorden ‘het heeft zijne Koninklijke Hoogheid behaagd’ uitspreken voor twee Ridders en negen
Leden in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de lockdown door
het coronavirus kon geen feestelijke uitreiking georganiseerd
worden in het gemeentehuis.
Echter, per 1 juli zijn de coronamaatregelen versoepeld en mogen er weer bijeenkomsten gehouden worden waarbij wel de

1,5 meter afstand gewaarborgd
dient te worden.
Om de elf ‘doeners’ toch in het
zonnetje te kunnen zetten, heeft
de gemeente besloten om de onderscheidingen alsnog ‘live’ uit te
reiken en vandaag, vrijdag 3 juli,
waren de elf gedecoreerden uitgenodigd om naar het raadhuis
te komen samen met twee of drie
familieleden. In de trouwzaal werden de aanwezigen toegesproken en gefeliciteerd door burgemeester Oude Kotte. De nieuwe
Ridders en Leden in de Orde van
Oranje Nassau werden allen persoonlijk bedankt voor hun gro-

te inzet voor de Aalsmeerse/Kudelstaartse samenleving.
De overhandiging ging wel even
anders dan andere jaren, de onderscheidingen werden niet opgespeld door de burgemeester
(niet haalbaar met de 1,5 meter
regel), maar door een eigen familielid.
Aan de oproep van de burgemeester vorig jaar tijdens de uitreiking om vooral ook vrouwen
aan te melden voor een lintje is
goed gehoor gegeven. Vorig jaar
kregen alleen zeven mannelijke
inwoners een onderscheiding, dit
jaar zijn de vrouwen oppermach-

tig: Zeven vrouwen en ‘slechts’
vier mannen zijn Koninklijk bedankt voor hun tomeloze inzet
als vrijwilliger voor de Aalsmeerse/Kudelstaartse samenleving.
Gekroond tot Ridder zijn Connie
M. Hoek-Klijn en Albert P. Vuil. De
versierselen behorende bij de Orde van Oranje Nassau zijn uitgereikt aan Paula Westra-van Veen,
Kees A. Alewijnse, Clara H. Zekveld-Wierenga, Aart Kolle, Ria C.
Eling-van Dam, Tini Beunder-van
Wijk, Aaltje Buis-Schoonvelde en
het echtpaar Ton en Ankie Harte.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Hoe vergaat het de horeca
tijdens de coronacrisis?

Bob in de BOVENLANDEN

Het oude dorp

Betrouwbaar en ervaren: Uitgekookt.nl

leg aar
Aalsmeer - Uw verslaggeefster
doet nog een paar 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.
JP Vleghaar van Café en Lunchroom Vleghaar hoorde het corona-nieuws toen ze net terug kwamen van vakantie: “Ja, dat was
heftig. We hadden net zwaar ingekocht voor drie gepland staande partijen dat weekend. Eén
feestje ging half door, want dat
mocht nog wel, maar de rest had
al meteen afgezegd. En natuurlijk de Koningsdag, het EK-voetbal en alle andere evenementen
die zouden gaan plaatsvinden.
We dachten eerst dat het slechts
drie weken zou zijn, maar helaas, het werden er zes, negen en
zelfs elf. We hebben van de nood
een deugd gemaakt en zijn lekker gaan klussen. Tijdens de cri-

overleven e el
sis hebben we wat afhaal gedaan.
Kleinschalig hoor. Zo bleven we
een beetje onder de mensen,
want die sociale aanspraak misten Angelique en ik echt hoor.”
Vanaf 1 juni ging het café en het
terras weer open. En hierover
zegt de uitbater: “We mogen
niet mopperen, want hebben de
ruimte om binnen flink wat mensen kwijt te kunnen op afstand.
Eerst werkten we met een tijdslot, maar dat hoeft gelukkig nu
niet meer. Kleine partijen mogen
ook weer, dus we starten langzaam weer op.”
Als het zo door blijft gaan ziet
JP de toekomst zonnig in. “2020
overleven we wel, al werd het
niet de klapper die het had moeten zijn.”
De eerstkomende wijnproeverij
staat gepland op 16 juli. Kijk op
Facebook voor overige informatie, zoals de heerlijke soepen die
vers en huisgemaakt zijn.

Pim van Zwieten van Lunchlokaal De
Dru er
e ien een sti gende li n
Pim van Zwieten, eigenaar van
Lunchlokaal De Drukker aan het
einde van de Oosteinderweg,
was voor het eerst sinds maanden een dagje vrij toen hij het
nieuws hoorde. “Ik kon het bijna
niet geloven en ben aan het einde van de dag naar de zaak gegaan om af te sluiten. We hadden
de vrijdag ervoor ingekocht, dus
de ijskasten lagen bulkvol. Ik heb
dat dinsdag gelijk allemaal naar
de Voedselbank gebracht, want
afhaalmaaltijden ging het bij ons
niet worden. Gelukkig kon ik mijn
personeel behouden met de vergoeding van de overheid.” Pim
heeft naast het lunchlokaal een
drukkerij en kon zijn hoofd boven
water houden door de gunfactor
van zijn vaste klanten voor drukwerk. Ook zijn personeel dacht
mee over oplossingen. “Ik ben blij
met mijn team. Ze stonden in juni te trappelen om weer te be-

Belasting voor
toeristen op
campings omlaag
Aalsmeer - De gemeenteraad
heeft in de raadsvergadering van
2 juli unaniem besloten om een
apart tarief voor toeristenbelasting voor campings vast te stellen
met terugwerkende kracht van-

ginnen. Begin juni kon het terras
weer open en ook binnen kunnen
we onze gasten weer bedienen.
Tijdens lunchtijd gooi ik de drukkerij open en zitten de gasten
tussen de drukpersen. Dat geeft
naast ruimte een extra dimensie.
De vierentwintig plekjes binnen
kunnen we dus behouden met
anderhalvemeter afstand.” Wat
Lunchlokaal De Drukker verder
aan maatregelen doet zijn de gebruikelijke. De menukaarten zijn
geplastificeerd en er staan ontsmettingsmiddelen. “We houden
ons uiteraard aan de regels. De
toekomst zien we rooskleurig in.
Het is eigenlijk wel prettig die afstand en privacy die we onze gasten kunnen bieden. Ieder nadeel
heeft zijn voordeel. Sterker nog,
we zien een stijgende lijn!” Aldus
een positieve ondernemer.
www.lunchlokaaldedrukker.nl
Door Miranda Gommans

Meer maaltijdbezorging
thuis sinds coronacrisis
Regio - Buiten de deur eten was
er een tijd lang niet meer bij door
de coronacrisis, een smakelijke hap thuis laten bezorgen kon
nog wel, maaltijdbezorgservices
groeiden als kool. Uitgekookt.
nl, al jarenlang een vertrouwde
speler op de bezorgmarkt, krijgt
sinds de uitbraak van het coronavirus 50 tot 60% meer aanmeldingen van nieuwe klanten per
week. De Maaltijdbezorgservice
van Uitgekookt.nl heeft 90 depots verdeeld door het gehele
land en zo’n 470 lokale vaste bezorgers.
“Betrouwbaarheid is in deze tijd
een groot goed, waarmaken wat
je belooft en een vertrouwd gezicht door een vaste bezorger aan

Aalsmeer - Als we het over de
bovenlanden hebben, hebben
we het ook over de oude kern
van Aalsmeer. Het oude centrum
is gebouwd op het bovenland
met zijn vruchtbare zwarte veengrond.
In mijn jonge jaren mocht ik regelmatig bij mijn oom en tante
logeren. Zij hadden een sigarenzaak midden in de Zijdstraat. Een
van mijn mooiste herinneringen
aan deze logeerpartijtjes is de zomer in hun tuin. De tuin had een
vreemde vorm, een soort taartpunt met een laag bruin hekje
eromheen. De tuin liep van het
pand in de Zijdstraat naar het
steeds smaller wordende einde
aan de sloot. Het slootje is er nu
niet meer, hier staan nu de panden van het Praamplein. Wat nu
het Praamplein is waren toen wat
landerijen met kassen. Er werden
volgens mij veel potplanten gekweekt zoals cyclamen en begonia’s. Korenmolen De Leeuw, die
nu in de Zijdstraat staat, stond in
die tijd ook op dit achterland wat
aan de Brandenwijnsloot grensde. Het zijn mijn herinneringen
die ik hier beschrijf, het kan zijn
dat het niet helemaal klopt, maar
het gaat om de sfeer en het nostalgische gevoel.

de deur die de klant kent, wordt
enorm gewaardeerd door onze
klanten”, aldus Johan van Marle,
eigenaar bij Uitgekookt.nl. Trends
die worden waargenomen is dat
mensen ook thuis willen genieten door verantwoord en gezond
te eten. Uitgekookt.nl maakt smakelijk thuis eten makkelijk.
“Wij hoeven niet meer te pionieren hoe maaltijden veilig, gekoeld vervoerd kunnen worden
of hoe onze maaltijden gemakkelijk verwarmd kunnen worden.
Dat is het voordeel die de klant
ervaart, door onze jarenlange ervaring”, besluit Johan van Marle
van Uitgekookt.nl. Kijk voor meer
informatie of een proefpakket op Kleurexplosie
www.uitgekookt.nl.
Mijn tante haar tuin stond in de
mooie zomers altijd vol met knolbegonia’s, die gigantisch grote
bloemen droegen. Hun kleurexplosie staat nog helder op mijn
netvlies, begonia’s van zachtnaar donkergeel, oker, oranje via
rozerood naar bijna zwarte bloemen.
Tante An liep altijd met een gieter door de tuin… Het eveneens
Aalsmeer - Door de uitbraak zich inschrijven voor deelname weelderig groeiend vuil, kreeg
van het coronavirus braken er aan de actie. Hiermee maakten zij van haar geen kans. Dagelijks
met name voor ondernemers in kans op een cadeaubon, te beste- haalde zij keurig het onkruid weg
het midden en kleinbedrijf zwa- den bij de bloemist waar het arti- en liet het verdwijnen in een klein
re tijden aan, dit ondanks tal van kel gekocht is. Recent zijn uit alle zachtgeel emmertje.
overheidssteunmaatregelen. De deelnemers vijf prijswinnaars geWesteinder Adviesgroep is een loot, die allemaal op het hoofdsterk en onafhankelijk financieel kantoor van de Westeinder Adadviesbureau in de regio en zeer viesgroep in Aalsmeer feestebetrokken bij deze ondernemers. lijk werden ontvangen om de caHet was voor de Adviesgroep de deaubon in ontvangst te nemen.
aanleiding, middels een pagina- De vijf prijswinnaars zijn: Els Bosgrote advertentie in deze krant, scher, Angelique Jonkman, naom gezamenlijk met de lezers de mens Corine Hogenbirk, Conny
lokale middenstand, die tevens van de Rotten en Anja Lek.
voor veel werkgelegenheid zorgt,
te ondersteunen.
Horeca
Binnenkort gaat de Westeinder
Bloemenbranche
Adviesgroep lokale horeca, die
De Westeinder Adviesgroep heeft minstens zo erg door het coronazich hierbij in eerste instantie ge- virus getroffen zijn, op dezelfde
richt op de bloemenbranche en wijze ondersteunen. Er wordt dan
haar toeleveranciers. In de afge- uiteraard wederom gerekend op
lopen twee maanden hebben ve- uw steun. Hoe? Door gewoon gele sympathisanten deze oproep zellig weer eens uit eten te gaan
ter harte genomen en een (ex- of een drankje te gaan drinken.
tra) bloemetje of een mooie plant En wie weet, wellicht bent u dan
gekocht. Vervolgens konden de een van de gelukkige prijswinsympathisanten op de website naars. Binnenkort meer informavan de Westeinder Adviesgroep tie in deze krant.

Corona-actie voor ondernemers

Westeinder Adviesgroep
feliciteert prijwinnaars

af begin dit jaar. Het huidige onlangs verhoogde tarief van 3,50
euro bleek namelijk voor bepaalde sectoren onbedoelde neveneffecten te hebben. Er gaat nu
1,75 euro per persoon per dag
in rekening gebracht worden.
De vergadering werd vanwege
de covid-19 maatregelen zonder
publiek gehouden, maar is terug te kijken via de webstream De prijswinnaars Els Bosscher en Angelique Jonkman. Marlotte van de
op de site van de gemeente Waal nam de prijs in ontvangst voor Corine Hogenbirk. Conny van de
(www.aalsmeer.nl).
Rotten en Anja Lek konden niet bij de uitreiking aanwezig zijn.

Vette klei
Ik stond versteld van de bloemenweelde, begreep niet hoe ze
haar planten zo kon laten groeien en bloeien. Nu ik de laatste jaren columns schrijf over de bovenlanden begrijp ik haar bloemenkunst. De zwarte losse veengrond is rijk aan voeding en waterdoorlatend, daar kan geen
kleigrond tegenop. Bij mijn ouders thuis had ik een klein tuintje,
waar ik zomerbloemen zaaide en
probeerde te laten floreren. Maar
het resultaat was nooit wat ik beoogde.
Waarom lukte het tante An dan
wel? Als kind woonde ik in Rijsenhout, in de Haarlemmermeerpolder, een polder die uit vette klei
bestaat. Natuurlijk kun je op deze grond ook heel goed bloemen
laten groeien en bloeien, maar
daar moet je wel veel meer voor
doen.
Begonia’s van mijn tante
Tijdens mijn bloemisten bestaan
heb ik zelden meer begonia’s gezien zoals die van mijn tante. Nu
ik deze zomer dagelijks met mijn
sloep over de poel zwerf begrijp
ik beter waarom de flora hier zo
floreert! De planten komen bijna
woekerend de grond uit, je ziet
ze dagelijks groeien. Het zal het
geheim van de heerlijke zwarte
veengrond zijn! Buiten alles om
zal tantes liefdevolle verzorging
een grote rol hebben gespeeld
in haar wonderlijk mooie begoniatuin…
Reageren? bob@bovenlanden.nl

uin oo a terlaten in e oete

Slepen met plastic door
(nog steeds) volle bakken
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 3 juli zijn naast de ondergrondse papier- en glascontainers in de Argusvlinderstraat een gigantische hoeveelheid dozen en plastic zakken neergezet. Door vogels
werden de zakken kapot getrokken, waardoor het afval her en
der verspreid werd. Door de harde wind waaide er ook nog verschillende stukken karton over
de straat richting sloot. “Wie zet
zoiets nu neer op vrijdagmiddag
met de wetenschap dat dit niet
wordt opgehaald voor het weekend”, vraagt R. Verhoef-Hansma
uit Nieuw-Oosteinde zich begrijpelijk af. “Iemand die zo’n grote
puinhoop achterlaat zou een flinke boete moeten krijgen”, aldus
de inwoonster.
Volle afvalbakken
De afgelopen maanden is flink
geklaagd over het vele afval bij
de inbrengparkjes. Als de bakken
vol zijn, wordt met name het plastic naast de containers gezet. De

gemeente is in gesprek gegaan
met de Meerlanden en er zijn afspraken gemaakt om vaker openbare vuilnisbakken en containers
te legen.
Oplossing plastic
Niet vaak genoeg, zo stelt Nel
Lanser van de Stommeerweg:
“Wij overwegen het plastic niet
meer te scheiden en wel om de
volgende redenen: Mijn man
loopt het hele dorp af met de
plastic overblijfselen van onze
wegwerpmaatschappij en treft
telkens volle bakken. Vervolgens
rijd ik ermee door het dorp om
ook steeds volle bakken te vinden waar niks bij kan. Ik neem het
dan maar weer mee naar huis. En
dat gaat stinken en trekt beesten
aan. Wanneer krijgen wij een container voor plastic? Of een andere oplossing? Wij willen best ons
steentje bijdragen aan het milieu, maar het wordt er niet makkelijker op. Het is roeien tegen de
stroom in.”
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Inzet honden en politiehelikopter

Waarschuwingsschot bij achtervolging gelost
Aalsmeer - Een achtervolging
van een auto door de politie is
maandag 6 juli, rond tien uur ‘s
avonds, geëindigd in een crash
op de kruising tussen de Stommeerkade en de Aalsmeerderweg. De auto met de verdachte
kwam tegen een hek tot stilstand.
De inzittende wist na de crash
te voet te ontkomen. De politie
startte een klopjacht om hem alsnog in de boeien te kunnen slaan.
Politiehelikopter
Met meerdere politie-eenheden
en de politiehelikopter werd naar
de verdachte gezocht. Onder andere het gebied rond de Sportlaan en de Wilgenlaan werd door
agenten met honden uitgekamd.
De politiehelikopter heeft ongeveer een uur rond het centrum
gecirkeld. Menig inwoner heeft
de helikopter gehoord en gezien.
Verstopt in bosjes
Uiteindelijk bleek de zoektocht
succesvol: de verdachte werd
rond 23.00 uur alsnog gearresteerd. Hij is aangehouden in de
Geraniumstraat. De man had zich
verstopt in de bosjes in een achtertuin in de Spoorlaan. Voorafgaand aan de aanhouding werd
door de politie een waarschuwingsschot gelost in de Ophelialaan. Tijdens de achtervolging
greep de verdachte op enig moment naar zijn broeksband. Als er
mogelijk een vuurwapen in het
spel is, nemen agenten geen enkel risico. Dat deden ze nu dus
ook niet. In de Ophelialaan, ter
hoogte van de Geraniumstraat,
loste een agent een waarschuwingsschot. Hierna kon de verdachte met hulp van een politiehond overmeesterd worden. Volgens omstanders is man door de
hond gebeten. De verdachte is
een 39-jarige buitenlandse man
zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is na behandeling door
een huisarts ingesloten voor verder onderzoek.
Kidnapping
Aanleiding van de achtervolging was de melding in de middag dat een man zijn zoon bij de
moeder in Aalsmeer weggenomen zou hebben. De verdachte
had z’n echtgenote bedreigd en
gezegd haar te zullen overgieten
met zuur. Daarna ging hij er met
hun 7-jarige zoon vandoor. Agenten zagen de ‘kidnapper’ met zijn
zoontje rond tien uur ‘s avonds rij-

Eén van beide vermoedelijk door rood

Fietsster geschept door
auto op Kasteleinweg
Aalsmeer - Op de kruising Burgemeester Kasteleinweg met de
Ophelialaan is zaterdagmiddag
een fietsster geschept door een
automobilist. Het ongeval gebeurde even voor 14.30 uur. Het
slachtoffer, een vrouw, stak de
Kasteleinweg over toen ze werd
aangereden. Vermoedelijk reed
één van beide partijen door rood.
Omstanders verleenden eerste
hulp in afwachting van de hulp-

Verkeersoverlast in Aalsmeer en Uithoorn
den op de Aalsmeerderweg. Bij
het zien van de politie reed het
voertuig met hoge snelheid weg
in de richting van de Ophelialaan.
Na de crash rende de man weg
in de richting van Baanvak. Zijn
zoontje bleef ongedeerd achter
in de auto. Toegesnelde agenten
hebben zich direct over het kind
ontfermd.
Waarschuwingsschot
Uiteindelijk bleek de zoektocht succesvol: de verdachte
werd rond 23.00 uur alsnog gearresteerd. Hij is aangehouden
in de Geraniumstraat. De man
had zich verstopt in de bosjes
in een achtertuin in de Spoorlaan. Voorafgaand aan de aanhouding werd door de politie
een waarschuwingsschot gelost
in de Ophelialaan.&nbsp;Tijdens
de achtervolging greep de verdachte op enig moment naar zijn
broeksband. Als er mogelijk een
vuurwapen in het spel is, nemen
agenten geen enkel risico. Dat

deden ze nu dus ook niet. In de
Ophelialaan, ter hoogte van de
Geraniumstraat, loste een agent
een waarschuwingsschot. Hierna
kon de verdachte met hulp van
een politiehond overmeesterd
worden. Volgens omstanders is
man door de hond gebeten.
De verdachte is een 39-jarige
buitenlandse man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is
na behandeling door een huisarts ingesloten voor verder onderzoek.
Veel bekijks
De achtervolging, zoektocht en
de aanhouding trokken veel bekijks van bewoners uit de wijk en
omgeving. Veel verbazing was
er over het grote aantal met de
agenten mee hollende en fietsende jeugd, die foto’s en filmpjes probeerden te maken. “Te bizar om te zien. Iedereen holt mee.
Echt belachelijk en gevaarlijk”, aldus een reactie.
Foto’s: Marco Carels

VVD tevreden, maar CDA teleurgesteld

Ruimere openstelling van
winkels op zondag
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 2 juli heeft de gemeenteraad alsnog besloten de winkeltijden op zondag te verruimen. Een
voorstel om het mogelijk te maken de winkeltijden op zondag
al om 10.00 uur te openen, kreeg
de meerderheid in de gemeenteraad. VVD Aalsmeer heeft zich
altijd ingezet voor ruimere openingstijden, dus is blij dat de gemeenteraad dit besluit heeft genomen.
Vier jaar geleden was VVD
Aalsmeer de initiatiefnemer achter de zondagopenstelling. Tot
die tijd, was het in Aalsmeer in
het geheel niet mogelijk om op
zondag boodschappen te halen.
De afgelopen jaren bleek de zondagopening een succes. Ondernemers vroegen vervolgens aan
het college om de winkels ruimer
te openen. Een voorstel van VVD
wethouder Van Rijn haalde in december 2019 geen meerderheid.
Inmiddels blijkt de stemverhouding in de raad te zijn veranderd
en kunnen in Aalsmeer op zondag de winkels vanaf 10.00 uur
open.

diensten. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de
auto kwam met de schrik vrij. Wel
heeft het voertuig schade opgelopen. Door het ongeval zijn twee
rijstroken in de richting van Uithoorn enige tijd afgesloten geweest. De politie doet onderzoek
naar de exacte toedracht van het
ongeval.
Foto: VTF

VVD fractievoorzitter Dirk van der
Zwaag is hier blij mee. “Ondernemers kunnen zelf de keuze maken
om op zondag wel of niet open te
gaan. Inwoners kunnen zelf de
keuze maken om op zondag wel
of niet hun boodschappen te halen. Wij zijn dan ook tevreden met
de uitkomst van de stemming in
de gemeenteraad. Het heeft langer geduurd dan wij hadden gewild, maar het is nu geregeld. En
dat is fijn voor zowel ondernemers als inwoners in Aalsmeer.”

Kleine middenstander
Het initiatiefvoorstel van Absoluut Aalsmeer, PvdA, D66 en
GroenLinks is tot groot verdriet
van het CDA aangenomen. In de
oude verordening hadden winkels de mogelijkheid om 100 uur
per week open te zijn. 100 Uur
waarin klanten niet alleen hun
inkopen doen, maar ook 100
uur waarin omwonenden overlast kunnen ondervinden van het
winkelend publiek. 100 Uur waarin de kleine middenstander, zoals
de bakker, slager en drogist, open
moet om te concurreren met de

Controles politie na grote
stroom van klachten
Aalsmeer - De politie heeft naar
aanleiding van een grote stroom
klachten over nachtelijke verkeersoverlast in Aalsmeer en Uithoorn afgelopen weekend met
meerdere teams controles gehouden in beide gemeenten. Onder andere klaagden de inwoners
over overlast van straatraces. Er
zou met hoge snelheden op terreinen gereden worden waarbij
met name piepende remmen en
ploffende uitlaten voor veel herrie zorgden.

om samen met speciale teams
controles te gaan houden in de
nacht van zaterdag 4 op zondag
5 juli. Diverse bestuurders zijn gecontroleerd en bekeurd. Enkele
gaven geen gehoor aan de stoptekens en probeerden er vandoor
te gaan via fietspaden. Na achtervolgingen konden enkelen toch
gehoord worden.

Er zijn diverse bestuurders op de
bon geslingerd, onder andere
voor rijden zonder rijbewijs, niet
kunnen tonen van rijbewijs, niet
Ook zouden crossmotoren veel handsfree bellen en te hoge sneloverlast geven. Verder was gezien heid.
dat regelmatig werd gereden in Drie bestuurders bleken onder inauto’s zonder kentekenplaten en vloed van alcohol te rijden. Twee
op motoren zonder een helm te hadden zelfs zoveel drank tot zich
dragen. Dit en nog andere klach- genomen dat hun rijbewijzen diten waren reden van de politie rect ingevorderd zijn.

Politie zoekt getuigen/informatie

Drie boten gestolen bij
jachthaven Uiterweg

Aalsmeer - In de nacht van zondag 28 op maandag 29 juni is een
rubberboot met buitenboordmotor gestolen bij een jachthaven
aan de Uiterweg 94. Onbekenden
grote supermarktketens, 100 uur
hebben het kabelslot doorgedie volgens het CDA meer dan
knipt en zijn er met de boot vangenoeg is. Met de verruiming
door gegaan. Waarschijnlijk hebvan de winkeltijden is de overlast
ben de dieven zich toegang tot
voor omwonenden op zondagde jachthaven verschaft via het
ochtend werkelijkheid geworden.
water.
In tegenstelling tot bijna alle anDe gestolen, nieuwe rubberboot
dere partijen, is het CDA van me(april 2020) is van het merk Nimaning dat één ochtend in de week
rust broodnodig is. Elke dag van Dirk van der Zwaag, fractievoorzit- rine, type MX290, is 2.90 meter
lang en zwart van kleur met een
de week zal er nu drukte rondom ter VVD.
lichte bies rondom. De boot heeft
supermarkten zijn, waardoor omwonenden niet alleen geen en- schermen, ook omdat in haar ver- een 9.9 pk Yamaha buitenboordkele ochtend rust meer hebben, kiezingsprogramma staat dat zij motor uit 2007.
maar ook tot ’s avonds 10 uur zich voor een openingstijd van Al eerder, tussen 14 en 16 juni,
overlast zullen ondervinden.
12 uur op zondag zal blijven in- is nog een rubberen boot ont“Het CDA is een partij die er altijd zetten. Het is jammer dat de an- vreemd uit de jachthaven. Het
is geweest voor de kleine mid- dere partijen in de gemeenteraad betreft een Zodiac, grijs van kleur
denstander, niet alleen voor de deze visie niet delen en niet in- met een gele bies rond het vaargrote supermarktketens. Als de zien dat de kleine middenstander tuig. Rechts mist een aanmeerbakker zijn eigen boterham wil op deze manier ernstig geschaad oog. De boot heeft een 4 pk Merblijven verdienen, wordt hij met wordt. Het CDA zal blijven opko- cury buitenboordmotor.
deze verruiming gedwongen om men voor de kleine, maar ontzet- En afgelopen weekend (4 en 5 juook op zijn enige vrije dag in de tend belangrijke, ondernemers in li) was het weer raak. Opnieuw is
week open te gaan. Om te kun- Aalsmeer en Kudelstaart. “We zijn een boot gestolen bij deze jachtnen blijven concurreren met de trots op onze ondernemers die haven aan de Uiterweg. Dieven
supermarkten, wordt hij wel ge- de gemeente zoveel kleur geven zijn er dit keer vandoor gegaan
dwongen op zondag open te en het CDA zal voor hun positie in met een Makma vlet 700. De boot
gaan. Het CDA betreurt het ten de samenleving blijven vechten”, lag op slot met een Beast kabelzeerste dat zij de kleine midden- aldus fractievoorzitter Dirk van slot. De vlet is blauw van kleur,
heeft een lichte kap en is omrand
stander niet heeft kunnen be- Willegen.

met kabelaring. In de boot liggen
blauwe kussens. De vlet vaart op
een Yanmar 3GM30 motor (nummer 23878).
Mogelijk zijn er inwoners die
meer informatie hebben of misschien wel de dieven of de rubberboten en de vlet hebben gezien, de politie hoort het graag.
Contact opnemen kan via 09008844.
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Medio september in heel Nederland

Bijna 100% bezetting in jachthaven

Jongeren vaker op zoek
naar een boot

Grote Clubactie voor extra
geld in verenigingskas
Aalsmeer - Ook al zijn de sportkantines op 1 juli langzaam open
gegaan, het coronavirus slaat een
flink gat in de begroting van het
Nederlandse verenigingsleven.
Dit blijkt uit onderzoek van de
Grote Clubactie onder 600 verenigingen. Bij 87% van de ondervraagde clubs hebben de maatregelen tegen het coronavirus directe financiële impact.

Dit benadrukt de pure noodzaak
van extra inkomsten voor verenigingen, nu zij nauwelijks geld in
het laatje krijgen. Medio september gaan verenigingen op een
verantwoorde manier loten verkopen. “De actie is nu zo ingericht dat dit voor zowel de kopers
als verkopers veilig en verantwoord is. We hopen dat door de
verkoop van extra loten het gat
in de begrotingen van vereniginKim van Zijl van S.V. Reeshof: “Het gen gedicht kunnen worden”, alis fijn dat de kantines op 1 ju- dus Frank Molkenboer.
li weer open mogen en dat publiek weer aanwezig mag zijn bij De Grote Clubactie is dé grootwedstrijden, maar daar hebben ste fondsenwervende actie voor
we niet zo veel aan. We zitten dan amateur sport-, cultuur- en hobnamelijk middenin een zomer- byverenigingen van Nederland.
stop.” Om de verloren inkomsten Vitale verenigingen zijn de bate compenseren organiseren ver- sis voor een gezonde samenleenigingen verschillende initiatie- ving. De Grote Clubactie helpt
ven. Het verkopen van loten le- verenigingen met het genereren
vert al jaren extra geld op voor de van extra inkomsten en bouwt zo
clubkas.
mee aan een actief verenigingsleven in Nederland. Directeur Frank
Om verenigingen te ondersteu- Molkenboer: “Nergens ter wereld
nen heeft de Grote Clubactie de is het verenigingsleven zo georverkoop van clubloten aangepast ganiseerd als hier in Nederland.
aan de huidige richtlijnen. Direc- Het is een vrijwilligersgebeuren
teur Grote Clubactie Frank Mol- met een sterk sociaal karakter. Ik
kenboer: “Het verenigingsleven geloof heilig in de meerwaarde
heeft een belangrijke, verbinden- van verenigingen. Maar ze zijn
de rol in de samenleving. Juist in geen vanzelfsprekendheid. De
deze bijzondere situatie vinden kinderen die nu lootjes verkopen,
wij het belangrijk dat wij met on- worden de commissieleden en
ze loterij een bijdrage kunnen le- verenigingsondersteuners van de
veren om de financiële positie toekomst. Wij maken hen ervan
van verenigingen te versterken.” bewust dat je er sámen de schouOp dit moment hebben al meer ders onder moet zetten om te bedan 4.000 verenigingen zich in- houden wat is opgebouwd.”
geschreven voor komende actie.
Nog niet eerder stond de teller zo Meer informatie op:
hoog rond deze tijd van het jaar. www.clubactie.nl.

Nieuw groen in kader project Het Groene Lint

11 Bomen weg voor nieuw
riool in Linnaeuslaan
Aalsmeer - De gemeente gaat
een nieuw riool aanleggen in de
Jac. P. Thijsselaan en de Linnaeuslaan. Het bestaande riool is sterk
verouderd en kan het rioolwater
niet goed meer afvoeren naar het
gemaal ter hoogte van de A.H.
Blaauwstraat. Het nieuwe riool
wordt aangelegd tussen de kruising Jac. P. Thijsselaan/Berkenlaan
en het gemaal nabij de Stommeermolen. Voor de werkzaamheden moet de Jac. P. Thijsselaan worden opengebroken. Het
nieuwe riool wordt in de Linnaeuslaan gedeeltelijk in de groenstrook gelegd. Op de kruising tussen de Linnaeuslaan en de Jac. P.
Thijsselaan moet de weg worden
opengebroken om het nieuwe riool op het bestaande riool te laten aansluiten. Ook moet de weg
tussen de Linnaeuslaan 78 en de
A.H. Blaauwstraat worden opengebroken. Hier ligt een hoofdgasleiding in de groenstrook.

het nieuwe riool aangebracht en
de bestrating hersteld.
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Begonnen wordt
aan het gedeelte in de Linnaeuslaan tussen de nummers 14 en 76,
vervolgens wordt gewerkt vanaf
nummer 76 naar het gemaal ter
hoogte van de A.H. Blaauwstraat
en als laatste wordt het nieuwe riool onder de molentocht aangelegd in de Jac. P. Thijsselaan tussen de Linnaeuslaan en de Berkenlaan. Tijdens de wegafsluitingen wordt een omleidingsroute
ingesteld.

Kappen en nieuwe bomen
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 elf bomen worden gekapt. Hiervoor is eind juni een
kapvergunning aangevraagd. Tijdens de uitvoering van de werkOm het nieuwe riool te kunnen zaamheden wordt gekeken of er
aanbrengen wordt allereerst be- bomen zijn die toch behouden
strating verwijderd en worden kunnen blijven. In de toekomst
aan beide kanten van het nieuwe worden nieuwe bomen geplant
riool damwanden aangebracht. in het kader van het project Het
De grond tussen deze damwan- Groene Lint.
den wordt ontgraven en het wa- De planning is om in september
terniveau tussen de damwanden te starten met het aanleggen van
omlaag gebracht door middel het nieuwe riool en de werkzaamvan bemaling. Vervolgens wordt heden duren tot februari 2021.

Aalsmeer - Wie op een mooie
dag Amsterdam binnen rijdt en
vanaf de Utrechtsebrug de Amstel op kijkt, ziet daar rond borreltijd honderden bootjes op het
water dobberen. Vooral jongeren ontdekken de watersport als
ideale relaxte vrijetijdsbesteding.
Cijfers van Botentekoop.nl, het
grootste platform voor vraag-en
aanbod van boten, bevestigen
dat de kopers van boten steeds
jonger worden.
Op Botentekoop.nl laat de groep
van 18 tot 34 jaar in het tweede
kwartaal van 2020 de grootste
groei in zoekactiviteiten zien. Watersporters van 55 tot 64 jaar zijn
met 21% aandeel nog altijd het
best vertegenwoordigd. De botenzoekers zijn overwegend man,
Aalsmeer - De werkzaamheden De gemeente en Rijnland zijn in- al wordt de groep vrouwen met
aan de Molenvlietdijk in het Se- middels op de hoogte gesteld dik 27% steeds belangrijker. De
ringenpark zijn onlangs afge- van deze ongewenste situatie. De best bekeken categorieën op Borond. De dijk is door het Hoog- werkgroep verwacht dan ook dat tentekoop.nl zijn sloepen en moheemraadschap Rijnland ver- er een oplossing gevonden wordt torjachten/motorkruisers. Zeilbreed en verstevigd met een zodat ze niet voor iedere maai- jachten komen op de derde plek,
dikke laag zware klei. Daarover- beurt een rondje met emmers en net voor console- en visboten.
heen is de oorspronkelijke bo- een kruiwagen hoeven te doen.
venlaag weer aangebracht. En in Want in het mooie park hoort een Impulsaankoop
die grond bleek ontzettend veel veilige, egale grasmat te liggen Sinds begin maart is het aanpuinresten te zitten. Jarenlang waar alle bezoekers met plezier tal zoekopdrachten naar nieuondergronds en nu als een deken gebruik van kunnen maken.
we en gebruikte boten explovan stenen, hout en plastic aan de
sief gestegen. In eerste instantie
oppervlakte. Een onveilige situa- Vrijwilligers gezocht
ging de markt ervan uit dat het
tie voor parkbezoekers, honden Deze keer was het een opruim- ging om impulsaankopen vanween de maaimachine van de hove- actie van de Werkgroep Serin- ge de onmogelijkheid om de vanier. Om kapotte maaimessen en genpark, maar er is wel vaker wat kantie in het buitenland door te
rondvliegende stenen te voorko- te doen waar vrijwilligers voor brengen. Toch leren de cijfers dat
men is de Werkgroep Seringen- nodig zijn. Daarom zou het fijn ook niet-impulsieve zoektochten
park met zes vrijwilligers het afval zijn als zich mensen willen aan- naar duurdere boten en zeiljachgaan opruimen. Na een paar uur melden om zo af en toe te ko- ten, steeds vaker worden onderhadden ze pijn in hun rug, maar men helpen. Voel je er wat voor? nomen.
ook kruiwagens vol afgevoerd. Neem dan contact op met Hans- Op Botentekoop.nl werden in het
De jongste puinruimer was zo ge- je Havinga via 0297- 325973 of tweede kwartaal van 2020 ruim
lukkig een zwaar verroest hoef- info@hansje.info. Je bent van har- 100% meer zoekopdrachten ten
ijzer te vinden tussen de troep. te welkom.
opzichte van dezelfde periode
van vorig jaar uitgevoerd. Nooit
in het ruim 20-jarig bestaan werden in een kwartaal zoveel boten bekeken. Op de site worden
gemiddeld ruim 10.000 boten te
koop aangeboden. Elke bezoeker

Deken van stenen, hout en plastic

Rugpijn na puinruimen in
het Seringenpark

op Botentekoop.nl bekijkt gemiddeld 7 verschillende boten. In het
tweede kwartaal van 2020 werden tot nu toe al meer dan 17 miljoen zoekpagina’s bezocht.
Sloep meest gezocht
De analyse liet nog een aantal andere interessante ontwikkelingen
zien. ‘Sloep’ staat nog altijd fier
bovenaan in de lijst van de populairste zoektermen. Van de merken scoorde Bayliner als zoekopdracht het best, gevolgd door Antaris, Bavaria, Maril en Jeanneau.
Ook ‘tender’ en ‘kotter’ werden
vaak als zoekterm gebruikt. Botentekoop.nl heeft als doel kopers en verkopers van boten met
elkaar te verbinden en slaagt daar
uitstekend in.
Vakantiegeld
Professionals uit de botenbranche onderschrijven bovenstaande trends. Bart Kempers van Kempers Watersport uit Aalsmeer:
,,Leuk is dat er nu allerlei nieuwe vaarders op de markt komen
die hun sluimerende behoefte
aan een bootje eindelijk waarmaken. Ze maken van de gelegenheid gebruik door het vakantiegeld en wat ze al opzij hadden
gelegd aan een boot te spenderen. We zien ook dat de ligplaatsen wegvliegen. We hebben nu
bijna 100% bezetting en dat was
echt lang geleden.”
Leo Staat van Boat Import Holland werkt zich een slag in de
rondte. “Wij bouwen onze boten
op voorraad. Normaal ben ik rond
de zomer uitverkocht, nu waren
alle boten eind april al allemaal
weg. Momenteel kan ik veel meer
verkopen dan produceren. Bij de
motoren is het ook booming. Vorig jaar verkochten we ruim 1000
Tohatsu’s, nu zitten we al op 1400
stuks. Ik denk dat we dit jaar de
1600 motoren wel halen, een plus
van 60%. Het is een gekkenhuis.”

Na overnachting afval achter gelaten

‘Slaapkamer’ in Seringenpark
Asfalteringswerkzaamheden vervroegd

Bovenbouw geplaatst op
de Aardbeienbrug
Aalsmeer - Een lange file tot
ver op de Van Cleeffkade afgelopen maandag 6 juli en dat terwijl de vakantie is begonnen.
De rij wachtenden had te maken met de ‘laatste loodjes’ voor
de Aardbeienbrug op de Uiterweg. De bovenbouw is geplaatst
op het brugdek en deze klus verliep niet geheel volgens planning. Gehoopt werd natuurlijk
dat de bovenbouw direct op z’n
plaats gehesen kon worden, maar
er moest ter plaatse toch het een
en ander aangepast worden. Het
weer werkte ook niet, door de
harde wind waren vele handen
nodig om de bovenbouw op de
juiste plek te houden.
Omdat de replica bovenbouw

eerder dan gedacht staat te stralen op de Uiterweg, heeft de uitvoerder besloten om het aanbrengen van de laatste toplagen
op het asfalt naar voren te schuiven. De werkzaamheden hebben nu maandag- en dinsdagavond plaatsgevonden. Voor bewoners en gebruikers van de Uiterweg was doorgaand verkeer
beide avonden/nachten niet mogelijk. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de omgeving rond de Aardbeienbrug,
maar versperringen hier zijn voor
nu van de baan. Overigens wordt
de oude voorrangssituatie weer
teruggebracht. Per keer kan (nog
steeds) slechts één voertuig de
brug over.

Aalsmeer - Enkele maanden geleden kreeg de gemeente diverse meldingen over illegaal verblijven op eilanden in de Westeinderplassen. Het waren vooral arbeidsmigranten die het slapen in de ‘open lucht’ verkozen
boven een ‘dak boven hun hoofd’.
De gemeente heeft actie ondernomen door onder andere in gesprek te gaan met de werkgevers van de ‘buitenslapers’. Het
probleem op de Poel lijkt vooralsnog opgelost, maar regelmatig worden op plekken in groengebieden in de gemeente slaapplaatsen gevonden. Onlangs één

bij het Hornmeerpark en nu is in
het Seringenpark, tegen de rand
van de begraafplaats, een (verlaten) ‘slaapkamer’ ontdekt. Het is
natuurlijk verboden om in parken in de open lucht te gaan slapen en er wordt, zodra een plek
bekend is, handhavend opgetreden, maar het gebeurt nou eenmaal. “Wel jammer dat de betreffende persoon of personen hun
afval hebben laten liggen”, aldus
de ontdekker. “Je gebruikt de natuur, zorg dan ook voor de natuur.
Ik denk dat de slaper het toch te
eng vond om zo dicht bij de begraafplaats te overnachten.”

18

9 juli 2020

Om hinder te compenseren, wordt parkeerhinder gecreëerd

D66, PvdA en Groen Links:
Waterfront afblazen?!
Aalsmeer - D66, Pvda en GroenLinks zijn van mening dat de ontwikkeling van het Waterfront op
dit moment geen goed idee is en
dat de plannen in de ijskast moeten. Subsidie van Schiphol maakt
dit plan mogelijk. Om hinder te
compenseren wordt parkeerhinder in de Hornmeer gecreëerd.
Er zijn verschillende redenen, volgens de partijen, om even rustig aan te doen met de ontwikkeling van het Waterfront. Parkeeroverlast, (on)bereikbaarheid Kudelstaart en, niet onbelangrijk in
deze tijd van ernstige bezuinigingen, de kosten. Bovendien was
het uitgangspunt voor de subsidie van Schiphol een breed gedragen plan.

Aalsmeer en Kudelstaart, maar
samen maken ze Kudelstaart vanuit Aalsmeer volledig onbereikbaar door de toegenomen verkeersdrukte.”

zich ernstig zorgen te maken over
de parkeeroverlast.”

Financiën
Naast de bijdrage van Schiphol
draagt de gemeente zelf ook nog
Gedragen plan
2,2 miljoen euro bij. Dit terwijl er
Schiphol heeft 4,2 miljoen euro structureel een tekort is van minibeschikbaar gesteld om dit plan maal 3 miljoen per jaar.
te ontwikkelen als schaamlap Het totale project Waterfront kost
voor de extreme overlast. Voor- 6,4 miljoen en alle lasten die daarwaarde, die Schiphol aan de- uit voortkomen (rente, afschrijze subsidie stelde, is dat het een ving en onderhoud) zijn voor de
breed gedragen plan is. Inmid- gemeente. En dat in een tijd van
dels hebben bewoners meer dan forse bezuinigingen.
250 handtekeningen opgehaald D66, PvdA en GroenLinks roepen
tegen de plannen. Judith Keessen daarom het B&W en de overige
(D66): “Van een breed gedragen raadsfracties op om de plannen
plan is geen sprake als 97% van voor het Waterfront nu niet uit te
de direct omwonenden aangeeft voeren.

Parkeeroverlast
De gemeente heeft berekend dat
er 250 parkeerplaatsen nodig zijn
om de drukte, veroorzaakt door
het Waterfront, op te vangen. In
de plannen zijn slechts 60 parkeerplaatsen opgenomen. Ronald Fransen (GroenLinks): “Dan
ga je de buurt, de Hornmeer, ernstig met parkeeroverlast confronteren en dat is een slechte zaak.”
Bereikbaarheid Kudelstaart
Naast dit plan, wordt ook het
fort Kudelstaart ontwikkeld. Bovendien zijn er plannen in Kudelstaart om woonwijk Westeinderhagen (ongeveer 275 woningen) te ontwikkelen. Jelle Buisma
(PvdA): “De verkeersdruk die al
deze plannen apart veroorzaken Van links naar rechts: Ronald Fransen (GroenLinks), Judith Keessen (d66)
is misschien op te brengen voor en Jelle Buisma (PvdA).

Boterzachte toezeggingen over hinderbeperking Schiphol

Woningbouw ‘op slot’ door
nieuwe geluidsnormen
Aalsmeer - De gemeente
Aalsmeer luidt de noodklok over
de nieuwe geluids- en leefbaarheidsnormen van het Rijk. Volgens wethouders Robert van Rijn
(Wonen en Economie) en Bart Kabout (Ruimtelijke Ordening en
Schipholzaken) leiden de normen er toe dat de bouw van tienduizenden woningen in de regio
rond Schiphol op grote beperkingen stuit. In een artikel in De
Volkskrant deze week stellen de
Aalsmeerse wethouders dat de
regio ‘op slot’ gaat terwijl Schiphol onder boterzachte toezeggingen over hinderbeperking door
mag groeien. De Aanvullingsregeling Geluid van de Omgevingswet, die door staatssecretaris Van
Veldhoven is opgesteld in de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

van minister van Nieuwenhuizen, Aalsmeer gold al dat voor 71 prozorgt voor grote ongerustheid bij cent van het grondgebied geen
de Aalsmeerse bestuurders.
woningbouw meer mogelijk is,
met deze Aanvullingsregeling
Overvallen door Rijk
Geluid gaan we naar 100 procent.”
Wethouder Robert van Rijn: Wethouder Bart Kabout voegt
“Door de normen van Van Veld- daaraan toe: “Wij krijgen de rehoven worden we eigenlijk als kening voor een probleem dat
een soort onleefbaar gebied be- Schiphol veroorzaakt. Op zichstempeld. Projectontwikkelaars zelf is het natuurlijk goed dat ondreigen zich terug te trekken en ze klachten over de geluidshinbouwplannen voor vierduizend der door de luchtvaart in die rewoningen komen op de tocht. gelgeving van minister Ollongren
Je bent jaren bezig om, in over- als het ware officieel worden erleg met het Rijk, maatwerk te le- kend, maar dan moet je het proveren: waar kan je nog wel en bleem wel bij de bron aangrijpen.
waar niet bouwen. Dan kom je er Schiphol mag rustig doorgroeiuiteindelijk met elkaar uit en ver- en onder allerlei boterzachte toevolgens komt het Rijk met aan- zeggingen over hinderbeperking
scherpingen van normen die ons en wij als gemeenten kunnen bijcompleet overvallen en in feite al na niks meer. Ga dat maar eens
het werk ongedaan maken. Voor uitleggen.”

Aansluiting rotonde Dreef voor fietsers

Nieuwe ‘look’ voor ventweg bij Zwarteweg
Aalsmeer - Onder de ventweg,
parallel aan de Zwarteweg, is tussen de huisnummers 61 tot en
met 77 (tussen de Hortensialaan
en de brandweeruitrit) nieuwe riolering aangelegd.
In april is hiermee aangevangen
en de klus is precies voor aanvang
met de werkzaamheden op de
Burgemeester Kasteleinweg (rotonde en busbaan) geklaard. Het
asfalt is vervangen door klinkerbestrating en heeft nu een gelijke uitstraling met het andere deel
van de ventweg. Voor de fietsers
is een aansluiting gecreëerd bij
de rotonde Dreef.
Later dit jaar volgt fase twee en
dit betreft onder andere het vernieuwen van de (brandweer)-in/
uitrit naar de Zwarteweg. Deze

werkzaamheden worden afgestemd met de aanleg van de rotonde en de vrijliggende busbaan
bij de Zwarteweg op de Burgemeester Kasteleinweg. Hiermee
is afgelopen zaterdag 4 juli gestart. Het gedeelte van de Zwarteweg vanaf de rotonde Dreef tot
de Kasteleinweg blijft afgesloten
tot en met 26 juli.

Tijdelijke oversteek
Voetgangers, fietsers en bussen
kunnen gebruik maken van de tijdelijke oversteek ter hoogte van
de brandweerkazerne.
Hulpdiensten (brandweer, politie en ambulancedienst) worden
ook via deze ‘aansluiting’ langs de
werkzaamheden geleid.

Van provinciale weg naar lokale verbinding

Aanleg rotonde bij Zwarteweg en
Burg. Kasteleinweg van start
Aalsmeer - Na voorbereidende werkzaamheden vorige week
(plaatsen van borden, afzettingen
en verblijven voor de werklui) is
afgelopen zaterdag 4 juli voortvarend aangevangen met de aanleg
van een rotonde op de kruising
Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg. In de avond
werden gelijk de graafmachines
geactiveerd en reeds na enkele uren waren al grote delen van
de asfaltlaag verdwenen. Afgelopen dinsdag 7 juli was de kruising
reeds ‘omgetoverd’ tot een grote zandvlakte. Menig passant reageerde verbaasd over de grootte hiervan: “Qua oppervlakte is er
wel ruimte voor een rotonde, zo
te zien.” De rotonde, die op deze
kruising gebouwd wordt, is één
van de totaal zes die gerealiseerd
gaan worden op het Aalsmeerse

deel ter omtovering van de drukke tweebaansweg naar een lokale verbinding (elk wegdeel één
rijstrook) met een vrijliggende
busbaan. De rotonde gaat wel afwijken van de andere vijf. Bij de
vijf rotondes krijgt de hoge snelheidslijn (hovasz) vrij baan via
het midden. De bussen kunnen
rechtdoor hun weg vervolgen en
hoeven geen bochten te maken.
Bij de rotonde bij de Zwarteweg
gaat de bus niet over het middenstuk, maar draait links het ‘rondje’
op en komt uit bij het aan te leggen busstation, waarvoor al een
ophoging met zand is gemaakt
naast de provinciale weg (achter
cultuurcentrum N201).
Naast de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer worden ook de
N196 in Haarlemmermeer en Koningin Maximalaan in Uithoorn

opnieuw, inclusief fietspaden, ingericht als een tweebaansweg
voor lokaal bestemmingsverkeer.
Het hele project van de nieuwe
HOV-verbinding (regionaal busnetwerk) zal eind 2021 klaar zijn.
Er wordt in fases gewerkt. Met de
aanleg van de vrijliggende busbaan en de rotonde bij de Zwarteweg is de start gemaakt voor
de uitvoering van dit omvangrijke regionale project. Voor de
werkzaamheden blijft de kruising
Zwarteweg afgesloten tot en met
27 juli aanstaande. Voor voetgangers, fietsers, bussen en hulpverleners is een tijdelijke oversteek
aangelegd.
Meer weten, de voortgang volgen? Kijk dan op www.hovasz.nl
of www.facebook.com/hovasz.
Foto: Jacqueline Kristelijn

Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gelijk

Gemeente Aalsmeer qua cijfers ‘corona-vast’
Aalsmeer - De cijfers rond het
coronavirus worden nu wekelijks door het RIVM bekend gemaakt en afgelopen dinsdag
7 juli kon per plaats weer bekeken worden hoe het ermee
staat. Aalsmeer mag nog steeds
in haar handjes klappen. Er liggen nog altijd (wel lang) 9 inwoners in het ziekenhuis, het
aantal besmettingen (42) is gelijk gebleven, evenals het dodental, 4 inwoners hebben het
virus niet overleefd.
In Uithoorn eveneens geen
nieuwe gevallen (nog altijd 16
inwoners in het ziekenhuis, 57
besmettingen en 2 inwoners

overleden). Zowel in Amstelveen als in Haarlemmermeer
zijn er besmettingen bijgekomen, maar de aantallen zijn nihil. Amstelveen van 325 naar
330 (+5) besmettingen en Haarlemmermeer van 281 naar 284
(+3) verdeeld over een week.

gebleven, in Haarlemmermeer
sinds 21 mei. In de maand juni
hebben inwoners van Uithoorn,
Amstelveen en Haarlemmermeer dus geen afscheid hoeven
nemen van dierbaren.

In Aalsmeer overleed op 26 juni
een vierde inwoner aan het coEr liggen nog 58 Amstelveners ronavirus. Er zijn al diverse verin het ziekenhuis en er zijn 35 soepelingen, maar de regels 1,5
doden te betreuren. In Haar- meter afstand houden, regellemmermeer vechten nog 68 matig handen wassen en niet
inwoners tegen het coronavirus naar buiten bij een verkoudin het ziekenhuis en hebben 27 heid, hoesten of koorts dienen
inwoners de infectie niet over- nog in acht genomen te worleefd. Het dodenaantal in Am- den. Samen corona buiten de
stelveen is sinds 17 mei gelijk deur houden!

Een borrel met...
Het was hartje zomer. De
weken in juli waren uitzonderlijk warm geweest. Toen
het in de avond wat leek af
te koelen, werd ik gebeld
door Gerard: “Mijn vrouw is
overleden, kun je ons helpen?” De zware, rokerige
stem klonk erg verdrietig.
Stien (64) overleed na een kort
ziekbed. Ze had samen met haar
man een eigen bedrijf en genoot
grote bekendheid in de regio.
Voor iedereen was Stien het
gezicht van de zaak en zij was
mede verantwoordelijk voor het
zakelijke succes van het koppel.
Gerard (67) was nog lang niet
toe aan pensioen. Het plotselinge overlijden van Stien was een
dikke streep door de rekening.
De personeelsleden, al zoveel
jaren vertrouwd met de zaak
en de eigenaren, waren ook erg
bedroefd. De meesten van hen
hadden een lang zomerverlof.
Toch waren Barry, Jesserun en
Dini van vakantie teruggekomen

om Stien een groots en waardig
afscheid te geven.
Er werden toespraken geschreven en er werd muziek uitgekozen. Ook bekeken we de vele
foto’s die uiteindelijk als een
soort diapresentatie tijdens de
muziekstukken getoond zouden
worden. “Mogen we zelf iets lekkers voor na afloop bij de borrel regelen?” werd gevraagd.
Normaal gesproken zitten daar
veel haken en ogen aan gezien
de HACCP richtlijnen (hygiëne),
maar dit moesten we toch mogelijk maken.
Na een mooie dienst met toespraken en anekdotes over
Stien, liepen we na de begrafenis terug richting het parkeerterrein. We kregen allemaal
een borrel uitgereikt en ook…
stond er een grote frietkraam!
Achter de frituur herkende ik
Jesserun en Dini. Samen bakten zij de patat en Barry deelde
het uit. Als Stien toch eens om

een hoekje zou kunnen kijken…
Ik kreeg een knipoog van Gerard
en in zijn andere ooghoek zag ik
een traan.

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg van 9.00 - 10.00 uur
inloopspreekuur. Loop gerust
binnen voor informatie over
wat er komt kijken bij het
regelen van een uitvaart.
De koffie staat klaar!
•
•

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg
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Gebouwen nog gesloten, speeltuin en weides open

Kinderboerderij weer langer
open op zaterdag en zondag
Aalsmeer - Sinds 1 juli is kinderboerderij Boerenvreugd weer in
het weekend geopend volgens
de normale openingstijden. Dat
betekent dat bezoekers op zaterdag en zondag welkom zijn van
10.00 tot 16.30 uur. De gebouwen
zijn nog gesloten, maar verder is
het hele buitenterrein op deze
dagen open voor publiek. Naast
de speeltuin zijn ook alle weides
weer open. De geiten en schapen
kunnen dus weer geknuffeld en
geaaid worden, er kan een kijkje genomen worden bij de eendenvijver en bij het grote konijnen verblijf. In het winkeltje kan
ook weer wat lekkers worden gekocht. De 1,5 meter afstand voor
volwassen bezoekers blijft wel
van kracht, maar het boerderijterrein is groot genoeg om voldoen-

Ons Tweede Thuis
Van maandag tot en met vrijdag
blijft Boerenvreugd nog gesloten. De meeste bezoekers weten
dat de kinderboerderij door de
weeks draaiende wordt gehouden door een groep mensen van
Ons Tweede Thuis. Zij behoren
nog steeds tot de risicogroep. Op
dit moment ziet het bestuur van
Boerenvreugd nog geen mogelijkheden om doordeweeks open
de afstand te houden. De ‘sleu- te gaan en de gezondheid van de
telhangers’, die bezoekers bij de OTT-ers te waarborgen. Om deze
ingang mee naar binnen moes- reden blijft de boerderij doordeten nemen om het aantal bezoe- weeks nog even gesloten.
kers in de gaten te houden, vervallen. Wel staat er nog handalco- Zodra er nieuwe ontwikkelingen
hol bij de ingang om de handen zijn over de openingstijden zal
te desinfecteren en wordt er ge- Boerenvreugd dit vermelden op
bruik gemaakt van een aparte in- www.Boerenvreugd.nl.
en uitgang.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Diverse activiteiten bij Cultuurpunt

Zomerschool: Knutselen, lezen
en museumbezoek
Aalsmeer - Van maandag 6 tot
en met vrijdag 10 juli zijn er dagelijks lessen in De Oude Veiling
voor kinderen van groep 4, 5 en 6.
Cultuurpunt Aalsmeer heeft deze
Zomerschool georganiseerd voor
kinderen, die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken op het gebied van taal. Elke dag zijn er docenten aanwezig, die de lessen
verzorgen. Muziek, theater, boeken lezen en maken, 3D-knutselen en een bezoek aan het Flower Art Museum zijn de vaste activiteiten.
Naast al deze leerzame lessen,
zijn er ook andere activiteiten te
doen. Met vers fruit en een speciale fiets, kunnen de kinderen tijdens het fietsen een blender activeren. Het fruit waar ze voor gekozen hebben verandert in een
heerlijke smoothie, superfijn dat
ze deze fiets van JOGG mogen
gebruiken. Ze mogen ook de
kleurplaat van de Huiskamer van

Aalsmeer kleuren en met elkaar
torens bouwen van spaghetti. Dit
kunnen de kinderen met Tom van
Buurtwerk doen en samen zorgen voor de hoogste toren. De
bibliotheek stelt leuke boeken
beschikbaar en komt ook lekker

De pre-party van Wellant Live
startte twee weken voor het feest
op TikTok. Daar deden leerlingen
en studenten mee aan de #ChooseYourCharacter
Schoolfeest
Challenge. Tijdens het feest daagde TikTok superster Lieke Hammink de vier finalisten uit voor
een ‘Watch it Once’ Challenge.
De finalisten hebben ‘on the spot’
haar choreografie op Pjotr’s track
‘Regendruppels’ nagedaan. De
kijkers kozen samen met Lieke de
winnaar: leerling Koen!
konden we onze leerlingen, studenten en medewerkers niet fyZoals op ieder schoolfeest waren siek bij elkaar brengen. Maar met
ook de docenten, conciërges en Wellant Live hebben we toch sareceptionisten van de partij. De men de zomervakantie ingeluid.
docenten deden een dappere po- Ongelofelijk dat we dit spektakel
ging om TikToks op te nemen. En in minder dan vier weken hebben
de conciërges en receptionisten neergezet.” Bekijk de aftermovie
namen videoboodschappen op van Wellant Live nu op YouTube:
om de leerlingen en studenten https://youtu.be/b49P0SprrA0.
te bedanken en een mooie zomer
te wensen. Annemarie Moons, Of kijk de hele liveshow terug:
voorzitter College van Bestuur www.youtube.com/watch?v=oG
Wellantcollege:”Vanwege Corona DaKCYfFlc.

voorlezen. In de laatste week van
de zomervakantie is er nog een
week georganiseerd, de inschrijvingen zijn al gesloten. Nieuwsgierig geworden naar foto’s van
deze week, kijk dan even op cultuurpuntaalsmeer.nl

Maakplaats in
bibliotheek
voor jeugd

Aalsmeer - De Maakplaats
gaat weer open in Aalsmeer.
Schrijf jouw eigen verhaal met
het Green Screen en plaats
jezelf er middenin. Met een
green screen (groene achtergrond) beland je in een handomdraai in de wilde natuur
of in een straat vol met graffiti. Kom op vrijdag 17 juli naar
de bibliotheek in de Marktstraat en zet jezelf in een groot
avontuur. Tijdens de workshop
wordt uitgelegd hoe de techniek werkt en gaan de deelnemers met hun verhaal aan
de slag. De Maakplaats is voor
kinderen van 10 tot 12 jaar en
vindt vrijdag 17 juli plaats van
10.30 tot 12.00 uur. Leden betalen voor deelname 7,50 euro, niet-leden 15 euro. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. Kijk voor meer informatie
en aanmelding op: www.debibliotheekamstelland.nl.

Bijzonder afscheid van basisschool

Ereronde voor oudste kanjers van De Brug

Op tv-kanaal van Radio Aalsmeer

Herhaling eindmusicals en -films basisscholen
Aalsmeer - Vanwege de coronamaatregelen gaan veel dingen
anders dit jaar. Ook op de diverse scholen was dat uiteraard zo.
Zo werden de diploma-uitreikingen op een alternatieve manier
georganiseerd op de middelbare
scholen en ook de musicals van
de diverse groepen 8 van de basisscholen moesten op een alternatieve manier. Veel scholen kozen ervoor om er een film van te

Aalsmeer - Een schoolfeest op
1,5 meter, dat is geen feest. Daarom bedacht Wellantcollege een
alternatief. Voor 16.000 (aankomend) VMBO-leerlingen en MBOstudenten verplaatsten zij het
schoolfeest naar YouTube en TikTok. Heel Nederland kon erbij
zijn.
Het live spektakel afgelopen 30
juni werd door duizenden mensen bekeken. Binnen 24 uur
stond de teller op 30.000 You Tube views. Op TikTok zijn tot nu toe
980.000 views behaald. Vanuit de
studio stond host Edson da Graça
in contact met een virtuele ‘Green
Room’ met leerlingen en studenten. Zij konden vragen stellen aan
artiesten Snelle en Pjotr, die beiden een optreden gaven. De rest
van Nederland deed mee via de
YouTube chatbox. En daar ging
het los, met ruim 25.000 chatberichten tijdens de liveshow, die
ruim een uur duurde.

maken. En dat kan natuurlijk ook OBS Kudelstaart, om 15.00 OBS
mooi op tv worden uitgezonden. Zuidooster (Het duurt te lang)
en om 16.00 uur RKBS AntoniusDat gebeurde ook in de eerste school Kudelstaart (Under Koffer).
week van juli voor OBS Zuidoos- Zeg het je opa, oma, oom, tante,
ter, OBS Kudelstaart en de Anto- buurman en buurvrouw en neem
niusschool. Helaas kon dit niet samen plaats achter de televisie:
tijdig aangekondigd worden en Caiway kanaal 12 en kanaal 1389
kon niet iedereen kijken. Daarom van KPN/XS4ALL/Telfort.
worden de drie musicals/films opnieuw uitgezonden en wel aan- Via internet kan ook:
staande zondag12 juli: Om 14.00 radioaalsmeer.nl/tv.

Aalsmeer - De laatste schooldag op de basisschool is voor iedereen bijzonder. Zo ook voor
de 29 kanjers van De Brug die
woensdag 1 juli voor het laatst de
school verlieten.
De afgelopen weken hebben de
kinderen feest mogen vieren.
Eerst hebben ze de musical opgevoerd om te laten filmen. Daarna gingen ze in een week tijd poldersporten, zwemmen, freerunnen, chillen, kanoën en waterfietsen, naar Funmania en natuurlijk
feesten op hun afscheidsavond
inclusief heerlijk buffet. Het was
een prachtige, zonnige week en
de band tussen de kinderen werd
alleen maar hechter.
Afgelopen woensdag was het
toch echt hun laatste dag op De
Brug en werden ze opgehaald
door hun ouders. Alle ouders
hadden voor hun zoon of doch-

ter een persoonlijk spandoek gemaakt. De kinderen liepen en
renden er glunderend tussendoor voor hun laatste ereronde

over het schoolplein. Onder luid
gejuich hebben deze toppers afscheid genomen van hun basisschooltijd.
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Renner Geleijn naar Slovenië

Postduivenvereniging de Telegraaf

Aalsmeer - Hij kent intussen elke wegkronkeling op het Kopje van Bloemendaal. Elk kuiltje in het duinpad tussen Zandvoort en Langevelderslag en elke
koe in de Zuid-Hollandse polders.
Na drie coronamaanden monotoon trainen vanuit huis in Rijsenhout heeft wielerprof Nils Eekhoff eindelijk weer zicht op andere wegen en andere landschappen. Er wacht hem, onder voorbehoud, nog een kort samengebald slot van het seizoen. Als opmaat daarvoor verblijft hij sinds
vorige week met zijn Team Sunweb voor een drieweekse trainingsstage in het Oostenrijkse
Kühtai, 2000 meter hoog in de Alpen. Zijn eerstkomende wedstrijd
is van 5 tot en met 9 augustus de
Ronde van Polen.
Eekhoff is een van de weinige
renners bij Team Sunweb die dit
jaar geen zicht heeft op het rijden van een grote ronde. Hij staat
genoteerd voor eendagskoersen,
kortdurende etappewedstrijden
en klassiekers op World Tour-niveau. De renner is tevreden over
zijn programma. Voor hem ligt
het zwaartepunt van het seizoenrestant in oktober met de klassiekers Scheldeprijs, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. In de
maanden daarvoor staat hij op
de startlijst van Dwars door het
Hageland, Bretagne Classic en
BinckBank Tour. Eekhoff zegt de
periode van trainen zonder afgetekend doel, ondanks een mentaal dipje in mei, goed te zijn
doorgekomen. Zijn trainer is tevreden over de door hem verrichte arbeid en hoopt dat het wielertalent tijdens de tot 24 juli durende hoogtestage in Oostenrijk nog
een stap vooruit kan zetten in zijn
ontwikkeling.

Aalsmeer - Donderdagavond
werden 174 duiven ingekorft
voor de eerste Dagfond (lange
afstand) vlucht vanuit het Franse Fontenay Sur Eure, met een
gemiddelde afstand van 490 kilometer. Vrijdagavond werden
er 179 duiven ingekorft voor de
Vitesse vlucht vanuit Belgische
Quievrain met een gemiddelde
afstand van 218 kilometer. Dat
het weer niet best zou zijn, wisten
de deelnemers vooraf.

Herstart Nils Eekhoff in
Ronde van Polen

Owen Geleijn
Voor Owen Geleijn begint het
wedstrijdseizoen met Opleidingsteam Jumbo-Visma op 26

juli in de GP Kranj in Slovenië.
Owen: “Zeggen dat ik weer zin
heb in koersen is een understatement. De afgelopen periode was
natuurlijk saai zonder wedstrijden, maar ik ben er goed doorgekomen. Bovendien kon ik wat
meer tijd besteden aan mijn studie bewegingswetenschappen.”
De 19-jarige Rijsenhouter volgde de afgelopen weken met zijn
team een aantal tijdrittrainingen. Volgende week zet Geleijn
de puntjes op de i tijdens een
trainingsstage in Slovenië. Aansluitend hierop volgt de categorie 2-profkoers in Kranj, zijn eerste race sinds de Ster van Zwolle, Aalsmeer- Ondanks de coronamaatregelen hebben de dansers
eind februari.
en danseressen van Blackbird
Dance Centre afgelopen zondag
Jordy Buskermolen
Of Jordy Buskermolen dit seizoen 5 juli toch een veilige dansshow
nog start in wegwedstrijden is voor publiek kunnen geven. Een
zeer de vraag. Hij richt zich al op heuse eindshow geheel volgens
het strandraceseizoen dat in ok- de regels van het RIVM, dus met
tober begint met Hoek van Hol- inachtneming van de 1,5 meland-Den Helder. De renner uit ter maatregel. Normaal vindt de
Kudelstaart heeft de afgelopen jaarlijkse dansshow plaats in het
maanden doorgetraind. “Maar theater, maar door het coronaviop een laag pitje”, zegt hij. “Wel rus was het dit jaar een lange tijd
heb ik een aantal online-wedstrij- onzeker of de show überhaupt
den gereden in de E-racing Series doorgang zou kunnen vinden.
voor club- en continentale ren- Online werd er ondanks alles
ners uit Nederland en België.” De hard door getraind onder leiding
wedstrijden waren live op inter- van dansjuf Merel. Twee weken
net te volgen. Na zes races ein- geleden werd de beslissing gedigde Buskermolen op de zesde nomen om toch de eindshow te
gaan organiseren en wel op een
plaats in het eindklassement.
unieke wijze: Een drive-in dansRegiokampioenschap
Ook op clubniveau wordt er weer
volop gefietst. In Uithoorn bij
UWTC (BMX en wegwielrennen)
en in Amstelveen bij De Amstel
draaien de wielen in onderlinge
competities. Komende zondag
12 juli staat met het open kampioenschap van Amstelveen op de
Peter Postbaan de eerste regionale koersen op het programma.
Na de jeugdraces (eerste start om
10.00 uur) komen vanaf 13.00 uur
gezamenlijk eliterenners, junioren en amateurs in actie.

Cees van Vliet winnaar
vlucht vanuit Quievrain

Veilig en uniek

Luid applaus na drive-in
dansshow Blackbird
show op drie verschillende parkeerplaatsen van Waterdrinker in
Aalsmeer, die hiervoor haar terrein beschikbaar had gesteld. Het
publiek bleef in de auto en reed
van onderdeel naar onderdeel
waar de verschillende stijlen van
dans (hiphop, modern, high heels
en streetjazz) werden getoond.
De dansers en danseressen straalden van plezier en het publiek
klapte en toeterde uitbundig aan
het einde van de verschillende
shows. De aanwezigen werden
hiertoe ook een beetje aangekondigd met bordjes, maar zonder deze verzoeken waren zeker
ook de handen op elkaar gegaan
voor deze topprestatie van zowel
de dansers als de docenten van
Blackbird Dance Centre.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

En zo geschiedde, in Frankrijk,
België en Nederland was het zaterdag gewoon slecht weer. Dus
overstaan tot zondag. Zondagmorgen nog steeds slecht op de
vlieglijn, maar er zat verbetering
aan te komen.
Om 10.40 uur kregen de duiven in
Fontenay het sein los en konden
met een straffe ZW-wind huiswaarts keren. De duiven in Quievrain moesten 2 uur langer wachten, die kregen om 13.45 uur de
vrijheid, ook met een straffe ZWwind. De snelheid zou hoog liggen, dus iedereen zat op tijd bij
het hok om de gevleugelde vrienden op te vangen, die onderweg
ook nog wel een buitje te verwerken kregen.
Om 15.05.49 wisten en Gerard en Lies v.d. Bergen hun 19012 te klokken, en deze maakte
1831,566 meter per minuut (bijna
110 kilometer per uur). Goed voor
de eerste plek bij de vlucht vanuit
Fontenay Sur Eure. Om 15.42.40

uur klokte Cees van Vliet zijn 18401 na de vlucht vanuit Quievrain
en deze duif maakte 1837,361
meter per minuut (ruim 110 kilometer per uur).
Uitslag van de vlucht Fontenay Sur
Eure met 174 duiven en 9 deelnemers:
1. Gerard en Lies v.d. Bergen Kudelstaart
2. Wim Wijfje De Kwakel
3. Johan van Ackooy Hoofddorp
4. Darek Jachowski Mijdrecht
5. Comb. Baas & Berg De Kwakel
6. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
7. Gebr. Verheijen Amsterdam
8. Th. v.d. Wie Aalsmeer
9. Aad van Belzen Kudelstaart
Vlucht Quievrain met 179 duiven
en 12 deelnemers:
1. Cees van Vliet Kudelstaart
2. Aad van Belzen Kudelstaart
3. Bram v.d. Wie Aalsmeer
4. Gerard & Lies v.d. Bergen
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
6. Piet v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
7. Dirk Baars Kudelstaart
8. Comb. Baas & Berg De Kwakel
9. Gebr. Verheijen Amsterdam
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. Th. v.d. Wie Aalsmeer
12. Johan van Ackooy Hoofddorp
Aanstaande zaterdag 11 juli staat
de Midfondvlucht vanuit het
Franse Morlincourt op het programma en een oefenvlucht jonge duiven vanuit Roosendaal.

Willem op één, Jan tweede

5e ronde zomercompetitie
bij schaakclub Westeinder
Aalsmeer - Voor de eerste maal
in de zomercompetitie waren de
spelers van schaakclub Westeinder in deze ronde met een oneven aantal schakers. Dat wordt
dan opgelost door drie spelers een driekamp met iets minder tijd te laten spelen, dus niemand gaat onverrichter zake naar
huis. Deze ronde waren Peter Verschueren, Marco Hutters en Jaap
van Staaveren aan de beurt. Peter
won tweemaal vlotjes en Marco
versloeg Jaap, waardoor zij nog
eerder klaar waren dan de andere reguliere tweekampen.
Willem Hensbergen speelde tegen Rik Konst, qua rating zijn gevaarlijkste concurrent. Met een
remise en een winstpartij wist
Willem de aanval op zijn koppositie echter af te slaan. Olivier ver-

knalde een gewonnen stelling tegen Maarten, maar herpakte zich
na het nodige zelfverwijt en wist
de tweede partij met zijn favoriete Black Lion in 20 zetten te winnen. De laatste partij was tussen
Jan van der Sluis en Gerard Verlaan waarin Jan de volle winst
pakte.
De stand na vijfronden: Willem
Hensbergen aan kop met 25 punten, Jan van der Sluis stoomde
op naar de tweede plaats met 18
punten en Peter Verschueren, Olivier Marincic en Maarten de Jong
staan gezamenlijk op drie met 16
punten.
Volgende week woensdag kan
er weer veilig geschaakt worden
in het Dorpshuis in Kudelstaart.
Ook toegankelijk voor niet-leden!
Aanvang is 20.00 uur.

Handbalclubs BeNe League
organiseren oefentoernooi
Aalsmeer - In augustus gaan
vier handbaltopclubs uit Nederland het tegen elkaar opnemen in een oefentoernooi.
Deelnemers zijn Greenpark
Aalsmeer, Lions, Bevo en Volendam.
Twee weekenden (22 en 23 en
29 en 30 augustus) worden er
wedstrijden gespeeld door de
vier clubs uit de BeNe League
in Noord-Holland en in Limburg. Hurry-Up uit Drente, ook
een BeNe League team, doet
niet mee aan het oefentoernooi. De wedstrijden zijn een

mooie aanloop naar de start
van de BeNe League, deze staat
gepland vanaf zaterdag 5 september.
Greenpark Aalsmeer Heren 1
wordt het nieuwe seizoen versterkt met Tobias Marx (Houten), Thomas Houtepen (Feyenoord) en Tom de Bruin (terug
uit Duitsland).
Ook Dames 1 van de Aalsmeerse handbalvereniging heeft
twee nieuwe speelsters welkom mogen heten: Nanda
Jansma en Noël Reus (beiden
SEW).

Stap voor stap versoepelen maatregelen

Douches weer open bij
zwembad De Waterlelie
Aalsmeer - Goed nieuws voor
zwemmers: voor en na het zwemmen mogen zij weer gebruik maken van de gemeenschappelijke douche in De Waterlelie. Stap
voor stap versoepelen de maatregelen bij het zwembad aan de
Dreef. Op maandag 18 mei opende het zwembad de deuren na 10
weken gesloten te zijn. Banenzwemmers, zwemles kinderen
en een week later ook de deelnemers van de sportgroepen trekken thuis de zwemkleding aan
en kleden om in de sporthal van
het sportcentrum. Deze maatregel blijft tot nader orde gehandhaafd. Om het Coronavirus onder
controle te krijgen mochten zij de
afgelopen 6 weken niet douchen.
Nu kan dat weer wel!
Zomervakantie
Tijdens
de
zomervakantie
kunt u ook weer volop zwemmen bij zwembad de Waterlelie. Het zwembad is elke dag geopend voor banenzwemmen,

sportgroepen, recreatief zwemmen buiten of binnen en zomer
zwemlessen. Tijdens de vakantie
periode kan iedereen voor en na
het zwemmen douchen. Ook de
buitendouches gaan weer open.
De buitenbaden zijn bij mooi
weer geopend tot 1 september.
U reserveert vooraf een tijdsblok
waarbinnen u een verfrissende
duik komt nemen. Dit kan van
9.30 tot 13.30 uur of van 14.30 tot
18.30 uur. Tevens koopt u online
uw toegangskaart.
Entree en kiosk
De entree voor de buitenbaden is
volledig buiten om, links van de
binnen glijbaan. Zijn de weersomstandigheden niet gunstig
om buiten te zwemmen, kom dan
binnen zwemmen, spelen en plezier maken in het water. Kijk op
de www.dewaterlelieaalsmeer.nl
of u buiten of binnen recreatief
kan zwemmen. De kiosk op het
buitenterrein is geopend wanneer de buitenbaden open zijn.

Cees van Vliet.

Gerard v.d. Bergen.

Spanning neemt toe in
AAS schaak-arena
Aalsmeer - Er waren maar zes
deelnemers bij de AAS Arena afgelopen zondag 5 juli, de rest zat
vermoedelijk voor de buis in de
ijdele hoop dat Max de race ging
winnen. Met vijf geharde Azen
had de WhiteQueen een zware
middag. Ze streed dapper maar
ging met 0 uit 10 ten onder. KillerKid Onon scoorde nog wel een
remise tegen Ben, maar was niet
in de vorm die hij soms toont en
kwam slechts op 2.5 uit 9. De jaren lijken te gaan tellen voor
Ben, want de prestaties worden steeds minder, ook het tempo wordt minder en hij ging een
paar keer door zijn klok. Een onbevredigende 3.5 uit 9 was het
gevolg. De top drie streed verwoed tegen elkaar, de anderen
als tussendoortjes afmakend. He-

roman Bryan smaakte het genoegen om als enige van Jeffrey Wateenonzin te winnen, maar kwam
toch power te kort en werd derde met 6.5 uit 11. Simon de Reiger ging fantastisch van start en
stond op een moment zelfs aan
kop. Hij scoorde 8.5 uit 11, een
score waarmee je toernooien kan
winnen, maar niet als Jeffrey mee
doet. Jeff werd in de vierde ronde teruggeworpen door een nederlaag tegen Bryan, maar begon daarna aan een enorme opmars en scoorde 9 uit 10, een score van 30 punten net zoveel als de
deelnemers 3 tot en met 6! Kijk
voor de partijen op https://www.
chess.com/ en voor de stand
en nadere informatie op http://
www.aas.leisb.nl/.
Door Ben de Leur

