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Bijzonder transport op weg naar België

Silo’s van 23 meter hoog 
door de Ringvaart
Aalsmeer - Het is bij menigeen 
vast onopgemerkt gebleven, 
maar afgelopen vrijdag 10 juli is 
in de vroege ochtend een bijzon-
der transport door de Ringvaart 
gevaren en met passen en me-
ten de Aalsmeerderbrug door-
gegaan. Vijf silo’s, elk 23 meter 
hoog, zijn vanuit ‘t Zand op reis 
gegaan richting Antwerpen. Het 
transport ging over het Noord-
hollandsch kanaal richting Zaan-
dam en via de staande mastrou-
te (Ringvaart) naar Amsterdam. 
De vijf silo’s stonden vast op gro-
te pontons die gemanoeuvreerd 
werden door twee sleepboten. Bij 
elkaar was de ‘stoet’ zo’n 120 me-
ter lang. De silo’s gaan gebruikt 

worden voor de opslag van plant-
aardige olie in de haven van Ant-
werpen. De bootreis naar de bu-
ren in België gaat meer gemaakt 
worden. In totaal gaan zeven-
tig silo’s over het water vervoerd 
worden van ‘t Zand naar de Belgi-
sche haven en vijf per keer is het 
maximum. Oftewel nog dertien 
keer de gelegenheid om het bij-
zondere transport in de Ringvaart 
te aanschouwen. Wel vroeg uit de 
veren dan, voor de ‘stoet’ ging de 
Aalsmeerderbrug afgelopen vrij-
dag even over half zeven in de 
ochtend open. De datums van de 
volgende transporten zijn overi-
gens nog niet bekend. 
Foto’s: Jan Ran
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Bewoners worden bij plannen betrokken

Woningbouwontwikkeling op 
‘scholenterreinen’ Hornmeer
Aalsmeer - Het voormalige scho-
lenterrein in de Meervalstraat ligt 
er keurig bij. Bouwrijp zeg maar 
en afgesloten met hekwerk. Toch 
gaat voorlopig nog niet de eer-
ste spade de grond in voor de 
bouw van maximaal 80 wonin-
gen in verschillende prijsklassen 
voor diverse doelgroepen. Voor 
de ontwikkeling van woning-
bouw is namelijk gekozen voor 
een zogenaamde tenderproce-
dure om te komen tot een ont-
wikkelaar/bouwer. In principe 
worden vijf ontwikkelaars/bou-
wers gevraagd in te schrijven. 
Om de uiteindelijke keuze te ma-
ken wordt een beoordelingscom-
missie opgericht waarin de voor-
zitter van de wijkraad Hornmeer 
of een andere vertegenwoordi-
ger van het bestuur, een onaf-
hankelijke voorzitter, een verte-

genwoordiger uit de politiek, de 
projectleider, stedenbouwkundi-
ge en een planeconoom plaats 
nemen. Door de voorzitter of een 
afgevaardigde uit wijkraad Horn-
meer zitting te laten nemen, kan 
de voorkeur van de bewoners in 
deze wijk aangegeven worden. 
Door de ontwikkelaar wordt een 
stedenbouwkundig schetsont-
werp ingediend en in nauw over-
leg met de bewoners en belang-
hebbenden komt tot slot het de-
fi nitieve stedenbouwkundig plan 
tot stand. 
Op de locaties van het ‘oude’ 
buurthuis en de gymzaal in de 
Roerdomplan tiert het groen nog 
welig en lijkt het of hier voorals-
nog geen stappen ondernomen 
worden om te komen tot woning-
bouwontwikkeling. Toch gaat 
ook hier gebouwd worden. Het 

plan is om maximaal tachtig zorg-
woningen inclusief een zorgwijk-
punt in de Roerdomplaan te rea-
liseren. Voor deze ontwikkeling 
is gekozen voor de Heemraad BV 
te Amstelveen als ontwikkelaar/
bouwer vanwege haar grote af-
fi niteit en expertise met zorgwo-
ningen en diverse zorgpartijen. 
Op dit moment is door de Heem-
raad een studie gedaan voor een 
invulling. Wanneer blijkt dat deze 
studie voldoet aan de gemeente-
lijke eisen, zal dit bouwplan wor-
den gepresenteerd aan de om-
geving, zodat ook hierop bewo-
ners en belanghebbenden in de 
gelegenheid worden gesteld ad-
vies te geven. Vorige week is het 
zomerreces voor de politiek inge-
gaan. Presentaties en bewoners-
avonden zullen pas vanaf sep-
tember plaats gaan vinden. 

Zwemmers opgelet!
Reusachtige meerval in fuik visser Rekelhof
Aalsmeer - Beroepsvisser en na-
tuurbeheerder Theo Rekelhof 
deed afgelopen maandagmor-
gen zijn vangst van het jaar. 
In zijn fuik vond hij een reusach-
tige meerval, waarschijnlijk een 

dame. De enorme vis was nauwe-
lijks te tillen. Na weging (27 kilo) 
en meting (1.65 meter) is de on-
geveer 25 jaar oude dame weer 
voorzichtig teruggezet in de 
Westeinderplassen. 

De meerval zwemt daar nu weer, 
waarschijnlijk nog een beetje bo-
zig, rond. Dus, volgens een alou-
de Aalsmeerse grap, zwemmers: 
opgelet!
Foto: Wim Rietveld.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 17.600

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL
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 Zondag 19 juli
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege Groenstrook, 

J.P. Thijsselaan. Zondag geen 
diensten tot en met 2 augus-
tus.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag geen diensten tot en met 
9 augustus.

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

Lichtbaken Rijsenhout. Zon-
dag 10u. Gezamenlijke onli-
ne dienst via www.kerkdien-
stenonline.nl. Voorganger: ds. 
J. Trommel.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst via www.dgaalsmeer.nl. 
Voorganger: zr. Franka Ries-
meijer.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelia-

laan 247. Zondag 10u. Online 
dienst via http://pgaalsmeer.
nl/kerkdienstgemist/. Voor-
ganger: ds. Teus Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. (online) dienst met 
ds. G.H. de Ruiter uit Aalsmeer 
via www.hervormdaalsmeer.
nl. Oosterkerk, Oosteinder-
weg 269. Zondag om 10u. (on-
line) dienst met ds. G. Fredrik-
se, Harderwijk via www.her-
vormdaalsmeer.nl

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Dienst 
via livestream: www.leg.nl.  

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof. 
Zondag 9.30u. Eucharistievie-
ring en om 14u. Poolse dienst 
in Karmelkerk. Maximaal 80 
kerkplaatsen. Reserveren 
voor viering zondag via www. 
rkkerkaalsmeer.nl op donder-
dag en vrijdag 9 tot 12u. Re-
serveren Poolse dienst ver-
loopt via de Poolse Parochie.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag  

geen diensten. 
Roemeens-orthodoxe Paro-

chie: Zondag 9u. Utrenia en 
1030u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ion.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via www.kerkdienstge-
mist.nl. Voorganger: propo-
nent A.T. Maarleveld uit Bode-
graven.

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.
nl. Voorganger: mw. J. v/d 
Vis-Star uit Aarlanderveen. 
Ook op later tijdstip terug te 
kijken.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.  

Zondag 11u. Woord- en com-
munieviering. Maximaal 60 
kerkplaatsen. Vooraf reserve-
ren via sjangeboortesecre-
tariaat@live.nl of bel 0297-
324735.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 20 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

In diverse kerken worden weer 
diensten gehouden waarbij pu-
bliek aanwezig mag zijn. Voor-
af aanmelden is wel een vereis-
te en er gelden diverse RIVM-
regels. Kijk voor meer info op 
de websites van de kerken.

Geldzaken, zorg en vrijwilligerswerk
Wethouder op bezoek bij 
Infopunt in bibliotheek
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 9 juli heeft wethouder Zorg 
en Wijkgericht werken, Wilma 
Alink, in de bibliotheek de her-
start van het Infopunt en Finan-
cieel Café bezocht. Een belang-
rijke dienst volgens Alink, die blij 
is dat de inwoners van Aalsmeer 
hier nu weer hun vragen kunnen 
voorleggen – gratis en vrijblij-
vend. Met medewerking van de 

bibliotheek is een veilige plek in-
gericht, zodat de geldende coro-
naregels in acht kunnen worden 
genomen. De hele zomer door 
kunnen inwoners allerlei vragen 
komen stellen op het gebied van 
bijvoorbeeld geldzaken, zorg en 
vrijwilligerswerk. Elke donder-
dagmiddag van 15.30 tot 17.30 
uur in de Bibliotheek Aalsmeer in 
de Marktstraat.

Van 20 tot en met 25 juli
Online collecte voor KiKa
Amstelland - Van 20 tot en met 
25 juli doen honderden trouwe 
actievoerders en vrijwilligers van 
Stichting Kinderen Kankervrij (Ki-
Ka) mee aan de online KiKa Col-
lecte. Sinds half maart zijn er dui-
zenden acties die normaal ge-
sproken voor het goede doel ge-
organiseerd worden stilgelegd, 
net als alle sportevenementen 
van KiKa. Dat is een behoorlijke 
aderlating voor de stichting, die 
belangrijk onderzoek naar kin-
derkanker financiert. Op de spe-
ciale actiepagina kikacollecte.nl 
worden dagelijks nieuwe digitale 
collectebussen aangemaakt. Het 
officiële startschot van de online 

collecteweek voor KiKa wordt ge-
geven op maandag 20 juli. Vanaf 
dan delen alle collectanten hun 
donatieverzoeken via alle moge-
lijke digitale kanalen. “Het is fan-
tastisch om te zien hoe onze ac-
tievoerders en vrijwilligers dit ini-
tiatief omarmen. Ook in deze tijd 
blijkt maar weer dat KiKa van heel 
Nederland is. Dat zien we aan de 
vele positieve reacties die we krij-
gen van nieuwe donateurs en lo-
terijspelers. Ook zijn er tijdens de 
Run for KiKa@Home duizenden 
sportievelingen vanuit huis gaan 
hardlopen voor KiKa”, aldus een 
trotse Frits Hirschstein, oprichter 
en directeur van KiKa.

Oefenen in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen

Hulp in bibliotheek bij 
donorregistratie
Aalsmeer - Op 1 juli is de nieuwe 
donorwet ingegaan. Dit betekent 
dat iedereen in Nederland van-
af 18 jaar in het nieuwe Donorre-
gister staat. Wil je hier meer over 
weten? Wil je hulp bij het registre-
ren? In de bibliotheek helpen me-
dewerkers je verder.
Voor het invullen van je donorre-
gistratie kan je terecht in de bibli-
otheken Amstelveen Stadsplein, 
Aalsmeer en Uithoorn terecht. Je 
kunt daarvoor gratis gebruik ma-
ken van de computer. In de bi-
bliotheek vind je alle informa-
tie die je nodig hebt voor het in-
vullen van het formulier. Je kunt 
ook eerst oefenen met invullen. 
Medewerkers helpen je graag op 
weg.
Weet je niet hoe je de donorregi-
stratie invult en wil je daar eerst 
mee oefenen? Kom dan naar één 
van de oefenochtenden. Onder 
begeleiding van een bibliotheek-
medewerker oefen je met het in-

vullen van het online formulier 
en kan je vragen stellen over de 
nieuwe donorwet. De bijeenkom-
sten zijn op dinsdag 21 juli van 
11.00 tot 12.30 uur in de bieb op 
het Stadsplein , op dinsdag 4 au-
gustus van 11.00 tot 12.30 in bi-
bliotheek Aalsmeer in de Markt-
straat en op donderdag 13 au-
gustus van 11.00 tot 12.30 uur in 
bibliotheek Uithoorn. Kijk voor 
meer informatie over de donor-
wet en over de oefenochtenden 
op www.debibliotheekamstel-
land.nl/donor of neem contact 
op via 020-6414126.

Fiets terug bij 
eigenaresse!
Aalsmeer - Vorige week berichtte 
deze krant over de aangetroffen 
fiets in de bosjes op de hoek La-
kenblekerstraat met de Zwarte-
weg. De Giant was veilig gesteld 
door een inwoner, die de vondst 
daarna gemeld heeft bij de ge-
meente. Reeds de volgende dag 
heeft de Kudelstaartse eigenares-
se zich bij de gemeente gemeld. 
Er is vervolgens contact met de 
meldster opgenomen. Ze vertel-
de haar fiets herkend te hebben 
van de foto in de Nieuwe Meer-
bode. De fiets werd reeds sinds 
10 juni vermist. Destijds stond 
de fiets bij de bushalte ter hoog-
te van het oude politiebureau 
aan de Zwarteweg. De fiets is dus 
honderden meters verplaatst en 
gedumpt in de bosjes. De eige-
naresse kon met haar bewaarde 
fietssleutel het slot openen en 
de fiets weer meenemen.
Een gelukkige hereniging mede 
dankzij de vinder en de Nieuwe 
Meerbode!

Kudelstaart - Na een verplichte pauze-periode van ongeveer 
4,5 maand vanwege het coronavirus start de ouderensoos Ku-
delstaart haar klaverjasmiddagen op de donderdag in het Dorps-
huis van Kudelstaart weer op. De eerste speelmiddag is op don-
derdag 6 augustus van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en jo-
keren staan op het programma. Belangstelling voor deze kaart-
middag? De Ouderensoos heet zowel jokeraars als klaverjassers 
van harte welkom. Kom gerust eens kijken of bel voor meer infor-
matie penningmeester Hans van Schuilenburg via 06-12699009.

Ouderensoos start weer

Middag geanimeerd verlopen
Vrouwen-netwerk PvdA 
over corona en Schiphol
Aalsmeer - Zoals veel activiteiten 
vanaf begin maart door het coro-
navirus geen doorgang konden 
vinden, was er vorige week na 
lange tijd weer ruimte voor een 
bijeenkomst van het Aalsmeer-
se Vrouwen-netwerk van de Par-
tij van de Arbeid. Dit alles op de 
bekende gepaste afstand van el-
kaar.
Op de geanimeerd verlopen mid-
dag passeerden vele interessante 
onderwerpen de revue. Zo boog 
men zich onder meer over actu-
ele onderwerpen en werd daar-
over gediscussieerd. Dat de co-
ronacrisis en de gevolgen voor de 
vele facetten in de samenleving 
uiteraard aan de orde kwam lag 
voor de hand.

Vluchtelingenkinderen
Het respect voor de zorgwerkers 
werd besproken en ook hun fi-
nanciële positie die volgens het 
Netwerk door ‘de politiek’ dient 
te worden verbeterd. Het was 
voorspelbaar dat op deze bijeen-
komst Schiphol en de vele peri-
kelen, met name voor Aalsmeer 
en Kudelstaart, niet onbespro-
ken bleven. Komt al het geld 
dat naar Schiphol gaat op de goe-
de plek terecht vroeg men zich 
af en wordt het duurzaam be-
steed.
Zoals gebruikelijk kwamen bij 
de leden van het Vrouwen-net-
werk, vrijwel alle fervente kran-
tenlezers, ook landelijke actu-
ele onderwerpen aan de or-
de. De komende verkiezingen in 
2021, het nieuwe pensioenstel-
sel, de alleenstaande kinderen 
in de vluchtelingenkampen op 
het Griekse kamp Moria. Hoe het 
gemeentebestuur over dit laat-

ste onderwerp denkt was de le-
den van het Vrouwen Netwerk al 
uitvoerig medegedeeld door 
PvdA fractievoorzitter Jelle Buis-
ma.
Op 18 juni is er een motie aange-
nomen door de gemeenteraad 
om in Aalsmeer/Kudelstaart al-
leenstaande minderjarigen op 
te vangen. Zoals bekend stemde 
een groot deel van de raad hier-
mee in, met uitzondering van 
VVD en AA. De aanbevelingen 
van de denktank van de SER (So-
ciaal Economische Raad) werden 
eveneens onder de loep geno-
men zoals onder meer het zoe-
ken van een nieuwe balans voor 
het blijvend thuiswerken in niet-
cruciale beroepen.
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Donderdag 16 juli:
* Exposities ‘Bomen in beeld’ 
en mozaïek ’Bloemen’ in Flower 
Art Museum, Kudelstaartseweg. 
Open: donderdag, vrijdag tot en 
met zondag 11 tot 17u.
* Zomer sportinstuif voor jeugd 6 
t/m 12jr. van 14.30 tot 15.15u. bij 
gymzaal Rozenstraat. Iedere don-
derdag.
* Infopunt Wijkgericht Werken 
open in bibliotheek, Marktstraat 
van 15.30 tot 17.30u. Elke don-
derdag.
Vrijdag 17 juli:
* Marktplaats voor jeugd 10-12jr 
in bibliotheek Marktstraat van 
10.30 tot 12u. Aanmelden ver-
plicht via website bieb.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer 
in buurthuis, Dreef 1. Start 20u. 
Zaal open vanaf 19.30u.
* Live: Acidbass en Simulation 
Adaptation in grote zaal N201, 
Zwarteweg. Van 20 tot 23u.
Zaterdag 18 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer 
te Aalsmeerderbrug open Voor-
af toegangskaarten bestellen 
via 0297-321408 of via www.
crash40-45.nl. 
* Nachtruis-café met dj’s Mister 
Marcel, Franky-B en Mindmistake 
in N201, Zwarteweg 90 van 19 tot 
23.59 uur.
Zaterdag en zondag:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 
in Hornmeer open. Beide dagen 
van 10 tot 16.30u.
Zondag 19 juli:
* Watertoren open voor publiek 
van 13 tot 17u. Ook 26 juli.

* Acoustic Mix in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude Meer 
van 16 tot 19u. Reserveren ver-
plicht: info@the-shack.info.
* Rondleiding op begraafplaats 
Zorgvlied Amstelveen van 14 tot 
16u. Aanmelden verplicht: Info@
wandelenoverzorgvlied.nl.
* Familietheater ‘Vos en Haas in 
gevaar’ in Poppentheater Amstel-
veen vanaf 16.30u.
Maandag 20 juli:
* Zomer sportinstuif voor jeugd 
6 t/m 12jr. van 16 tot 16.45u. op 
grasveld naast Proosdijhal Ku-
delstaart. Iedere maandag.
Dinsdag 21 juli:
* Tennissen voor OVAK-leden bij 
Racket Sport, Beethovenlaan van-
af 9u.
* FloriWorld Aalsmeer, Sierteelt-
straat open voor bezoekers. Ie-
dere dinsdag t/m zondag 10 tot 
18u. Tickets reserveren via www.
floriworld.nl.
Woensdag 22 juli:
* Vrij tafeltennissen bij ATC Bloe-
menlust in De Bloemhof, Horn-
weg van 20 tot 22u. 
Vrijdag 24 juli:
* Zomerconcert met Little Boo-
gie Boy Hein Meijer (blues) in Flo-
wer Art Museum vanaf 20u. Op 7 
augustus Jazztrio Jos van Beest in 
De Oude Veiling en 28 augustus 
NinaLynn (country-folk) in Histo-
rische Tuin. Reserveren verplicht. 
via www.skca.nl.
* Bandbrouwerij voor muzikan-
ten in N201, Zwarteweg vanaf 
20u. Ook 7 en 21 augustus en 4 
september.
Zondag 26 juli:
* Honing slingeren in de Histori-
sche Tuin van 14 tot 16u. Ingang 
via Praamplein.
* Grote Gershow in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u.

Enthousiaste reacties na repetitie
ACOV gestart met zingen
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 9 juli is Aalsmeers Christelijk 
Oratorium Vereniging weer be-
gonnen met zingen. Dit alles con-
form de maatregelen zoals het 
RIVM dat voor koren heeft vast-
gesteld. Gelukkig kon het koor in 
de eigen repetitieruimte, het Ba-
ken in de Open Hof kerk, terecht.

Sinds de lockdown halverwege 
maart heeft het koor kunnen re-
peteren via het ZOOM internet 
programma op computer of ta-
blet. Mede door de inzet van di-
rigent Danny Nooteboom ble-
ven de koorleden zo toch verbon-
den met elkaar. Het zingen op de-
ze manier was echter niet voor ie-
dereen zo gemakkelijk en werd 
ook niet door iedereen als pret-
tig ervaren.

Het verlangen naar ‘zingen met 
elkaar’ werd groter naarmate de 
weken voorbij gingen en einde-
lijk kwam daar het verlossende 
bericht: de koren mochten, on-
der strenge voorwaarden, weer 
beginnen.

Op 1,5 meter van elkaar, in zig 
zag formatie, waarbij de repe-
titie wordt gestreamd via You- 
Tube, oefent de Oratorium Ver-
eniging met ongeveer 24 mensen 
van het koor. De overige leden 
kunnen zo thuis mee-oefenen. 
Er kwamen veel enthousiaste re-
acties na deze repetitie. Donder-
dag 16 juli is de laatste keer voor 
de zomerstop. Na de vakantiepe-
riode hoopt de Oratorium Vereni-
ging weer met het hele koor bij 
elkaar te kunnen komen.

Reserveren verplicht!
Akoestische livemuziek 
op zondag in The Shack
Oude Meer - Voor de komende 
weken heeft The Shack een stel 
prachtige muzikanten op het po-
dium/terras staan. Alle optredens 
zijn (semi) akoestisch. Hiervoor is 
het verplicht reserveren voor bin-
nen en zijn er minder plekken be-
schikbaar dan normaal, dus zal 
het snel ‘vol’ zitten. Indien het 
weer het toelaat wordt het ter-
ras erbij betrokken en is er meer 
plek. Aanvang voor alle datums 
is 16.00 uur. Voor onderstaande 
optredens kan nog gereserveerd 
worden:

Zondag 19 juli: Acoustic Mix 
Acoustic Mix is ’n prachtige mix 
van zang, mondharmonica en 
twee bijzonder goeie en eigen-
zinnige gitaristen: Jos van Hooff 
en Remco Tammer brengen een 
mix van bekende pop, rock, reg-
gae, blues en country uit de ja-
ren zestig tot negentig. Wie kent 
ze niet, de hits van de Doobie Bro-
thers Mink de Ville, The Stranglers, 
Shocking Blue, Golden Earring en 
vele anderen. Acoustic Mix is ver-
rassend goed en laat de muzika-
le tijden herleven. De entree be-
draagt 10 euro per persoon.
 
Zondag 26 juli: Grote Gershow 
Het gezicht en de stem van Ger 

Savelkoul zouden bij sommige 
bekend voor kunnen komen: hij 
was de zanger in een aantal Un-
dercoversessies als Bon Jovi, Dire 
Straits en Tom Jones. Ger is naast 
zanger ook pianist, die met zijn 
piano door het land optreedt op 
diverse locaties. Hierbij is er een 
hoofdrol weggelegd voor het pu-
bliek; wat er gespeeld en gezon-
gen wordt is puur afhankelijk van 
wat er wordt aangevraagd. Al-
le genres zijn daarbij geoorloofd, 
dus wees creatief!  
 
2 Augustus: Lost & Found 
Mike en Marco vormen samen 
‘Lost & Found’ en nemen de be-
zoekers mee op een muzikale 
reis langs hun persoonlijke inspi-
ratiebronnen uit vele decennia. 
Nummers van David Bowie, Neil 
Young, Beatles, Pearl Jam, The 
Kings, Black Crowes, Tom Petty, 
Moody Blues, Bob Dylan zorgen 
voor de nodige nostalgische her-
kenning en kippenvel momen-
ten. En dit is nog maar een kleine 
greep uit het repertoire van dit 
geweldige muzikale duo. Voor re-
serveren: info@the-shack.info.
Adres: Schipholdijk 253b in Oude 
Meer. Kijk voor meer informatie 
en het volledige programma op 
www.the-shack.info. 

Mooie deuntjes en gezelligheid
Acidbass en Simulation 
Adaptation live in N201
Aalsmeer - Op vrijdag 17 juli ein-
delijk terug van weggeweest in 
de grote zaal van cultuurcen-
trum N201 aan de Zwarteweg: 
Acidbass en Simulation Adaptati-
on. Met een dynamische mix van 
punk en elektronica zorgt Acid-
bass voor onvoorspelbare shows 
en een kenmerkende sound. Het 
project is eeuwig in ontwikkeling, 
maar er lijkt nu wel een vaste be-

zetting te zijn. Simulation Adap-
tation is een tweemans project 
ontstaan uit een gedeelde pas-
sie. De muziek is een atmosferi-
sche, elektronische rollercoaster 
met invloeden uit verschillende 
genres en bands. Een verfrissen-
de nieuwe sound. De N201 gaat 
open om 20.00 uur, de livemuziek 
start om 21.00 uur. Einde: 23.00 
uur. De entree is gratis.

Programma’s Radio Aalsmeer
‘Echt Esther’ praat over 
discriminatie
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 16 juli, om 19.00 uur praat 
presentatrice Esther Sparnaaij 
in ‘Echt Esther’ over discrimina-
tie. Ook in Nederland hebben 
mensen er last van en met na-
me over racisme hebben we de 
laatste tijd, veel gehoord. Maar 
als het gaat om ongelijke behan-
deling, gebeurt dat niet alleen 
op basis van ras, maar zeker ook 
op basis van geaardheid, handi-
cap of leeftijd. Om meer inzicht 
te verkrijgen gaat Esther in ge-
sprek met coach Klaar Hooijman 
en Ilse Zethof (heeft een kind met 
een verstandelijke beperking). 
Telefonisch praat zij met Nancy 
Wong (van Chinese afkomst) en 
Adrie de Rooij (homoseksueel). 
Een vraag voor een van de gas-
ten of een persoonlijke ervaring 
met betrekking tot discriminatie 
die je wilt delen? Mail deze voor 
donderdag naar esther@radio-
aalsmeer.nl.

‘Sem op Zaterdag’ 
Sem van Hest is een Limburg-
se Aalsmeerder die onder ande-
re iedere zaterdag de luisteraars 
op soms onnavolgbare wijze trak-
teert op heerlijke muziek en bij-
zondere gasten. Zijn keuzes zijn 
wat betreft inhoud, artiest of ti-
tel vaak gerelateerd aan de actua-
liteit en worden relaxed en infor-
matief toegelicht. Alle genres en 
dus muziek van alle continenten 
komen aanstaande zaterdag 18 
juli van 10.00 tot 12.00 uur geva-
rieerd aan bod met een accent op 
‘licht verteerbaar’. 

Jeroen in ‘Door de Mangel’
‘Door de Mangel’ is de wekelijkse 
talkshow op Radio Aalsmeer. Ie-
dere week ontvangt het presen-
tatieduo Mylène en Elbert Huijts 
live een gast. De 290e schakel aan 
de inmiddels immens lange ket-
ting was Sander Huis. Hij runt sa-
men met zijn vader een jachtha-
ven en het is de bedoeling dat de 
jonge Aalsmeerder het van hem 
over gaat nemen. Zoals gebruike-
lijk heeft ook Sander een opvol-

ger gezocht. Volgende week ver-
schijnt Jeroen Bastian aan tafel. 
Ook hij is actief op het nautische 
vlak, met name dan in de moto-
ren van boten. “Ik ben benieuwd 
wat hij het leuke aan zijn werk 
vindt”, vroeg Sander Huis zich 
af. Het antwoord op deze vraag 
is maandag 20 juli te horen om 
19.00 uur. Ook een vraag voor Je-
roen? Mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar: 0297-325858.

‘De Top 10 van’ Miranda
Het lukt programmamakers Ta-
litha en Rinus van Itterzon iede-
re maandagavond om 20.00 uur 
om leuke gasten aan tafel te krij-
gen die steeds maar weer een in-
teressante top 10 komen presen-
teren. Afgelopen maandag was 
niemand minder dan Gerard Jo-
ling in de studio die door mid-
del van zijn tien favoriete liedjes 
een leuke inkijkje in zijn leven gaf.  
Maandag 20 juli is Miranda Gom-
mans te gast. Zij was zelf jaren 
presentatrice van dit program-
ma en komt vertellen waar ze nu 
zoal mee bezig is. Dit bezige bij-
tje heeft vast en zeker een gezel-
lige top 10 die ze de luisteraars 
met veel enthousiasme zal voor-
leggen. 

Requim van Mozart 
Maandagavond 20 juli om 21.00 
uur zal Sem van Hest in het klas-
sieke programma ‘Intermezzo’ 
onder andere een uitvoering van 
het Requim van W.A. Mozart door 
de Academy of St. Martin-in-the-
Fields onder leiding van Neville 
Mariner laten horen. Daarnaast 
komt er ook muziek van Beetho-
ven voorbij op de lokale radio-
zender. Radio Aalsmeer is de loka-
le omroep van Aalsmeer en om-
geving. De omroep is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/ 
Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. 

Haal de zomer in huis

Honing slingeren in de 
Historische Tuin
Aalsmeer - In de Historische Tuin 
staat deze zomervakantie honing 
slingeren op het programma. Op 
zondag 26 juli van 14.00 tot 16.00 
uur kunnen belangstellenden 
kennis maken met dit wonderlij-
ke fenomeen.  
Neem de (klein)-kinderen mee op 
ontdekkingstocht tussen de ho-
ningraten en laat ze kennis ma-
ken met deze bedreigde dier-
soort. Stap in de fascinerende we-
reld van de bij en hoor over het 
gele goud dat ze produceren. Na-
tuurlijk valt er ook het een en an-
der te proeven. 

In de corridor kunnen bezoekers 
live aanschouwen hoe Tuinimker 
Eric van der Meer de oogst van 
zijn bijenvolk binnenhaalt. De 
verse honing wordt ter plekke af-
getapt en is verkrijgbaar in pot-
ten van 50, 250 en 450 gram.  
Haal de zomer in huis met deze 
natuurlijke lekkernij. Ook leuk om 
cadeau te geven! Kinderen tot 12 
jaar, donateurs en museumkaart-
houders hebben deze bijzondere 
middag gratis toegang. 
De Historische Tuin is te bereiken 
via de ophaalbrug aan het Praam-
plein in het Centrum.

Rondleidingen op bekendste begraafplaats

Wandelen op Zorgvlied
Amstelland - Marcel Bergen en 
Irma Clement (auteurs van Wan-
delen over Zorgvlied) zijn weer 
gestart met twee uur durende 
rondleidingen over de bekendste 
begraafplaats van Nederland. De 
rondleiding gaat langs een groot 
aantal bijzondere historische en 
moderne graven die op Zorgvlied 
te vinden zijn. De auteurs geven 
uitleg bij de uitbundige funerai-
re symboliek uit de negentiende 
eeuw die is aangebracht op de 
rijksmonumenten van onder an-
dere Oscar Carré (1891), Sophia 
Knoll (1890) en Adrianus Hartog 
van Banda (1873). Maar ook bij 
graven van bekende overledenen 
wordt stil gestaan.

Daarnaast vertellen de auteurs 
meer over de tuin- en parkaan-
leg en de monumentale bomen 
op de begraafplaats. Ook komen 
moderne aspecten van Zorgvlied 
aan de orde, waaronder het on-

dergrondse grafkeldercomplex ‘t 
Lalibellum en het Crematorion. 
Het aantal deelnemers per rond-
leiding is maximaal acht perso-
nen en vooraf aanmelden via 
info@wandelenoverzorgvlied.nl 
of het inschrijfformulier opwww.
wandelenoverzorgvlied.nl is ver-
plicht. Deelname 10 euro per per-
soon (inclusief koffie of thee). De 
wandeling worden om de twee 
weken georganiseerd op de zon-
dagen 19 juli, 2, 16 en 30 augus-
tus, 20 september, 4 en 18 ok-
tober en 1 en 22 november. De 
wandelingen starten allen om 
14.00 uur en duren tot ongeveer 
16.00 uur. Verzamelen bij de wit-
te kantoorvilla aan de Amsteldijk 
273 in Amstelveen. Door de Coro-
na maatregelen wordt een strik-
te grens gehanteerd qua aantal 
deelnemers. Degenen die zich 
opgeven ontvangen een bericht 
of zij wel of niet deel kunnen ne-
men.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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Keyboards
‘Medeli’

vanaf  € 159,-
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‘Nux’ en ‘Stagg’

vanaf € 119,-
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ukelele’s

Viool ‘Leonardo’
(set) vanaf € 75,-

vanaf € 119,-
TIP:

Keyboards
AANBIEDING:

vanaf  € 159,-
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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 evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden

EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAGEN  

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV  de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
•	 Kudelstaartseweg	295	 (Z20-049142)	Cocktailavond	op	11	

september	2020,	ontvangen	11	juli	2020
•	 Kudelstaartseweg	295	(Z20-049107)	Foodtruck	Festival	op	

12	september	2020,	ontvangen	11	juli	2020
•	 Stommeerweg	2A	 (Z20-049380)	Midzomer	 light	 feest	 op	

22	augustus	2020,ontvangen	7	juli	2020

COLLECTES 

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

TER INZAGE:

t/m	6	augustus	2020:
-		 ligt	de	ontwerpomgevingsvergunning	voor	de	herinrich-

ting	van	het	Waterfront	(Z19-059133)	met	de	daarbij	beho-
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

Officiële Mededelingen
16 juli 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

vernietigen.	Artikel	5.31	van	de	AWB	kan	ook	van	toepassing	
zijn. 
De	 rechthebbenden	 krijgen	 de	 gelegenheid	 deze	 objecten	
van	de	openbare	weg	te	verwijderen	en	wel	tot	en	met	27	juli	
2020.	Voor	nadere	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	de	
team HOR van de gemeente Aalsmeer telefoon
0297	-	38	75	75.	Stamnummers:	060594	\	010119
 

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	dossiernum-
mer.	 In	 een	 later	 stadium	kan	 eventueel	 een	 zienswijze,	 een	
bewaarschrift	of	een	beroepschrift	worden	ingediend.
-		 Hortensialaan	56,	1431	VD,	(Z20-049083),	het	plaatsen	van	

een dakkapel aan de voorzijde van de woning  
-		 Dorpsstraat	 40,	 1431	CD,	 (Z20-049081),	 het	 plaatsen	 van	

een dakkapel op de mansarde kap aan de zijkant van de 
woning  

-		 Legmeerdijk	121,	1432	KA,	(Z20-048745),	het	afwijken	van	
het	bestemmingsplan	t.b.v.	kamergewijze	verhuur		

-		 Jasmijnstraat	 31,	 1431	 RH,	 (Z20-048731),	 het	maken	 van	
een	aanbouw	en	het	verbouwen	van	het	interieur		

-		 Wilgenlaan	 14,	 1431	 HT,	 (Z20-048684),	 het	 plaatsen	 van	
een	stacaravan	als	tijdelijke	mantelzorgwoning		

-		 Herenweg	 66A,	 1433	HB,	 (Z20-047866),	 het	 bouwen	 van	
een	botenhuis		

 
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE. DE 
BESLISTERMIJN IS VERLENGD MET ZES WEKEN. DE BESLIS-
SING OP DE VOLGENDE AANVRAGEN ZIJN  MET TOEPAS-
SING VAN ARTIKEL 3.9, LID 2 VAN DE WABO VERLENGD:
-		 Burgemeester	Kasteleinweg,	(Z20-021886),	het	vervangen	

en	wijzigen	van	geluidsschermen	langs	de	Burgemeester
			 Kasteleinweg	 (project	 HOVASZ,	 hovasz-102).	 Verzonden:	

09	juli	2020
-		 Uiterweg	265,	1431	AH,	 (Z20-035488),	het	verbouwen	en	

uitbreiden	van	de	woning.	Verzonden:	09	juli	2020
-		 Oosteinderweg	 170,	 1432	 AR,	 (Z20-021955),	 het	 vervan-

gen	van	de	bestaande	woning.	Verzonden:	09	juli	2020
 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE 
PROCEDURE *
Het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 maakt	 be-
kend	 dat	 op	 grond	 van	 artikel	 3.9	 van	 de	 Wet	 algemene	
bepalingen	 omgevingsrecht	 besloten	 is	 de	 volgende	
omgevingsvergunning(en)	 te	 verlenen.	Tegen	 de	 afgifte	 van	
deze	vergunning(en)	kunt	u	bezwaar	maken.	Hoe	u	dat	kunt	
doen	leest	u	in	het	groene	kader	aan	de	onderkant	van	deze	
advertentie:
-		 Kudelstaartseweg	 148	 B,	 (Z20-020875),	 het	 bouwen	 van	

een	woning.	Verzonden:	13	juli	2020
-		 Mercuriusstraat	48	 ,	 1431	XD,	 (Z20-030415),	het	plaatsen	

van een dakkapel aan de voorzijde en een vergunnings-
vrije	dakkapel	aan	de	achterzijde	van	de	woning.	Verzon-
den:	13	juli	2020

-		 Gemaalstraat	19,	1432	JX,	(Z20-034801),	het	plaatsen	van	
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
13	juli	2020

-		 Burgemeester	Kasteleinweg,	(Z20-021886),	het	vervangen	
en	wijzigen	van	geluidsschermen	langs	de	Burgemeester	
Kasteleinweg	 (project	 HOVASZ,	 hovasz-102).	 Verzonden:	
13	juli	2020

-		 Geraniumstraat	1,	1431	SP,	(Z20-006107),	het	kappen	van	
een	kastanjeboom.	Verzonden:	13	juli	2020

-		 Burg.	 Kasteleinweg,	 tussen	 Dorpsstraat	 en	 Oosteinder-
weg,	 (Z20-035163),	het	uitvoeren	van	werkzaamheden	in	
archeologisch	waardevol	gebied	en	in	een	zone	met	dub-
belbestemming	waterkering	t.b.v.	de	aanleg	van	HOVASZ	
(project	HOVASZ,	Hovasz-108).	Verzonden:	09	juli	2020

-		 Kamperfoeliestraat	60,	1431	RP,	(Z20-036576),	het	aanbou-
wen	van	een	tuinkamer.	Verzonden:	09	juli	2020

-		 Machineweg,	 tussen	 Aalsmeerderweg	 en	 Legmeerdijk,	
Sectie	B	9610,	 (Z20-023116),	het	kappen	van	21	waarde-
volle	 essen	 t.b.v.	 herinrichting	 van	 de	 Machineweg.	 Ver-
zonden:	09	juli	2020

-		 Uiterweg	127	ws11,	1431	AD,	(Z20-018221),	het	legaliseren	
van	twee	schuifpuien	en	wijzigen	van	de	gevelbekleding.
Verzonden:	08	juli	2020

-		 Thailandlaan	9,	1432	DJ,	(Z20-027321),	het	wijzigen	en	in-
tern	verkleinen	van	de	verdiepingsvloer	ten	opzichte	van	
de	 reeds	 verleende	 vergunning	 Z19-065309.	 Verzonden:	
08	juli	2020

BEKENDMAKINGEN

Hoe	weet	u	of	uw	buurman	een	bouwvergunning	heeft	aange-
vraagd?	De	gemeente	vindt	het	belangrijk	u	goed	te	informe-
ren	over	zaken	die	uw	directe	leefomgeving	aangaan.	
U	kunt	op	meerdere	manieren	op	de	hoogte	blijven	van	alle	
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	mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw	 telefoon.	 De	 OmgevingsAlert	 App	 is	 gratis	 beschik-
baar	 voor	 iPhone	 en	 iPad	 in	 de	Apple	Appstore	 en	 voor	
Android-smartphones	via	Google	Play.

•	 De	app	van	de	overheid	heet	‘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	bin-
nen	een	vaste	termijn	aan	te	geven	wat	het	nieuwe	adres	gaat	
worden.	Niet	iedere	inwoner	houdt	zich	echter	aan	deze	ver-
plichting.	
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.

BEWAAR OUDE KLEDING THUIS

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

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,	schuldhulpver-
lening	 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 tele-
fonisch	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

TE VERWIJDEREN AANHANGERS EN TRAILER

Bij	de	parkeerplaats	aan	de	Haydnstraat		te	Aalsmeer	staan	al	
geruime	tijd	diverse	aanhangers	en	boottrailer	zonder	kente-
kens. Volgens artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning	van	de	gemeente	Aalsmeer	is	het	verboden	deze	aanhan-
gers	en	trailer	 langer	dan	5	achtereenvolgende	dagen	op	de	
weg	te	plaatsen	of	te	hebben.	

De	 eigenaren	 worden	 verzocht	 zich	 zo	 spoedig	 mogelijk	 in	
verbinding	te	stellen	met	team	Handhaving	Openbare	Ruimte	
(HOR)	van	de	afdeling	VH	van	de	gemeente	Aalsmeer.

De	gemeente	is	voornemens	op	grond	van	artikel	5.29	en	5.30	
van	 de	 Algemene	Wet	 Bestuursrecht	 (AWB)	 bestuursdwang	
toe	te	passen,	door	deze	objecten	op	28	juli	2020	van	de	open-
bare weg mee te voeren en op te slaan Dit betekent dat de 
gemeente	deze	objecten	na	13	weken	mag	verkopen	of	laten	

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	te-
lefonisch	met	één	van	onze	medewerkers	of	stel	uw	vraag	bij	
de	receptie.	Wij	proberen	dan	samen	met	u	tot	een	passende	
oplossing	te	komen.	Wij	doen	er	alles	aan	om	u	goed	en	snel	
te	woord	te	staan.	De	wachttijden	zijn	mogelijk	wat	 langer	
dan	normaal.	Wij	vragen	daarvoor	uw	begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden,	 ten	 gevolge	 van	 het	 coronavirus	 COVID-19,	 zullen	
er	geen	 fysieke	 stukken	op	het	 raadhuis	 ter	 inzage	 liggen.	
Stukken	waarvoor	 een	 inzageverplichting	 geldt	 kunt	 u	 tij-
delijk	alleen	via	de	website	van	de	gemeente	inzien.	Mocht	
u	niet	 in	de	gelegenheid	zijn	om	stukken	online	 in	te	zien,	
kunt	u	telefonisch	contact	opnemen	met	het	algemene	tele-
foonnummer	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	opge-
heven,	zullen	stukken	uiteraard	weer	op	het	gemeentehuis	
in te zien zijn.

AFVAL
Vanaf	dinsdag	24	maart	worden	maximaal	vier	klanten	tege-
lijkertijd	 toegelaten	op	de	milieustraat.	Meerlanden	vraagt	
mensen	 alleen	 met	 volle	 vrachten	 te	 komen,	 rekening	 te	
houden	met	extra	wachttijden	en	de	instructies	van	hun	me-
dewerkers	op	te	volgen.	Medewerkers	zullen	bezoekers	at-
tenderen	voldoende	afstand	te	houden.	Voor	alle	informatie	
over	de	dienstverlening	van	Meerlanden,	kunt	u	terecht	op:	
www.meerlanden.nl/coronavirus.

SERVICELIJN
Voor	al	uw	klachten	en	meldingen	kunt	u	bellen	naar	de	
Servicelijn:	0297-387575	of	mailen	naar:	
servicelijn@aalsmeer.nl	.	

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar	buiten	openingstijden	en	in	het	weekend	
via	het	hoofdnummer:	0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor	al	uw	klachten	over	provinciale	wegen	en	bruggen:	
tel.	0800-0200600	of	mail	naar:	info-bu@noord-holland.nl	

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners	in	uw	wijk?	Iedere	wijk	in	Aalsmeer	heeft		een	wijk-
overleg	voor	en	door	bewoners.	Meer	informatie	over	deze	
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton	“Mijn	Wijk”	of	op	de	gezamenlijke	website	van	de	wijk-
overleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt	 u	 een	 afspraak	 maken	 met	 de	 burgemeester	 of	 een	
van	de	wethouders,	dan	kunt	u	dit	doen	via	het	bestuurs-
secretariaat.	Voor	een	afspraak	met	de	burgemeester	kunt	u	
bellen	naar	tel.	0297-387511.	Voor	een	afspraak	met	een	van	
de	wethouders:	tel.	0297-387512.	Raadpleeg	voor	de	porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig	 wordt	 in	 commissievergaderingen	 gesproken	
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een	organisatie	aangaan.	U	kunt	in	een	commissievergade-
ring	het	woord	voeren	over	geagendeerde	onderwerpen.	De	
inspreker	krijgt	maximaal	vijf	minuten	de	tijd	om	de	raads-
leden	 toe	 te	 spreken,	waarna	eventueel	 een	korte	 vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering.	Let	wel:	inspreken	is	geen	herhaling	van	reeds	
ingediende	zienswijzen.	U	kunt	zich	aanmelden	als	inspreker	
bij	de	griffie	via	griffie@aalsmeer.nl	of	telefonisch	via	0297-
387584/387660	tot	12.00	uur	op	de	dag	van	de	vergadering.

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	bouw-
plannen	bij	u	in	de	buurt.	Bovendien	wordt	vermeld	waar	u	
de	plannen	kunt	bekijken	en	hoe	u	er	bezwaar	tegen	kunt	
indienen.	U	kunt	de	officiële	mededelingen	en	bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een	 (omgevings-)vergunning,	 met	 de	 daarop	 betrekking	
hebbende	 stukken,	 ligt	 zes	 weken	 na	 de	 dag	 van	 verzen-
ding	ter	inzage	bij	de	afdeling	Veiligheid,	Vergunningen	en	
Handhaving.	U	kunt	op	dinsdag	en	donderdag	tussen	8:30	
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	bin-
nen	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	Hand-
having,	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 mede-
werker 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	be-
roepschrift	indienen	bij	de	Rechtbank	van	Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende	de	termijn	(zes	weken	vanaf	de	dag	dat	het	ont-
werp	ter	inzage	is	gelegd)	kan	een	belanghebbende	schrif-
telijk	en/of	mondeling	zijn	zienswijze	tegen	het	ontwerpbe-
sluit	 naar	 voren	 brengen.	De	 schriftelijke	 zienswijze	wordt	
ingediend	 bij	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	 ge-
meente	Aalsmeer,	postbus	253,	1430	AG,	Aalsmeer.	Degene	
die	buiten	de	openingstijden	inzage	wil	hebben	en	degene	
die	mondeling	zijn	zienswijze	naar	voren	wil	brengen,	kan	
contact	opnemen	met	de	afdeling	Veiligheid,	Vergunningen	
en	Handhaving	via	telefoonnummer	020	-540	4911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Kunstenaars achter de (corona)schermen...
Annelien Dekker: “Gelukkig komen er 
weer nieuwe ideeën boven drijven”
Aalsmeer - Dat het ene jaar het 
ander niet is heeft beeldhouwster 
Annelien Dekker aan den lijve on-
dervonden. Verleden jaar expo-
seerde zij bij de meest beken-
de bloemist in Amsterdam; Men-
no Kroon en niet zonder succes 
Haar tulpen waren zo geliefd dat 
er keihard gewerkt moest worden 
voor weer nieuwe unica beelden. 
Ook werden haar grote bronzen 
tulpen aangekocht door de Keu-
kenhof en mocht zij dit jaar op-
nieuw haar werk tonen. Dit keer 
bronzen rozen, helaas was er nie-
mand die de schoonheden – van-
wege alle Corona maatregelen – 
heeft kunnen bewonderen.
“Mijn twee blauwe en groene 
hortensia’s (brons op albast) ston-
den op een mooie open sokkel. 
Maar helaas ging het feest niet 
door…. Ik realiseer mij dat er dit 
jaar slechts één positief moment 
is geweest en dat was het slagen 
van onze dochter Amber. Maar 
ook voor haar kon dat niet feeste-
lijk worden gevierd.”

Geen stilzitter
Nu is Annelien een vrouw die niet 
kan stilzitten en altijd bezig moet 
zijn. Fijn gebouwd – op het fra-
giele af – dicht je haar geen zwaar 
werk toe, maar vergis je niet, zij 
staat haar mannetje. Haar beel-
den worden – op het gieten na – 
door haar stuk voor stuk met de 
grootste zorg bewerkt. Tijdens de 
coronaperiode transformeerde zij 
zich als ‘bouwvakker’,  hielp onder 
andere mee in het nieuwe appar-
tement van haar zoon en dochter 
en verrichtte veel schilderwerk 
voor haar broer Rob in zijn restau-
rant Oh!

Mooi rustpunt
“Ik ben inmiddels heel handig 
geworden in kitten en scheuren 
wegwerken”, zegt ze lachend met 
een paar pretogen, zodat je als 
toehoorder vanzelf mee gaat la-

chen. “Ik ben het zelfs heel leuk 
gaan vinden. Het ontbrak mij 
niet aan energie, maar ik kwam 
niet toe aan beelden maken. Het 
werkt toch prettiger als er ten-
toonstellingen of afspraken in 
het vooruitzicht zijn. Nu die druk 
er niet meer was, heb ik heel veel 
in ons huis met kleur gewerkt en 
van mijn atelier een museumpje 
gemaakt. Het is een mooi rust-
punt geworden waar de beel-
den beter tot hun recht komen 
en het voor bezoekers prettiger 
is om te komen kijken. De ruim-
te is nu meer een verlengstuk van 
ons huis geworden. De muren 
heb ik oud-roze geverfd en er ligt 
een mooi kleed op de grond. Mijn 
laatste grote tulpenbeelden ga 
ik in de tuin af werken, geen zin 
meer in al die stof binnen.”

Nu zal het werken in de tuin be-
paald geen straf zijn, want Anne-
lien bezit ook over groene vin-
gers. De fraai onderhouden tuin 
toont een schat aan bloemen-
weelde waar de bijen zich zoe-
mend tegoed aan doen. En ge-
lukkig komen er toch ook weer 

nieuwe ideeën boven drijven, het 
kunstenaarsbloed laat zich weer 
gelden!  

Kennis doorgeven
Annelien heeft meerdere malen 
– tijdens de Kunstroute – in het 
Tuinhuis geëxposeerd en deed in 
het Fort Kudelstaart mee aan het 
Aalsmeer Flower Festival. Het wa-
ren voor haar zeer geslaagde eve-
nementen. De laatste jaren heeft 
zij open huis in eigen omgeving. 
“Dat is mij zeer goed bevallen, 
niet alleen vanwege het minde-
re sjouwwerk, maar mensen ont-
vangen op een plek waar je je he-
lemaal thuis voelt zorgt toch voor 
een meerwaarde.”  
Zij kijkt uit naar oktober, dan zijn 
ook haar cursisten meer dan wel-
kom. “Ik geef nu alweer een aan-
tal jaren les, het is enig om men-
sen wat te leren. Krijg daar zelf 
ook energie van. Mensen zijn 
vaak veel creatiever dan zij den-
ken. Je moet gewoon durven en 
van de aanwijzingen leer je veel. 
Hoe vaak hoor ik niet: Ik wist niet 
dat ik dít kon.”
Janna van Zon

‘Muziekhonger’ na vier maanden fysieke afwezigheid

Repetitieavond Aalsmeers 
Harmonie in kas
Aalsmeer - Na maanden van fy-
sieke afwezigheid zijn de leden 
van Aalsmeers Harmonie tijdens 
een repetitieavond op 7 juli weer 
bij elkaar gekomen. Niet zoals ge-
bruikelijk in hun repetitielokaal in 
’t Baken, maar bij één van de le-
den thuis op de kwekerij.

Voldoende afstand was gewaar-
borgd en het bestuur had ge-
zorgd voor een persoonlijk zak-
je met lekkernijen en een drank-
je. Op die manier werd zo goed 
mogelijk rekening gehouden met 
de coronamaatregelen. Want juist 
door die maatregelen heeft het 
orkest al vier maanden niet geza-
menlijk gerepeteerd en konden 
enkele concerten die geprogram-
meerd waren niet door gaan. De 
leden missen hun wekelijkse re-
petitie en ook de dirigent gaf aan 
ernstige ‘muziekhonger’ te erva-
ren. 

Wilhelmus individueel
In april heeft Aalsmeers Harmo-
nie gehoor gegeven aan de op-
roep van het Concertgebouwor-
kest om het Wilhelmus individu-
eel te spelen. Niet op Koningsdag 
op de stoep voor de eigen voor-
deur, maar door middel van het 
opnemen van een filmpje in de 
eigen omgeving. Alle individuele 
filmpjes zijn samengevoegd tot 
een digitaal orkestfilmpje dat u 
wellicht via radio Aalsmeer heeft 
gehoord of gezien.

Het filmpje is op de Facebook- 
pagina van de vereniging duizen-
den malen bekeken en werd door 
diverse media in Noord-Holland 
opgepikt. Een groot succes!

Filmpjes
Dirigent Maron Teerds heeft ver-
volgens vanaf zijn huisadres ar-
rangementen gemaakt waarmee 
secties binnen het orkest een ei-
gen filmpje konden opnemen. 
Zo heeft de saxofoonsectie, met 
begeleiding van de basklarinet, 
‘Hallelujah’ van Leonard Cohen 
opgenomen en is de bekende 
meezinger ‘Aan de Amsterdamse 
grachten’ vertolkt door een kwin-
tet bestaande uit fluit, hobo, klari-
net, hoorn en fagot. 

Noodgedwongen is het orkest 
een compleet nieuwe weg inge-
slagen. Het maken van opnames 
en filmpjes was voor lang niet ie-
dereen binnen het orkest een be-
kende bezigheid. Velen moes-
ten hun grenzen verleggen om 
zich zo bloot te geven. De lief-
de voor muziek en het enthousi-
asme overwonnen toen de eer-
ste Wilhelmus bijdragen in de 
groepsapp binnenstroomden. 

Nieuwe fase
Het ruim honderd jaar oude or-
kest is een nieuwe fase binnen 
gewandeld en geniet met volle 
teugen. Neemt niet weg dat live 
met elkaar spelen natuurlijk het 
allerleukst is. Op de kwekerij heb-
ben de aanwezige leden dan ook 
het stof van de instrumenten ge-
blazen en onder leiding van de 
dirigent een aantal nummers met 
elkaar, op afstand, gespeeld. Dat 
smaakt naar meer! Na het zomer-
reces hoopt de harmonie weer te 
starten in het repetitielokaal om 
te gaan werken aan een aantal 
mooie concerten. Houd de websi-
te in de gaten en volg de Harmo-
nie op Facebook (www.facebook.
com/aalsmeersharmonie) om de 
filmpjes te bekijken. Interesse om 
mee te komen spelen? Laat het 
weten. Aalsmeers Harmonie kan 
altijd enthousiaste slagwerkers, 
koper- of houtblazers gebruiken.
Kijk voor meer informatie op: 
www.aalsmeersharmonie.nl.

Eerste gezamenlijke repetitie Aalsmeers Harmonie na 4 maanden. 
Foto: Rudy Koopman

Slechtvalkenfamilie uitgevlogen
Watertoren weer open voor publiek 
Aalsmeer - De slechtvalken met 
hun jongen (3 dit jaar) zijn inmid-
dels uitgevlogen en half juni kon-
den plannen gemaakt worden 
om de watertoren weer te ope-
nen voor de liefhebbers.

De beperkingen in het kader 
van de corona preventie maatre-
gelen gooiden roet in het eten, 
maar gelukkig kan nu op beperk-
te schaal de Aalsmeerse waterto-
ren weer gebruikt worden. Om 
de 1.5 meter afstand tussen be-
zoekers van boven de 18 jaar te 
kunnen waarborgen, kunnen er 
de komende periode tijdens de 
zondagse openingstijden maxi-
maal 8 bezoekers naar boven. Zo-
dra er weer één of meerdere be-

zoekers naar beneden zijn, kun-
nen de volgende bezoekers naar 
boven, etc. 
De bezoekers dienen wel hun ge-
gevens op een lijst te vermelden 
inclusief een verklaring dat zij op 
dat moment geen gezondheids-
klachten hebben. Deze voor-
waarden zijn vanuit de overheid 
gesteld op advies van het R.I.V.M.
Op de begane grond krijgt men 
een goede indruk hoe het lei-
dingsysteem binnen functioneer-
de en er is veel fotomateriaal van 
de bouw van de watertoren. Ook 
wordt een aantal filmbeelden 
vertoont van de slechtvalken en 
hun jongen uit voorgaande jaren.
Als men naar boven klimt, komt 
men uiteindelijk op de buiten-

trans op circa 50 meter hoog-
te. Vandaar heeft men een schit-
terend 360 graden uitzicht over 
Aalsmeer en haar verre regio. Bij 
helder weer zijn zelfs de contou-
ren van de Dom in Utrecht te zien! 
Bezoekers die naar boven willen 
betalen 2 euro, voor kinderen tot 
12 jaar is dit slechts 1 euro. Op de 
begane grond rond kijken is gra-
tis. 

De watertoren is open op de zon-
dagmiddagen 19 en 26 juli van 
13.00 tot 17.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op de website 
van de Stichting Beheer Water-
toren Aalsmeer:  www.aalsmeer-
watertoren.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

Iedereen kan (zonder praam) deelnemen!

Alternatieve Pramenrace via 
Radio/TV Aalsmeer
Aalsmeer - Het heeft heel lang 
geduurd, veel te lang... Maar door 
de versoepelingen heeft het be-
stuur van de Stichting Pramen-
race In Ere (SPIE) nieuwe plan-
nen kunnen maken en is nu een 
alternatief bedacht om zaterdag 
12 september toch met elkaar de 
Aalsmeerse Pramenrace te ‘varen’.

Van ontbijt tot finish
Het wordt helaas wel een alterna-
tieve Pramenrace. Want een Pra-
menrace varen dat gaat tot ver-
driet van velen niet gebeuren. Het 
zou in theorie kunnen, maar in de 
praktijk niet. Aalsmeer wil abso-
luut niet de eerste gemeente zijn 
die een groot evenement gaat or-
ganiseren. Het zet Aalsmeer wel-
iswaar in de schijnwerpers, maar 
niet op de manier zoals men dat 
zou willen. De kans dat heel veel 
mensen uit de buurtgemeentes 
komen meefeesten in Aalsmeer, 
corona meenemen en ervoor zor-
gen dat Aalsmeer op de kaart 
komt als nieuwe brandhaard: 
Nee! Hoe erg SPIE het ook vindt, 
het kan gewoon niet. 

Wat is het alternatief? Het bestuur 
van SPIE gaat zaterdag 12 sep-
tember de gehele dag van Praam-
ontbijt tot finish een uitzending 
maken op Radio Aalsmeer. Per ca-
tegorie komt er eigen uur, waar-
in een kennisquiz is en opdrach-
ten moeten worden gedaan, zo-
wel thuis als op een locatie. Dit 
alles is door iedereen te vol-
gen via het tv-kanaal van Radio 
Aalsmeer. Leuk is dus dat je dit 
jaar geen praam hoeft te hebben, 
om mee te kunnen doen met de 
Aalsmeerse Pramenrace 2020. 
Iedereen kan deelnemen, oud-
deelnemers, pramenrace fans, ju-
nior teams. Vooraf aanmelden is 
wel een vereiste. 

Opdrachten
Het is de bedoeling dat een uit 
minimaal 4 personen bestaat, 
want de quiz en de opdrach-
ten zijn binnen hetzelfde uur. 
De vragen gaan over de geschie-
denis van de Pramenrace, van 
Aalsmeer, de praam en de pen-
ta, maar ook over het thema 
USA. Na het snelheidsuurtje 
wordt gestart met de andere ca-
tegorieën.  Natuurlijk geeft de al-
ternatieve Pramenrace minder 
voorpret dan andere jaren, het 
opbouwen en het ‘vergaderen’ 
worden gemist. Maar, ook hier is 
aan gedacht. Want vanaf zater-
dag 15 augustus worden er al op-
drachten gegeven en hiermee 
zijn extra punten te verdienen. 
Denk vooral aan foto- en film-
opdrachten. Aan het einde van 
de dag (12 september), is er een 
prijsuitreiking en gaat het beste 

team per categorie naar huis met 
een beker.

Inschrijven via site
Leuk om mee te doen? Schrijf dan 
snel in met een team. Altijd mee 
willen doen, maar kon dat niet 
omdat er geen praam beschik-
baar was? Dan is dit dé kans om 
mee te doen aan de (alternatieve) 
Tocht der Tochten!
Inschrijven is mogelijk via www.
pramenrace.nl. Deelname kost 
3 euro per team. Willen er uit 
een pramenraceteam meer dan 
4 mensen mee doen, vorm dan 
2 teams. Natuurlijk krijgen alle 
deelnemers een leuk aandenken 
aan deze unieke Aalsmeerse Pra-
menrace. Het bestuur van SPIE 
hoopt dat  (nieuwe) deelnemers 
het een leuk alternatief vinden en 
ziet graag de inschrijvingen bin-
nen komen!
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Expositie in etalages van winkels 
KCA zoekt Amazing Amateurs 
Aalsmeer - De Stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer (KCA) zoekt 
amateurkunstenaars voor de ex-
positie ‘Amazing Amateurs in de 
Etalage’. Al enkele jaren wordt de-
ze expositie gehouden als aan-
vulling op de kunstwerken van 
amateurs die te bewonderen zijn 
in het Oude Raadhuis.

Vanwege het coronavirus is het 
nog niet honderd procent ze-
ker of de expositie doorgang kan 
vinden, maar KCA gaat er op dit 
moment van uit dat ‘Amazing 

Amateurs in de Etalage’ wel kan 
plaatsvinden. De expositie is ge-
pland van maandag 7 september 
tot en met zondag 4 oktober.

Amateurs uit Aalsmeer en om-
geving worden uitgenodigd hun 
schilderijen, beelden, sieraden, 
etc. tentoon te stellen in de eta-
lages van winkels in het Centrum. 

Interesse? Aanmelden kan tot ui-
terlijk 15 augustus door een e-
mail te sturen naar heleen@kun-
stencultuuraalsmeer.nl.

Van ergernis naar verhitte discussie
Voorkom burenruzies bij 
thuisblijfvakantie
Amstelland - De zomervakantie 
is begonnen. “Je viert vakantie in 
je eigen achtertuin, met wat meer 
barbecues en rumoer. Je buren 
genieten daar al snel wat minder 
van dan jij. Want zij moeten vaak 
nog thuiswerken terwijl jij vakan-
tie viert. En dat kan ergernissen 
oproepen.” zegt Frannie Herder, 
adviseur buurtbemiddeling en 
woonoverlast bij het CCV (Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid). 
Zo’n ergernis kan een vorm aan-
nemen van een verhitte discus-
sie en burenconfl ict. Bij Beterbu-
ren, buurtbemiddeling is sinds de 
corona-maatregelen  een stijging 
van 20% aan meldingen binnen 
gekomen. Van thuisspelende kin-
deren tot sluimerende ergernis-
sen, die door de spanning van de 
nieuwe situatie tot onoverkome-
lijke problemen uitgegroeid zijn.
 
Met elkaar bespreken
Vaak bellen mensen met de vraag 
hoe ze de het beste de proble-
men bespreekbaar moeten ma-
ken met de buren zonder dat het 
escaleert. Beterburen adviseert: 
1. Ga niet naar de buren als je 
boos bent. 2. Zorg er eerst voor 
dat je je problemen duidelijk 
en feitelijk kunt formuleren. Let 
daarbij op wat er gebeurt, wat dit 
met je doet en wat je graag an-
ders wilt zien. 3. Speel het niet 
op de persoon, maar houdt het 
bij de klacht. Niet: Je bent een 
herriemaker, maar: ik kan je mu-
ziek horen als je thuiskomt van 
je werk. 4. Maak duidelijk dat je 
graag prettig met je buren wilt 
wonen en vraag of de buur mee 
wil denken over de oplossing. 
Vuistregel: doe het zoals jij zou 
willen dat je buur het bij jou doet.

Het helpt als je elkaar al vaker ge-
sproken hebt. Zo’n eerste ken-
nismakingsgesprekje en elkaar 
groeten kan een wereld van ver-
schil maken als je overlast met el-
kaar wilt bespreken. 

 Buurtbemiddelaars
Als het je niet lukt om er samen 
uit te komen, kun je Beterbu-
ren bellen. Beterburen biedt gra-
tis buurtbemiddelaars. Zij bege-
leiden dit gesprek, waarbij beide 
buren ondersteund worden om 
tot een gezamenlijke oplossing 
te komen.
 
Veel meldingen
“In Amstelland merken we dat 
er in de afgelopen periode veel 
meldingen binnen kwamen van 
mensen die vooral hun verhaal 
kwijt wilden. Bij de woningcorpo-
ratie konden ze niet terecht met 
deze vorm van klachten. Het gaat 
namelijk om burenoverlast waar 
men met een goed gesprek nog 
zelf mee aan de slag kan. Soms 
mondt dit uit in een bemiddeling, 
soms is een advies voldoende”, 
vertelt Jeanine de Koster, coördi-
nator voor Amstelland bij Beter-
buren. “Onze bemiddelaars zijn 
via telefoon en videobellen ge-
woon doorgegaan met bemidde-
len. Iets waar we trouwens heel 
trots op zijn. Want ook voor hen 
was het een nieuwe benadering 
met andere interventies en on-
dersteuning.”
 
Maatschappelijk werk
Zaken waarbij sprake is van ver-
eenzaming, mensen die begelei-
ding nodig hebben of andere za-
ken waar meer aan de hand is, 
kunnen in goede samenwerking 
met andere diensten vaak goed 
aangepakt of overgedragen wor-
den. Met toestemming van de 
betreff ende bewoner kan over-
leg gevoerd worden met bijvoor-
beeld de wijkagent of een mede-
werker van zorg en overlast bij 
de gemeente of maatschappelijk 
werk. In Amstelland bestaan goe-
de contacten waarbij achter de 
schermen de mensen zich vol in-
zetten voor het welzijn van de be-
woners. Beterburen is te bereiken 
via www.beterburen.nl en 085-
9022810, keuzetoets 3.

Werkplaatsdagen, ouder/kind weekend
Beeldhouwen in de natuur 
op het Beeldeneiland
De Kwakel - Het Beeldeneiland 
aan het Jaagpad 9 van Femke 
Kempkes is prachtige plek in de 
polder boordevol inspiratie! Be-
reikbaar met de heen-en-weer-
boot en meer dan ruimte genoeg 
om gezond met elkaar te wer-
ken in de natuur. Beeldhouwen 
in steen (harde als arduin, mar-
mer en kalk maar ook in zachte), 
houtbewerken, boetseren in klei 
of was, werken met staal, mallen 
maken; het kan allemaal. En ook 
tekenen en schilderen! Het Beel-
deneiland beschikt over buiten-
werkplekken in het weiland met 
weids uitzicht, overdekte werk-
plekken maar wel buiten en heer-
lijk ruime binnenwerkplekken 
met veel licht. Alle gereedschap-
pen en materialen zijn aanwe-
zig. En Femke weet, met nu ruim 
25 jaar ervaring als kunstdocent, 
bijna alles. Inspiratie kan gevon-

den worden in de enorme kunst-
boekenverzameling, de natuur-
lijke omgeving en bij elkaar. De 
werkbesprekingen en uitwisse-
lingen onderling zijn zeer waar-
devol! Er zijn meerdere moge-
lijkheden op kennis te maken 
met het Beeldeneiland en lessen 
te volgen: tijdens de werkplaats-
dagen op dinsdag van 10.00 tot 
15.00 uur met een strippenkaart, 
het bijzondere ouder/kind week-
end op 18 en 19 juli van 10.00 tot 
17.00 uur met Femke Kempkes 
en Machteld Aardse of de werk-
driedaagse van 3 tot en met 5 au-
gustus. Drie dagen van 9.30 tot 
17.00 uur aan een beeld werken. 
Een beeld in klei, steen, hout of 
verf. Ook tijdens deze drie dagen 
wordt gewerkt met twee docen-
ten! Meer weten, interesse?
Bel 06-26154104 of stuur een 
mail naar post@femkekempkes.nl

Groen
Aalsmeer - Het corona verant-
woord thuisblijven heeft ook bij 
ons voor wat extra vrije tijd ge-
zorgd. En dan komen de idee-
en zomaar bovendrijven. Plan-
nen als: laat ik de woonkamer 
eens wat oppimpen. Ander kleur-
tje, ander kleedje. Ik was al voor-
zichtig begonnen met een don-
kergroen schemerlampje hier en 
een lichtgroen kussentje daar. 
Zelf was ik niet op het idee groen 
gekomen, maar volgens de doch-
ter klopte dit helemaal met de 
huidige trend. Daar kon ook nog 
wel een passend kleedje bij. Nou 
lag er een zwart-witte koe op die 
plek, maar die vond ik wat agres-
sief en ik vroeg mij af of ik haar 
erg zou beledigen met het aan-
bieden van een andere functie 
binnen ons gezinsbedrijf. Discre-
tie was geboden, want er is al zo-
veel discriminatie. Ik moet er wel 
bij zeggen dat de zwart-witte 
vlekken evenredig verdeeld wa-
ren, dat was een pluspunt. En-
niewee, de koe verhuisde naar 
kantoor en was daar ongelukkig. 
Maar het groene kleedje kwam 
er. Dat viel alleszins mee, we kon-
den het werkelijk een verbetering 
noemen. En toen deed het dres-
soir van goede vrienden haar in-
trede. Prachtig exemplaar, jaren-
lang in trouwe dienst geweest 
en goed gefunctioneerd, maar 
boventallig geworden wegens 
een verhuizing. En niemand wil-
de haar hebben. Wij wel. Wij hin-
gen haar aan de muur en ze was 
gelijk thuis. Maar die deurtjes ke-
ken mij zo aan. Te grijs. Niet echt 
passend in het interieur, hoewel 
dat stijl allerhande is, maar toch. 
Het kon leuker, kleuriger. Ook 
groen, besloten wij. Dat zorg-
de gelijk voor een dilemma: wat 

voor groen? Niet te donker, maar 
ook niet te licht. Ik toog naar de 
bouwmarkt voor een kleuren-
waaier en kwam thuis met prach-
tige namen als: stijldansen, ein-
delijk, camelot, tagliatelle, melk, 
zeep, aglaia, asperge, parelmoer, 
borduren, corsage, toekomst, uit-
slapen, samenwerken, gîte, mirt 
en venkel. En allemaal hadden ze 
iets van groen in zich. Om gek van 
te worden, we hadden gelijk keu-
ze stress. Wat was nou de juiste 
kleur? Welke paste bij het kleed. 
Of bij de kussentjes? Of bij alle-
bei? Ik was net toe aan: doe maar 
wit, en laat al dat groen maar voor 
wat is, toen ik naar buiten keek en 
mijn ogen stootte aan mijn Mak-
kelijke Moestuinbakken. Daar 
stond de palmkool prachtig te 
wezen tussen de rucola en de sla. 
De bieslook en de peultjes deden 
ook mee en alles stond voor een 
beeldschone groene heg. Een pa-
let aan allerlei kleuren groen en 
niemand die zich er aan stoorde. 
We hebben lukraak een kleur ge-
kozen. Het komt wel goed. De koe 
woont inmiddels in de serre en is 
daar heel gelukkig. 
truusoudendijk@gmail.com

...van Truus

Noteer alvast: 19 september 2021
Toertoch Verhoef boten 
gaat niet door
Aalsmeer - Helaas gaat ook de 
Verhoef boten Aalsmeer toer-
tocht vanwege het coronavirus 
niet door. De vaartocht met alle-
maal verschillende door Verhoef 
gebouwde boten zou plaatsvin-
den op zondag 20 september.
Meer weten over Verhoef bo-
ten, vaartochtjes die de organisa-
tie organiseert en foto’s kijken of 

delen? Ga dan naar de Facebook 
pagina: www.facebook.com/
groups/vbaalsmeer.
Noteer alvast zondag 19 septem-
ber in de agenda van 2021, want 
dan varen de Verhoef boten weer 
uit voor een toertocht over de 
Ringvaart en Westeinderplassen.
Foto: Organisatie Verhoef boten 
toertocht.

Inbraak woning 
in Zijdstraat
Aalsmeer - In de nacht van zon-
dag 5 op maandag 6 juli inge-
broken in een woning in de Zijd-
straat. Tussen 03.50 en 04.05 uur 
hebben dieven zich toegang tot 
het huis verschaft.
Vermoedelijk is de voordeur van 
de woning geopend door mid-
del van ‘fl ipperen’. Mogelijk is een 
zwarte Volkswagen Polo bij deze 
inbraak betrokken.
Wie meer informatie heet wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 of 
doe een melding via politie.nl. 
Zaaknummer van deze inbraak in 
het Centrum is: 2020140552.

Inbraak woning 
op Zwarteweg
Aalsmeer - De politie van 
Aalsmeer zoekt informatie over 
een woninginbraak op de Zwar-
teweg, nabij de Hortensialaan. 
Op woensdag 1 juli hebben die-
ven zich toegang tot het huis ver-
schaft tussen 03.26 en 03.43 uur. 
Bij de betreff ende woning is een 
volledig raam uit het kozijn ge-
broken.

Iets gehoord of gezien? Heeft u/jij 
een tip? Neem dan contact op via 
0900-8844 of vul het tipformulier 
via politie.nl in. Zaaknummer is 
2020136546.

Aalsmeer - We kunnen nu met z’n allen toch wel vaststellen dat 
het Aalsmeerse gemeentebestuur zich verschrikkelijk in de ei-
gen voet heeft geschoten als het om Schiphol gaat. Jarenlang is 
er zonder resultaat gepraat en geruzied aan allerlei Schipholta-
fels, maar zijn economie en werkgelegenheid steeds leidend ge-
weest. Ondertussen groeide en groeide de luchthaven. En nu hui-
len diezelfde bestuurders in de Volkskrant van 6 juli dat de leef-
baarheid in Aalsmeer wordt aangetast en dat er geen woning 
meer mag worden gebouwd. Te laat en niet zo’n klein beetje ook. 
Er kan beter een groot bord aan de grenzen van Aalsmeer worden 
geplaatst waarop staat dat Aalsmeer ‘onbewoonbaar verklaard’ is. 
De gemeente Aalsmeer kan immers niet meer voldoen aan de mi-
nimale eisen om de gezondheid en de veiligheid van haar inwo-
ners te garanderen.  Sterker nog, ze is er niet toe in staat, zo blijkt.
Het lijkt een direct gevolg van wat je toch een jaren durend geval 
van onbehoorlijk bestuur door allerlei overheden mag noemen. 
Om maar te zwijgen van luchthavendirecties en bloemenveiling-
bestuurders. In al die jaren zijn er nooit hanteerbare en meetba-
re grenzen vastgesteld over geluidshinder, fi jnstof, veiligheid en 
de gezondheid van inwoners. Er lijkt nu nog maar één weg over 
en dat vraagt moed van de gemeente. De gemeente zal de rech-
ter moeten vragen om de Staat te dwingen de bestaande geluids-
hinder en luchtvervuiling tegen te gaan. In die procedure kan de 
gemeente de zorgvuldigheid van de besluitvorming en de in-
breuk op het recht van woongenot aan de orde stellen. Tot nu toe 
zijn er nooit harde handhaafbare normen vastgesteld, ook niet in 
de jongste plannen, om dat woonplezier te beschermen. Sterker 
nog, sinds de coronacrisis weten bewoners in de Schipholregio en 
zeker die in Aalsmeer weer waar dat woongenot ook alweer over 
gaat en dat is simpelweg een recht.
Jan Daalman
Bewoner onder de Zwanenburgbaan
JanDaalman5@kpnmail.nl

LEZERSPOST
Te laat en niet zo’n klein beetje ook
‘Onbewoonbaar dorp’

Hennepkwekerij en illegaal vuurwerk aangetroffen

Actie gemeente en politie 
in industriegebied
Aalsmeer - Bij een gezamenlij-
ke actie van gemeente, politie en 
Belastingdienst in een industrie-
gebied in Aalsmeer zijn op don-
derdag 2 juli diverse controles uit-
gevoerd. De integrale actie vond 
plaats in het kader van voorko-
men en bestrijden van (onder-
mijnende) criminaliteit. Met de 
actie werd vastgesteld welke be-
drijven er in het gebied zijn ge-
vestigd en of er illegale activitei-
ten plaatsvinden. Maar ook werd 
gecontroleerd of deze bedrijven 
zich aan de vestigings- en milieu-
regels houden.

De gemeente en de politie stel-
len samen met hun ketenpart-
ners alles in het werk om vormen 
van ondermijning binnen de ge-
meente tegen te gaan. Van on-
dermijning is sprake als de illega-
le ‘onderwereld’ zich mengt met 
de legale ‘bovenwereld’. 
Het doel van de integrale aanpak 
is deze ondermijnende activitei-

ten op te sporen en waar moge-
lijk in te grijpen.

Verstoren
De aanpak om achter de deuren 
van de vestigingen te kijken, ver-
stoort mogelijk de ongewens-
te vermenging tussen bovenwe-
reld en onderwereld. Uiteinde-
lijk moet dit ervoor zorgen dat 
het gebied geen aantrekkende 
werking meer heeft op personen 
om ondermijnende activiteiten 
te starten. De goedwillende be-
drijven – en dat zijn de meesten 
in het gebied – kunnen zo hun 
werkzaamheden ongestoord en 
veilig (blijven) uitvoeren.

Woonfraude en vuurwerk
Naast de strafrechtelijke controle 
van de politie heeft de gemeen-
te voornamelijk gecontroleerd op 
het gebied van milieu, vergunnin-
gen en woonfraude. De Belasting-
dienst controleerde op het correct 
doen van aangiften door de be-

drijven en of deze overeenkomen 
met hetgeen die dag werd aange-
troff en. Ook het innen van (even-
tuele) belastingschulden is hier 
een onderdeel van. De politie trof 
een hennepkwekerij en illegaal 
vuurwerk aan. Naar aanleiding 
hiervan volgt nog een vervolgon-
derzoek door politie en justitie.

Alertheid en melden
Binnen Aalsmeer zijn heel veel 
bedrijven gevestigd op de ver-
schillende bedrijven- en indu-
strieterreinen. Uit onderzoek en 
naar aanleiding van controles is 
gebleken dat deze gebieden ook 
personen/bedrijven aantrekken 
die zich hier vestigen met ande-
re intenties. De politie vraagt ook 
alertheid van iedereen die on-
dermijning of illegale activiteiten 
vermoedt. Melden kan bij de ge-
meente, politie en/of belasting-
dienst via 0900-8844. Anoniem 
melden kan via Meld Misdaad 
Anoniem 0800-7000.

Aftreden Rudolf 
Switser bij Elsrijk
Amstelveen - Het bestuur van 
het Stadsdorp Elsrijk heeft ken-
nisgenomen van het besluit van 
de heer Rudolf Switser, woonach-
tig in Aalsmeer, om om persoon-
lijke redenen af te treden als pro-
grammadirecteur van Openlucht-
theater Elsrijk in Amtelveen. Hij 
heeft zijn besluit niet nader toe-
gelicht. 
Uiteraard respecteert het bestuur 
zijn besluit en dankt hem voor 
hetgeen hij de afgelopen 4 jaar 
heeft gedaan. Onder andere het 
mooie programma dat de heer 
Switser voor 2020 had gemaakt 
en dat tot ieders teleurstelling 
door de coronapandemie geen 
doorgang kon vinden. De circus-
voorstelling van 20 september 
gaat overigens wel door.
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Aalsmeer - De achtervolging en 
uiteindelijke aanhouding van een 
39-jarige man, die zijn zoontje (7) 
had ontvoerd, afgelopen maan-
dag 6 juli gaf behoorlijke reuring 
in Aalsmeer. Het bracht ook veel 
mensen, met name jongeren, op 
de been, die niet schuwden om 
het ‘spektakel’ van heel dichtbij 
te volgen. De verbazing over de 
mee hollende en fietsende jeugd, 
die foto’s en filmpjes maakten, 
was groot. “Te bizar om te zien. Ie-
dereen rent mee. Echt belache-
lijk en gevaarlijk”, aldus een reac-
tie van een bewoner in de omge-
ving van de Ophelialaan. Tijdens 
de achtervolging zijn honden en 
de politie-helikopter ingezet en is 
zelfs een schot gelost, omdat de 
verdachte mogelijk een vuurwa-
pen bij zich droeg.

Wijkagent Dave Witteveen
Wanneer de politie schoten lost, 
een diensthond inzet en geweld 
moet gebruiken bij een aanhou-
ding, moet je dan kijken/filmen 
of jezelf in veiligheid brengen? 
Agent Dave Witteveen van de 
wijk Thamerdal in Uithoorn heeft 
hier een verhaal over geschreven:
“Als dienstdoende wijkagent was 

ik afgelopen maandag betrok-
ken bij een grote politieactie in 
Aalsmeer. Hierbij is een 39-jarige 
man aangehouden. Bij deze aan-
houding waren wij genoodzaakt 
diverse geweldsmiddelen te ge-
bruiken, waaronder de inzet van 
een politiehond en het lossen van 
een waarschuwingsschot. Het in-
zetten van zulke geweldsmidde-
len is niet niks. Voor ons als agen-
ten niet, maar ook zeker niet voor 
een kleine en hechte gemeen-
schap als Aalsmeer. Onder meer 
dankzij deze gemeenschap is de-
ze actie tot een goed einde geko-
men en hebben we de verdach-
te onder controle kunnen bren-
gen. In dit bericht wil ik dan ook 
mijn dank uitspreken naar omwo-
nenden en burgers, die ons voor-
afgaand aan deze aanhouding op 
verschillende manieren (onder 
andere uitlenen van fietsen aan 
agenten en zelfs een brommer 
door Gijs de Koff, zoon van de ei-
genaren van café Sportzicht, red.) 
hebben geholpen.”

Levensgevaarlijk
“Toch moet mij iets van het hart. 
Hoewel ik natuurlijk begrijp 
dat een dergelijke actie veel los 

maakt, en misschien zelfs wel 
spannend is om te zien, wil ik 
mensen op het hart drukken dat 
dergelijke acties van de politie 
wel degelijk levensgevaarlijk kun-
nen zijn voor omstanders. Het 
viel mij op dat het tijdens de ac-
tie steeds drukker werd met men-
sen die poolshoogte kwamen ne-
men van wat er gebeurde en die 
het voorval aan het filmen waren. 
Ergens wel begrijpelijk, maar le-
vensgevaarlijk voor jezelf en an-
dere omstanders. Ook van ande-
re betrokken collega’s kreeg ik 
het signaal dat het door de druk-
te lastig was om op de juiste loca-
tie te komen. 

Bij deze wil ik mensen dan ook 
bewust maken van het feit dat, 
als zoiets gebeurt, je zeker niet 
het gevaar op moet zoeken, maar 
jezelf in veiligheid moet bren-
gen. Laat de hulpverleners hun 
werk doen en volg eventueel via 
de (social) media wat er gebeurt. 
Op het moment dat wij als politie 
dan geweldsmiddelen in moeten 
zetten, dan het liefst met zo min 
mogelijk omstanders en zo veel 
mogelijk ruimte en overzicht over 
de situatie.”

Actie spannend, maar gevaarlijk
Achtervolging: kijken/filmen 
of jezelf in veiligheid brengen?

Foto Marco Carels: Veel jongeren op straat tijdens de achtervolging en uiteindelijke aanhouding vorige week 
maandag in de Ophelialaan.

Informatie van kabinet over verdeling ‘corona-gelden’

Compensatiepakket voor 
Aalsmeer van 286.000,-
Aalsmeer - Het kabinet heeft 
eind juli een brief uitgebracht 
met concrete informatie over de 
bedragen die gemeenten ontvan-
gen via het compensatiepakket 
coronacrisis mede-overheden. 
Aalsmeer ontvangt een totaalbe-
drag van 286.000 euro te verde-
len over een zestal posten. Voor 
lokale culturele voorzieningen is 
84.000 euro gereserveerd, voor 
inhaalzorg Jeugd en Wmo 57.000 
euro, voor derving parkeerbelas-
ting 2.000 euro, voor derving toe-
ristenbelasting 86.000 euro, voor 
voorschoolse voorziening peu-
ters 13.000 euro en voor sociale 

werkbedrijven 44.000 euro. Deze 
toegekende compensatie heeft 
betrekking op de periode van 
maart tot juni 2020. Voor de pe-
riode na 1 juli wil het Rijk samen 
met medeoverheden optrek-
ken bij de invulling van de nodi-
ge maatregelen en om de soci-
aal/economische crisis het hoofd 
te bieden. Samen wordt bekeken 
welke reële compensatie nodig is 
op basis van de hogere uitgaven 
en de gederfde inkomsten. Er is 
verder ook nog een aantal onder-
werpen waarvoor de compensa-
tie verloopt via aparte afspra-
ken en geldstromen. Dit betreft 

de bijstandsgelden, het Tijdelij-
ke Steunfonds Lokale informatie-
voorziening, de OV beschikbaar-
heidsvergoeding en de compen-
satie kwijtschelding huren sport. 
“Al de nu bekend gemaakte be-
dragen vormen slechts één stukje 
van een grotere puzzel”, aldus het 
college in een schrijven aan de 
raadsfracties. “Na het zomerreces 
wordt in het najaar, via de tweede 
Bestuursrapportage 2020, de ba-
lans opgemaakt voor het lopende 
jaar van alle dan bekende financi-
ele ontwikkelingen en afwijkin-
gen, inclusief de inzet van het ei-
gen gemeentelijke noodfonds.”

Gemeente verwacht overschrijding op de begroting
Kosten afvalinzameling flink toegenomen
Aalsmeer - Op basis van de cijfers 
van het eerste kwartaal 2020 ziet 
de gemeente dat de kosten van 
de afvalinzameling en verwerking 
door Meerlanden dit jaar flink zul-
len toenemen. “De verwachting is 
dat hierdoor een overschrijding 
zal ontstaan op de begroting”, al-
dus het college in een brief aan 
de raadsfracties. Er is een aanmer-
kelijke toename geconstateerd 
van de hoeveelheid aangebo-
den restafval en grofvuil. Oorzaak 
hiervan is zo goed als zeker het 
coronavirus en de hiervoor geno-
men maatregelen om zoveel mo-

gelijk thuis te blijven en te wer-
ken. De afgelopen maanden za-
ten regelmatig de plastic-inza-
melbakken vol en wordt ‘grof vuil’ 
gedumpt bij de verschillende in-
zamelstations. Dit brengt extra in-
zet van Meerlanden met zich mee 
en hiervoor volgt uiteraard een 
(extra) rekening. Verder was het 
de afgelopen maanden ook bij-
zonder druk op het milieu-stati-
on in Rijsenhout van Meerlanden. 
Er moesten zelfs verkeersrege-
laars ingezet worden om de grote 
stroom bezoekers te begeleiden, 
gevolg ook extra kosten. Verder 

is de marktprijs van papier eind 
2019 sterk afgenomen, waardoor 
de papieropbrengsten lager zijn. 
Tevens worden extra kosten ge-
maakt voor de papierinzameling 
in Kudelstaart. 
Er gaat een prognose gemaakt 
worden in de tweede bestuurs-
rapportage, die in december in 
de gemeenteraad behandeld zal 
gaan worden. Vooralsnog wel-
licht iets te vroeg om de verwach-
ting uit te spreken dat volgend 
jaar de afvalstoffenheffing voor 
inwoners zal stijgen. Maar wees 
er niet verbaasd over...

Uitvoeringsplan hinderreductie van LVNL

Aantal nachtvluchten op 
Schiphol gaat omlaag
Schiphol - Nachtvluchten op 
Schiphol zijn alle vluchten die 
tussen 23.00 uur ’s avonds en 
07.00 uur ’s ochtends plaatsvin-
den. Vliegtuigen die in deze nach-
telijke uren opstijgen of landen 
kunnen de slaap van omwonen-
den verstoren en zorgen daarmee 
voor extra hinder. Het aantal toe-
gestane nachtvluchten op Schip-
hol gaat in het komende Lucht-
havenverkeersbesluit (LVB-1) om-
laag van 32.000 naar maximaal 
29.000 per jaar.

Luchthavenverkeersbesluit
In de wet staat dat er jaarlijks 
maximaal 32.000 nachtvluch-
ten op Schiphol mogen plaat-
vinden. In het komende Lucht-
havenverkeersbesluit (LVB1) zal 
het maximaal aantal toegesta-
ne nachtvluchten worden ver-
laagd tot 29.000. De stapsgewij-
ze vermindering naar 27.000 en 
vervolgens 25.000 zal nader wor-
den uitgewerkt en door het kabi-
net worden vastgelegd in regel-
geving. Deze laatste stappen zijn 
mede afhankelijk van voorwaar-
den, zoals de opening van Lely-
stad Airport en de vervanging 
van het vliegtuig door de trein op 
bestemmingen zoals Brussel en 
Düsseldorf.

Waarom nachtvluchten 
De nachtvluchten zijn er vanwe-
ge de internationale handel en 
de hub-functie van Schiphol. Rei-
zigers stappen op Schiphol over 
van een intercontinentale vlucht 
naar een Europese vlucht. De in-
tercontinentale vluchten komen 
in de vroege ochtend aan op 
Schiphol en de Europese aanslui-
tingen vertrekken vaak in de loop 
van de ochtend, zodat mensen 
aan het begin van de werkdag 
op hun bestemming zijn. Vracht-
vliegtuigen zijn vrijwel altijd in 
de lucht en vliegen de hele nacht 
door, Voor bijvoorbeeld pakket-
post is snelle levering van be-
lang. Daardoor wordt er ‘s nachts 

gevlogen naar distributiecentra. 
Ook zijn er vakantievluchten in de 
nacht, omdat Schiphol de enige 
luchthaven in Nederland is waar 
je ’s nachts kunt vliegen. Hierdoor 
kunnen de aanbieders van deze 
vluchten hun toestellen optimaal 
benutten en concurreren met het 
buitenlandse aanbieders wat tot 
betaalbare ticketprijzen leidt.

Randen van de nacht
Schiphol kent ongeveer even-
veel nachtvluchten als vergelijk-
bare luchthavens zoals Londen 
Heathrow, Parijs Charles de Gaul-
le en Frankfurt Airport. Wel han-
teren deze luchthavens verschil-
lende nachtperiodes. Zo zijn in 
Frankfurt nachtvluchten verbo-
den, maar loopt de nachtperiode 
van 23.00 uur tot 05.00 uur. Vanaf 
5 uur ’s ochtends wordt daar veel 
meer gevlogen dan op Schiphol. 
Dit zorgt voor veel overlast in de 
randen van de nacht. Ook Parijs 
en Londen hebben afwijkende tij-
den en regels. Bovendien hebben 
al deze steden daarnaast nog een 
alternatief vliegveld in de buurt 
waar ook nachtvluchten moge-
lijk zijn.

Hinder ’s nachts beperken
Tijdens de nachtperiode gelden 
er op Schiphol hogere start- en 
landingstarieven, zeker voor de 
meest lawaaiige toestellen. Naast 
minder vluchten tussen 23.00 
uur ’s avonds en 07.00 uur ’s och-
tends, werken Schiphol en Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL) 
samen aan optimalisatie van het 
baangebruik en de nachtelijke 
vliegroutes en –procedures, om 
de hinder te beperken. Zo zijn er ’s 
nachts maar één startbaan en één 
landingsbaan in gebruik. Dit zijn 
meestal de Polderbaan en Kaag-
baan. Naar de banen die open 
zijn, gelden vaste vertrek- en na-
deringsroutes die de vliegtuigen 
zoveel mogelijk om woonkernen 
heen leiden. Ook maken vliegtui-
gen gebruik van gelijkmatig da-
lend naderen, waarbij er minder 
motorvermogen gebruikt wordt. 
Bovendien zijn er negen nieuwe 
maatregelen voor hinderbeper-
king in de nacht opgenomen in 
het uitvoeringsplan hinderreduc-
tie van LVNL en Schiphol. Lees 
meer over de hinderbeperken-
de maatregelen in de nacht op 
www.minderhinderschiphol.nl.

Overdracht al fietsend gevierd
Nieuwe fietsbrug over Zijkanaal Spaarnwoude
Regio - Het Hoogheemraad-
schap van Rijnland draagt het ei-
gendom van de fietsbrug in Half-
weg over aan het Recreatieschap 
Spaarnwoude. Op 7 juli werd de 
overdracht al fietsend gevierd 
door Mariëtte Sedee, bestuurs-
lid Recreatieschap Spaarnwoude 
en wethouder gemeente Haar-
lemmermeer, en Marco Kastelein, 
bestuurder Hoogheemraadschap 
van Rijnland.

Belangrijke verbinding
De 56 meter lange houten fiets-
brug in Halfweg is een belangrij-
ke fietsverbinding tussen het re-
creatiegebied Spaarnwoude, de 
dorpskernen Halfweg en Zwa-
nenburg, de Brettenzone en de 
Tuinen van West.  De fietsrou-
te door de groene gebieden van 
Haarlemmermeer en Amsterdam 
is aantrekkelijk voor fietsers en 
een populaire woon-werk rou-
te tussen Amsterdam en Haar-
lem. De recreatieve waarde was 
de aanleiding voor het recreatie-
schap om de fietsbrug in eigen-
dom te nemen. 

Aantrekkelijke route
Een voorwaarde voor overdracht 
was dat de brug werd opge-
knapt op kosten van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland. De 
brug was in een slechte staat en 
is daarom in zijn geheel gerestau-
reerd. Hierdoor heeft het recrea-

tieschap de komende jaren rela-
tief weinig kosten aan de brug en 
kan er tijdig worden gereserveerd 
voor groot onderhoud en vervan-
ging in de toekomst. Mariëtte Se-
dee: “Dat mensen dicht bij huis 
kunnen ontspannen in een groe-

ne omgeving is van grote waar-
de. Dankzij deze herstelde fiets-
brug kunnen vele fietsers gebruik 
blijven maken van een aantrekke-
lijke groene fietsroute.” Meer info 
op www.spaarnwoude.nl.
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Tussen kruispunt en aquaduct afgesloten

Asfaltreparaties op N201 
bij Amstelhoek
Amstelland - In het weekend van 
17 tot 19 juli voert aannemer Ver-
sluys asfaltreparaties uit op de 
N201, in opdracht van de provin-
cie Utrecht. Het gaat om een ge-
deelte van 800 meter in de bocht 
bij het kruispunt Amstelhoek/
Tienboerenweg. De reparaties 
zijn nodig om diverse oneff en-
heden in het asfalt weg te wer-
ken waarna er een nieuwe dek-
laag kan worden aangebracht. 
Hoewel er geen sprake is van een 
volledige afsluiting van het kruis-
punt, moet het verkeer rekening 
houden met een wat langere reis-
tijd.
 
Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de N201 
bij Amstelhoek starten op vrij-
dagavond 17 juli om 20.00 uur 
en duren tot uiterlijk zondag-
avond 24.00 uur. De werkzaam-
heden bestaan voornamelijk uit 
het wegfrezen van aangetast en 
oneff en asfalt en het aanbrengen 
van nieuw asfalt en nieuwe belij-
ning.
 

Verkeersmaatregelen
De N201 tussen het kruispunt en 
het aquaduct wordt afgesloten. 
Dit betekent dat verkeer vanuit 
de richting Aalsmeer wordt om-
geleid via Uithoorn, vice versa. 
Voor het overige gemotoriseerde 
verkeer blijft er op de N201 voor 
elke richting steeds één rijstrook 
beschikbaar. Dit geldt ook voor 
de bussen. Verkeersregelaars zijn 
aanwezig om het verkeer de goe-
de kant op te sturen en veilig 
langs de werkzaamheden te lei-
den. Bij calamiteiten krijgen de 
nood- en hulpdiensten altijd een 
snelle doorgang.
 
Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kun-
nen onvoorziene omstandighe-
den roet in het eten gooien waar-
door het werk moet worden uit-
gesteld naar een later moment. 
Bijvoorbeeld als het lange tijd 
voortdurend hard regent. Asfalte-
ren is dan niet verstandig omdat 
de kwaliteit van het resultaat on-
voldoende zal zijn.

Eerste asfaltlaag al aangebracht
Rotonde ‘gaat als een speer’
Aalsmeer - Menig inwoner gaat 
regelmatig even een kijkje ne-
men bij de aanleg van de rotonde 
op de kruising Zwarteweg en de 
Burgemeester Kasteleinweg. Da-
gelijks zijn wel veranderingen te 
zien, want er wordt ‘als een speer’ 
gewerkt en wel zeven dagen per 
week van zes uur ‘s morgens tot 
elf uur in de avond. Van een ‘zand-
hoop’ tot inmiddels een rotonde 
waarvan de contouren duidelijk 
zichtbaar zijn en waar zelfs al het 
eerste asfalt is aangebracht. 
Het is de eerste rotonde voor de 
herinrichting van tweebaansweg 
naar een route voor lokaal be-
stemmingsverkeer met een vrij-
liggende busbaan (HOV-verbin-
ding). De komende maanden zul-
len regelmatig afzettingen en 
omleidingen bij kruisingen zijn 

om deze grootse ‘omtovering’ te 
realiseren. Als een en ander vol-
gens planning verloopt, is het 
project eind 2021 voltooid. Vol-
gens de borden is de kruising bij 
de Zwarteweg afgesloten tot en 
met 26 juli en gezien de voort-
gang gaat deze streefdatum ge-
haald worden. Hiervoor wordt 
van 20 tot 24 juli ook ‘s nachts 
doorgewerkt. 

Aalsmeerse inrichting
Overigens al nagedacht over een 
leuk idee voor de inrichting van 
het middenstuk van de roton-
de? De gemeente hoopt een uit-
straling te kunnen creëren die 
Aalsmeer bloemendorp meer in 
de kijker zet. Een idee? Laat het 
weten via participatie.aalsmeer.
nl. Er is 25.000 euro beschikbaar.

Nieuw record, twee op één dag!
Bestelbus én vrachtwagen 
klem onder viaduct
Aalsmeer - Een nieuw record af-
gelopen maandag. Niet één, 
maar liefst twee vrachtwagen-
tjes zijn klem geraakt onder het 
(te) lage viaduct op de Hornweg. 
Twee chauff eurs, die dachten dat 
er onderdoor rijden ‘net aan’ kon. 
Mogelijk waren beiden op weg 
naar de nieuwe N201 nu de krui-
sing Zwarteweg met de Burge-
meester Kasteleinweg afgeslo-
ten is voor aanleg van een roton-
de en een vrijliggende busbaan. 
Een afslag te vroeg met behoor-
lijke schade tot gevolg. 
“De Hornweg is weer tijdelijk ge-
stremd. Het is onbekend hoe-
lang dit nog gaat duren”, aldus de 
mededeling van de politie rond 
vier uur in de middag. De eerste 
chauff eur die ‘even Apeldoorn 
moest bellen’ was de chauff eur 
van een bestelbus met boven het 
bestuurdersgedeelte een koel-
installatie. De bestelbus had de 
doorgang onder het viaduct wel 

gehaald, echter de koeling was 
een blokje te hoog. Dit onge-
val gebeurde rond drie uur in de 
middag en was vrij snel opgelost. 
Banden leeg laten lopen en be-
stelbus los trekken. 
Een uur later bleek meer tijd no-
dig om de klemrijder te ‘bevrij-
den’ uit het viaduct, dat hard op 
weg is een nummer één notering 
te krijgen in de lijst met meeste 
ongevallen. Veelal zonder letsel, 
maar de schade is meestal groot. 
De chauff eur van het vrachtwa-
gentje dat rond vier uur de hoog-
te van het viaduct of van zijn wa-
gen verkeerd inschatte, is mis-
schien afgeleid door de versmal-
ling, heeft zeker de borden niet 
opgemerkt en had waarschijn-
lijk een behoorlijke snelheid. De 
vrachtwagen is ver het viaduct 
ingekomen... De schade aan de 
laadbak is enorm. Tja, en dat op 
een ‘gewone’ maandag, maar wel 
de 13e juli! 

Behoorlijke schade aan de klem gereden vrachtwagen. 
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn

Vergeten dat de bestelbus voorzien was van een koelinstallatie.
Foto: Joost de Vries

Onderzoek Centrum voor Geldzaken
Aalsmeer loopt 205.251,- 
toeristenbelasting mis
Amstelland - De maatregelen in 
Nederland omtrent het corona-
virus worden steeds verder ver-
soepelt. Na de ‘slimme’ lockdown 
ondervinden veel ondernemers 
schade van de getroff en maatre-
gelen en de economie lijdt ste-
vig onder het COVID-19 virus. 
De grootste klap is uitgedeeld in 
de reisbranche. Door alle reisbe-
perkingen komen grote en klei-
ne partijen in deze sector in de 
fi nanciële problemen. Maar hoe 
groot zijn de gevolgen lokaal in 
Nederland door het verminderd 
toerisme?
Op basis van cijfers van het CBS en 
het NBTC heeft het Centrum voor 
Geldzaken onderzoek laten uit-
voeren naar de lokale verminde-
ring van de ontvangen toeristen-
belasting. Daarnaast wordt er een 
lokale vergelijking gemaakt met 
2019. In januari 2020 heeft het 
CBS de begrote inkomsten uit de 
toeristenbelasting per gemeen-
te gepubliceerd. Echter zijn de-
ze begrotingen verre van reëel na 
de opkomst van het coronavirus. 
Hoewel reizen in Nederland weer 
is toegestaan is dit elders op de 
wereld nog niet het geval en zijn 
veel mensen nog terughoudend.
De belangrijkste conclusies zijn 

als volgt: Nederland zal naar 
schatting 24 tot 30 miljoen min-
der toeristen ontvangen dan vo-
rig jaar, wat het verwachte aan-
tal voor 2020 op 22 miljoen zet. 
In 2019 waren dit nog 49 miljoen 
verblijfstoeristen. De verwach-
te daling van 2020 ten opzichte 
van 2019 is dus 55%.  Amsterdam 
loopt het meeste toerismebelas-
ting mis, zoals verwacht. Dit gaat 
om een bedrag van 116.193.754 
euro. In totaal liggen de verwach-
te gemiste inkomsten uit toeris-
tenbelasting op 236.773.586 eu-
ro. Ten opzichte 2019 is de groot-
ste procentuele daling te vinden 
in de gemeente Opmeer met een 
daling van 84,84%. 
De verwachte misgelopen toe-
ristenbelasting in Aalsmeer is 
205.251 euro. De gemeente Am-
stelveen pakt de grootste stij-
ging ten opzichte van 2019 met 
235,42%. Deze stijging is te ver-
klaren door de sterke verhoging 
van de toeristenbelasting in Am-
stelveen op 1 januari 2020. De 
verwachte misgelopen toeris-
tenbelasting wordt geschat op 
619.252 euro. Voor Haarlemmer-
meer wordt het waarschijnlijk 
een ‘gat’ in de (toeristen)begro-
ting van 7.452.018 euro.

Groen en grijs knapt op 
in gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Het wordt steeds 
mooier in Aalsmeer. Het nieuwe 
groen in diverse bermen in de ge-
meente bloeit prachtig en zorgt 
voor een kleurige en fl eurige op-
leving. Sowieso gaat het wat on-
derhoud van het openbare groen 
betreft in de gemeente de goeie 
kant op. Het extra geld dat gere-
serveerd is voor het opknappen 
van de buitenruimte geeft resul-
taat, aan groen en grijs. 

Aardbeienbrug
Neem de Aardbeienbrug op de 
Uiterweg. Het heeft een behoor-
lijk aantal maanden geduurd, on-
der andere vertraging door het 
moeten omleggen van kabels 
en leidingen, maar het resultaat 
mag er zijn. De ‘buurt’ heeft haar 
nostalgische aanblik terug dank-
zij een prima lijkende replica. Mo-
menteel wordt de laatste werk-
zaamheden verricht aan de op-
bouw en de gebruikte tuin opge-
knapt. Tot zolang blijven de stop-
lichten staan. Het is de bedoeling 

dat hier, als vanouds, de voor-
rangsregeling weer gaat gelden. 

Barendebrug
Om weer over de Barendebrug 
te mogen en kunnen rijden, is 
nog even geduld nodig. De re-
novatie verloopt gestaag en vol-
gens planning. Afgelopen don-
derdag 9 juli is het nieuwe beton-
nen brugdek geplaatst. Dankzij 
deze verzwaring staat niets meer 
in de weg om de hamei na jaren 
en jaren te herplaatsen. De nieu-
we brug kan nu deze bovenbouw 
dragen. Er gaan geruchten dat er 
in deze een ‘kink in de kabel’ is ge-
komen waardoor de karakteris-
tieke uitstraling van de Barende-
brug nog even op zich laat wach-
ten, maar beloofd is beloofd, al-
dus de gemeente: De hamei komt 
terug op de brug. Vooralsnog zijn 
de werkzaamheden nog in volle 
gang en wacht het naastgelegen 
voetgangersbruggetje op een 
opknapbeurt. De planning is af-
ronding medio augustus. 

Afrondende werkzaamheden bij replica Aardbeienbrug op de Uiterweg.

Betonnen brugdek van Barendebrug geplaatst. 

Aalsmeer - Het plan voor Wa-
terfront Aalsmeer stond 9 juli 
in de Nieuwe Meerbode vol in 
de aandacht; op de voorpagi-
na met de overlast van de trai-
lerhelling. Verderop in de krant 
de oproep aan de Gemeente 
Aalsmeer van de progressieve 
politieke partijen om de plan-
nen nu in de ijskast te zetten. 
Het is goed dat er aandacht 
voor deze grootse plannen is 
anders zouden wij in de Horn-
meer zonder hoor of weder-
hoor geconfronteerd worden 
met een aanzienlijke verslech-
tering van onze leefomgeving. 
Verantwoordelijke wethou-
der Kabout heeft ons als Werk-
groep Waterfront Aalsmeer 
aangegeven dat hij niet voor-
nemens is de plannen aan te 
passen in reactie op de concre-
te zorgen en voorgestelde op-
lossingen die wij namens de 
bewoners in en rond de Horn-
meer op de voorgenomen 
plannen hebben. Zijn woord-
voerder verwijst ons daarom 
naar de gemeenteraad die op
1 september hierover in de 
commissievergadering gaat 
praten. Voor hen was de partici-
patie van bewoners beëindigd 
met de swipe app en het idee-
en verzamelen. Dit is voor ons 
onbegrijpelijk. De raad heeft 
hierdoor eind vorig jaar - nog 
voor de impact van het corona-
virus - ingestemd met de maxi-
male variant ‘het Droomplan’, 
waarbij er binnen een week 
een aantal van maar liefst 180 
geplande en benodigde par-
keerplaatsen verdwenen om-
dat een parkeervoorziening 
van 250 plaatsen achter de ge-
nieloods op politiek weinig 
draagvlak kon rekenen. Ineens 
waren er ‘nog maar’ 70 par-
keerplaatsen nodig en die kon-
den ‘makkelijk gesitueerd wor-
den bij de Zwarteweg’, aldus 
de toenmalig wethouder. Daar 
namen VVD, CDA en AA op dat 
moment genoegen mee, waar-
door er een meerderheid was. 
De Zwarteweg was geen prak-
tische oplossing, daarom ligt
er inmiddels een ruimtelijk be-
sluit om 60 parkeerplaatsen 
te realiseren langs de nabij-
gelegen Bachlaan. Ook dat is 

geen passende oplossing om 
het straks regionale, recreatie-
terrein te bedienen, zeker niet 
omdat ook de zeilschool, de 
straks twee maal zo grote surf-
club, het Fort Kudelstaart én 
het restaurant ‘On the Rock’ 
bezoekers parkeergelegen-
heid moeten bieden. Er moet 
een bestemmingsplanwijzi-
ging komen om de verlenging 
van de pier, de vlonder bij de 
Watertoren en de verbreding 
van de oevers en strand mo-
gelijk te maken. In dit besluit 
wordt toegelicht hoe prachtig 
het surfeiland wordt als ‘evene-
mententerrein’ met een strand 
dat maar liefst 3 maal zo groot 
wordt. Ook liggen er straks 
voor onze woningen een Jon-
geren Ontmoetings Plek (JOP) 
en 4 barbecue/vuurplekken! 
Kortom: geen droom maar een 
nachtmerrie, met veel overlast 
voor de bewoners in de vorm 
van parkeerders en het daar-
bij ontbreken van handhaving 
op verwachte overlast van de 
JOP en de vuurplekken. Het 
wijkoverleg Hornmeer was al-
tijd groot voorstander van 
de kleine variant. Wij zijn niet
tegen verfraaiing van het Wa-
terfront met mooie wandel-
paden, een promenade, vlon-
ders, zebrapaden, vissteigers 
en extra fi etsenstallingen. Wel 
zijn wij, zeker in deze corona-
tijd, tegen onnodige dure plan-
nen die ons ook nog als bewo-
ners van de prachtige Horn-
meer overlast gaan geven. Ze-
ker omdat de gemeente con-
creet heeft aangegeven niets 
te kunnen doen voor handha-
ving, afvalinzameling, schoon-
maken of onderhoud omdat 
er geen extra geld beschik-
baar komt. Daarom verzoeken 
wij de politieke partijen die vo-
rig jaar nog hebben ingestemd 
met het ‘Droomplan’, kennis te 
nemen van onze bezwaren en 
voorgestelde oplossingen, zo-
dat we er samen; bewoners en 
politiek, voor kunnen zorgen 
dat er een door de bewoners 
gedragen plan komt te liggen.
Rik Rolleman, 
voorzitter van de Werkgroep 
Waterfront Aalsmeer
rik.rolleman@icloud.com

LEZERSPOST

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

‘Waterfront: Nachtmerrie 
voor bewoners Hornmeer’
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Dutch Flower Group
Honey Highway: Pitstop 
voor de (wilde) bijen
Aalsmeer - In de bermen langs 
het VBA-Zuid terrein in De Kwa-
kel bevindt zich een waar para-
dijs van zo’n 150.000 bijen. Dit 
is de zogenaamde Honey High-
way. Dutch Flower Group (DFG) 
is sinds 2018 nauw betrokken bij 
het aanleggen van deze Honey 
Highway. Tegenwoordig staan er 
vier bijenkasten en wemelt het 
er van de bezige honingbijtjes, 
maar ook wilde bijen, hommels, 
vlinders, libelles en zweefvliegen 
komen er graag. Het doel is om 
wilde bijen en de oorspronkelij-
ke Nederlandse honingbij te be-
houden.

Zoem zoem
Vroem vroem is hier zoem zoem. 
Daar word je toch blij van. Al die 
bezige bijtjes. Het verhaal ach-
ter het leven van de bij is bijzon-
der indrukwekkend. Per bijenfa-
milie is er slechts één Koningin 
en tienduizenden bijtjes die voor 
haar zorgen. Zij gaan op zoek 
naar voedsel en halen de nectar 
uit bloemen op wel 5 kilometer 
afstand van hun huis. Daar kun-
nen ze wel wat hulp bij gebruiken 
want de bijen hebben het zwaar, 
ze worden namelijk met uitster-
ven bedreigd. Daarom heeft DFG 
samen met Deborah Post, initi-

atiefneemster van Honey High-
way, een bloemensnelweg voor 
bijen aangelegd van maar liefst 
30.000 vierkante meter. In 1,5 jaar 
tijd zijn de twee ingezaaide ber-
men langs de Magnolia en de Be-
tula bijzonder goed ontwikkeld 
en uitgegroeid naar 40.000 vier-
kante meter dankzij de natuur-
lijke vermeerdering van de bloe-
men.

Praktijkles en presentatie
In 2018 zijn aan alle basisschool-
kinderen op 35 basisscholen in 
het Westland en Aalsmeer en om-
streken een ‘praktijkles Red de 
Bij!’ gegeven. Dit is begonnen op 
initiatief van Dutch Flower Group, 
Rabobank Westland en Stichting 
Leefomgeving Schiphol. De kin-
deren zijn zeer enthousiast. De 
initiatiefnemers hopen hier bin-
nenkort weer mee te kunnen 
starten. Behalve de praktijkles op 
school zijn er ook mogelijkheden 
om een presentatie te krijgen op 
het kantoor van DFG inclusief een 
bezoek aan de vier bijenfamilies 
die zich hier hebben gevestigd.
Interesse in een praktijkles ‘Red 
de Bij!’ in het nieuwe schooljaar? 
Meld je school dan aan of vraag 
naar de mogelijkheden via:
www.honeyhighway.nl.

Deborah Post, initiatiefneemster van Honey Highway en Brit Fopma, 
Communicatie Manager van Dutch Flower Group.

Campagne ‘Je zit ernaast’
Metropoolregio Amsterdam:
‘Ontdek je eigen regio’
Amstelland - De grens over voor 
rust, zee, cultuur, bos? Je zit er-
naast! Inwoners van de regio 
rond Amsterdam beseff en het 
niet altijd, maar zij wonen in één 
van de mooiste en meest gevari-
eerde gebieden van Nederland. 
Juist nu de coronacrisis een enor-
me impact heeft op het dagelijks 
leven, is het belangrijker dan ooit 
om te laten zien wat lokale on-
dernemers, horeca en culturele 
instellingen in de regio te bieden 
hebben. Daarom is een campag-
ne van start gegaan om de inwo-
ners deze zomer te verleiden hun 
eigen regio te (her)ontdekken. Ui-
teraard met inachtneming van de 
geldende maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus 
en zonder druk te veroorzaken 
op het openbaar vervoer en de 
publieke ruimte. De campagne ‘Je 
zit ernaast’ is een opdracht van de 
samenwerkende overheden in de

Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). De MRA strekt zich uit van 
Velsen tot Lelystad en van Beem-
ster tot Haarlemmermeer en van 
Haarlem tot Hilversum. Dit ge-
bied heeft ontzettend veel te bie-
den: van bos tot vlaktes, van cul-
tuur tot kust en van speeltui-
nen tot vakantieparken. En alles 
is dichtbij: je hoeft er de grens 
niet voor over te gaan. Als het in 
de MRA is, kan het nooit ver weg 
zijn. Met andere woorden: je zit 
ernaast! De Metropoolregio Am-
sterdam is het samenwerkings-
verband van 32 gemeenten, de 
provincies Noord-Holland en Fle-
voland en de Vervoerregio Am-
sterdam. Zij werken samen op 
basis van de MRA Agenda, waar-
in onder meer ambities zijn opge-
nomen over toerisme en recreatie 
in de MRA. Meer informatie over 
de MRA is te vinden op www.
metropoolregioamsterdam.nl.

Hoe vergaat het de horeca 
tijdens de coronacrisis?

Aalsmeer - Uw verslaggeef-
ster doet een rondje langs een 
aantal horecagelegenheden in 
Aalsmeer met de vraag hoe het 
ze de afgelopen maanden is ver-
gaan en hoe ze de toekomst zien. 
Deze week hotel restaurant De 
Jonge Heertjes. “We waren aan 
het werk en om half zes hoorden 
we dat we om zes uur dicht moes-
ten. Wat nu? Dachten we.” Aan het 
woord is Danny van Duinen. Sa-
men met compagnon Steff en Mur 
runnen de twee Hotel Restaurant 
De Jonge Heertjes dat nét voor 
de crisis een fl inke opknapbeurt 
had ondergaan. “Alle hotelboe-
kingen en restaurantreserverin-
gen werden meteen gecanceld. 
Maandagochtend zijn we met-
een bij elkaar gekomen en heb-
ben een afhaalkaart in elkaar ge-
draaid. De vaste teamleden heb-
ben we gelukkig kunnen behou-
den en die hebben keihard mee-
gewerkt met de afhaalmaaltijden. 
Het was druk, maar het is toch 
echt een andere tak van sport 
hoor. Ben blij dat we weer open 

konden. Die anderhalve meter is 
alleen wel behoorlijk lastig. Terug 
naar maar dertig gasten in plaats 
van zestig.” Toen kwam 1 juli. Hoe 
gaat het sindsdien? “We hebben 
de tafels op anderhalve meter, 
maken vaker schoon en hanteren 
desinfectiemiddelen binnen. Het 
terras wordt goed gebruikt en we 
hebben al van mooie zonnige da-
gen mogen genieten. De hotel-
gasten blijven alleen helaas nog 
steeds weg. We zaten doorde-
weeks ramvol met zakelijke gas-
ten, maar met het nieuwe nor-
maal zijn we blij als we 35% be-
zetting hebben. Een tweede golf 
zou dus een drama worden, maar 
daar gaan we niet vanuit.” 

In de toekomst gaan Danny en 
Stef wellicht arrangementen aan-
bieden. Ideeën genoeg. Tot slot 
kan Danny niet verkroppen dat 
je thuis met dertig man bij elkaar 
een feestje mag vieren, maar in 
het restaurant uit elkaar moet zit-
ten. “Dat is toch maf? Snel weer 
terug naar normaal alsjeblieft!”

De Jonge Heertjes: “Tafels op anderhalve 
meter en we maken vaker schoon”

Café Sportzicht: “Het gaat wel goed, 
maar het mag zeker wat drukker” 
worden”Tineke de Koff , uitbaatster van Ca-

fé Sportzicht in de Sportlaan, had 
de tv aanstaan toen ze het nieuws 
van de sluiting door Covid-19 
hoorde. “Iets te snel naar onze zin 
moesten we dicht, want een half 
uur later konden we het café slui-
ten en de gasten naar huis sturen. 
Ik was er wel een beetje ziek van 
hoor. We hadden net een nieuw 
vat (bier, red.) aangesloten, maar 
goed die hebben degene die ge-
holpen hebben met klussen maar 
opgedronken.” In het café is alles 
dus aangepakt? “Ja, de hele kroeg 
is geschilderd. Er is geen plekje 
waar geen kwast op is geweest. 
We hebben een nieuwe achter-
wand gemaakt en ander achter-
stallig onderhoud aangepakt. Er 
is een grote ronde kaarttafel ge-
maakt, waar je met gemak an-
derhalve meter uit elkaar kan zit-
ten en daar staan alle namen op 
van die lieve mensen.” 1 juni kon-
den de cafés weer open en Tineke 
had een bord gemaakt met blau-
we schijven zodat je kon zien of 
er nog plek was. Geen schijf, geen 
plek. Een ludiek idee. “Vanaf 1 juli 
mogen er meer mensen in, maar 
die schijven houden we, zodat we 
enig idee hebben hoeveel men-
sen er binnen zijn. De rookruim-

te betrekken we ook bij het ca-
fé, maar meer dan vijftig man is 
wel wat veel hoor voor bij ons, 
laat staan honderd. Helaas blij-
ven een aantal gasten weg door-
dat de rookruimte niet meer als 
zodanig gebruikt mag worden.” 
Op de vraag hoe Tineke en haar 
man Ben de toekomst zien ant-
woordt de uitbaatster: “Het gaat 
wel goed hoor, vooral overdag 
met onze vaste gasten, maar het 
mag zeker wat drukker worden. 
Iedereen is welkom. We maken er 
gewoon wat van.”
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Als belanghebbende omwonende in de Hornmeer 
ben ik in principe niet tegen de komst van het Waterfront, mits de 
voorwaarde van de infrastructuur, onder andere parkeren, hand-
having en overlast, zo goed mogelijk en duurzaam voor iedereen, 
maar vooral voor de omwonenden, is geregeld.
Vanaf het begin dat het Waterfront Project opstartte in 2017 heb 
ik mijn bezorgdheid richting de wethouder en het Waterfront 
Team meerdere keren hierover kenbaar gemaakt.
Mijn dank voor de politieke ondersteuning en begrip van alvast 
drie fracties (Groenlinks, D66 en PvdA) richting de omwonenden. 
De menselijkheid en de leefbaarheid voor de omwonenden voor-
op moet de drijfveer zijn voor alle fracties in de gemeenteraad om 
gezamenlijk op zoek te gaan naar de juiste oplossing voor de om-
wonenden en de te ontvangen strandgasten.
Gerard Zelen, Marsstraat 8
info@gerardzelen.nl
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Leefbaarheid moet drijfveer 
zijn voor project Waterfront

Vrijwilligers met passie gezocht
De ecologische potentie 
van Fort van Hoofddorp
Hoofddorp - Na 10 jaar voorbe-
reiding en verbouw is de horeca 
van het Fort van Hoofddorp sinds 
1 juni open voor bezoekers. Ge-
legen in het centrum van Hoofd-
dorp en onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam is het fort-
eiland een uniek en intrigerend 
stuk cultuurhistorisch erfgoed 
met een grote recreatieve, maat-
schappelijke én ecologische po-
tentie. Vanaf 22 juli is niet alleen 
het fort toegankelijk via de ho-
reca en middels rondleidingen, 
maar ook de buitenruimte is toe-
gankelijk, die met 8000 vierkante 
meter verassend groot is. 
Stichting Fort van Hoofddorp en 
Stichting Meer-Groen hebben de 
handen ineen geslagen om de re-
creatieve en ecologische poten-
tie van het forteiland optimaal 
te gaan benutten. Daarvoor wor-
den vrijwilligers met passie ge-
zocht voor deze bijzondere plek 
in de Haarlemmermeer. Er wor-
den mensen gezocht met al dan 
niet groene handen, die er plezier 
in hebben het fort en de buiten-

ruimte verder te onderhouden en 
te ontwikkelen tot een bruisende 
en bloeiende plek met fruit- en 
kruidentuinen, een bloemenwei-
de en klein openluchttheater. 
Geïnteresseerden worden uit-
genodigd voor een informatie-
avond op het fort om nader ken-
nis te maken op woensdagavond 
29 juli. Graag aanmelden via Fran-
ke van der Laan:  info@stichting-
meergroen.nl of 06-48226490. 

Voor meer informatie kan ook 
contact opgenomen worden met 
Stichting Fort van Hoofddorp via 
verbindingsoffi  cier Femme Ham-
mer: femme@fortvanhoofddorp.
nl of 06-24511211.

Lingerie, badmode, nachtkleding en kousen

Ouderwets goed service 
bij ‘Nencies’ in Haarlem
Haarlem - Speciaalzaak voor lin-
gerie, badmode, nachtkleding 
en kousen, dat is Nencies. Al ja-
ren een begrip in Haarlem en om-
streken, de leuke en gemoede-
lijke winkel in de Gierstraat. Te 
vinden net achter de grote win-
kelstraat in de mooie provincie-
hoofdstad. Dagjesmensen uit 
omliggende gemeenten komen 
graag in Haarlem met zijn mooie 
trekpleisters. Daarbij horen ook 
de boetieks waarvan de eigena-
ren nog zelf achter de toonbank 
staan en met grote passie de pro-
ducten verkopen.
In de Gierstraat, waar Nencies al 
28 jaar op nummer 77 te vinden 
is, vind je zo’n eigenaar: Nancy 
ten Brink. Samen met haar team 
adviseert zij je op gebied van de 
mooiste én perfect draagbare lin-
gerie en badmode. Welke vrouw 
heeft een standaard fi guur en 
smaak? Er is al te veel eenheids-
worst maar bij een speciaalzaak 
vind je die zéker niet. Ook slaag je 
hier voor elegante nachtkleding, 
voor alles wat gezien of juist niet 
gezien mag worden bent u bij 
Nencies op het juiste adres. Het 
passen ervan hoeft geen enkele 
schroom op te leveren: de mede-
werksters adviseren hier al 20 jaar 
en zijn inmiddels vertrouwde ge-
zichten.

“Ons team heeft al vele jaren al-
le deskundigheid in huis en we 
staan erom bekend dat we nog 
echt ouderwets goede service 
geven”, vertelt Nancy. “Lingerie 
moet goed zitten, je mag het niet 
voelen ongeacht je cup maat. Als 

de draagster ervan zich ook nog 
eens mooi voelt, is de aankoop 
geslaagd.” 

Nencies heeft een zeer groot as-
sortiment, volgt de trends maar 
gaat mooi en tijdloos niet uit de 
weg én heeft alle maten in huis: 
van AA tot aan H en I. Het bes-
te voor dames die mooi voor de 
dag (en nacht) willen komen dus: 
bij Nencies in de Gierstraat. Dat is 
een bezoekje aan Haarlem zeker 
waard! Nencies is 7 dagen in de 
week open, ook de zondag. www.
nencies.nl   Gierstraat 77 Haarlem. 
Tel. 023-5315537.
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Leuke en leerzame week voor kinderen
Iedereen geslaagd bij de zomerschool
Aalsmeer - De kinderen van de 
zomerschool hebben een leuke 
en leerzame week achter de rug. 
De Nederlandse taal stond cen-
traal bij alle lessen, dit werd op 
een speelse manier aangeboden, 
waardoor het voor de leerlingen 
niet voelde als school. Er werden 
nieuwe vriendschappen gesloten 
en telefoonnummers uitgewis-
seld aan het einde van de week. 
Niet alleen kinderen met een Ne-
derlandse achtergrond kwamen 
naar De Oude Veiling, maar ook 
kinderen met een Surinaamse, 
Marokkaanse of Poolse achter-

grond. En voor Sened was het he-
lemaal bijzonder, hij woont sinds 
een maand in Nederland en komt 
dus nog maar net uit Eritrea. El-
ke dag kwam hij met een lach op 
zijn gezicht en genoot van alles 
wat er gedaan werd tijdens de zo-
merschool. Fantastisch dat er zo-
veel plezier wordt beleefd aan al-
le lessen en dat er, zonder de na-
druk op de taal te leggen, er wel 
heel veel mee geoefend is. Op de 
afsluitende dag hebben de leer-
lingen met allerlei soorten groen-
ten en fruit een lunch voorbe-
reid. Daarna is de groep naar het 

Flower Art Museum gelopen en 
heeft daar een hele leuke rond-
leiding gekregen met actieve op-
drachten. Er mochten foto’s ge-
maakt worden, een collage ge-
maakt van foto’s van bloemen 
en met het groepje werd een 
mooie mozaïek gemaakt. Na het 
museumbezoek en de heerlijke 
lunch, werden de oorkondes uit-
gereikt. Door de enthousiaste in-
zet van alle kinderen is iedereen 
geslaagd! De zomerschool vindt 
nog een tweede keer plaats, de 
inschrijvingen zijn inmiddels ge-
sloten.

Vos en Haas op avontuur in het Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 19 ju-
li brengt Theatergroep Houtje-
touwtje vanaf 16.30 uur de voor-
stelling ‘Vos en Haas in gevaar’ 
(4+). Haas leest een prachtig 
sprookjesboek. Terwijl zij droomt 
van een prins die haar komt red-
den, wil Vos met haar spelen. Na 
het succes van ‘Een feest voor 
Haas’ is theatergroep Houtje-
touwtje terug met een nieuw 

spektakel: ‘Vos en Haas in gevaar’. 
Oude bekenden en nieuwe ge-
zichten komen tot leven in hun 
reizende bibliotheek vol mooie 
verhalen. Een muzikale poppen-
theatervoorstelling voor jong en 
oud! Reserveren kan via: www.
amstelveenspoppentheater.nl, 
via: info@amstelveenspoppen-
theater.nl, via whatsapp:
06-31948380 of bel 020-6450439.

Honkbal voor pupillen
Thamen Beeball Rookies bij 
Amsterdam Pirates
De Kwakel - Was er ‘s morgens 
nog een enorme stortbui geval-
len bij Amsterdam Pirates waar-
door de Beeball Rookies van Tha-
men niet konden spelen, rond 
14.00 uur lag het veld er weer pri-
ma bij en kon de wedstrijd toch 
gespeeld worden. De pupillen 
van Thamen kwamen in de eer-
ste inning meteen op de honken, 
Jesper kreeg vier wijd en Ids sloeg 
een mooie tweehonkslag. Helaas 
kwam het alleen niet tot scoren. 
De eerste slagman van Pirates 
kwam ook op vier wijd op de hon-
ken en stal het tweede honk. Ro-
mein wist de volgende drie slag-
mensen met drieslag uit te scha-
kelen, maar ondertussen scoorde 
Pirates wel het eerste punt: 1-0.
Jomayro kwam in de tweede 
slagbeurt ook op de honken door 
vier wijd voor Thamen, Noa sloeg 
de bal naar de tweede honk-
man en die maakte de nul op 
het tweede honk. Jomayro ging 
uit en Noa bereikte daardoor het 
eerste honk, zij schoof een honkje 
op door een doorgeschoten bal. 
Romein sloeg een tweehonkslag 
waardoor Noa kon scoren: 1-1. De 
eerste twee slagmensen van Pira-
tes gingen in de gelijkmakende 
tweede inning meteen uit door 
een veldactie van Neill en Kas en 
een drieslag van Romein. Daarna 
kwam er een aantal spelers van Pi-

rates op de honken met vier wijd. 
Jayden Dean nam het pitchen 
over van Romein en die wist sa-
men met Ids de laatste uit van de 
inning te maken op de thuisplaat. 
Pirates heeft inmiddels wel een 
4-1 voorsprong genomen. In de 
derde inning kreeg Dean de bal 
op zich en mocht naar het eerste 
honk, Jesper kreeg vier wijd en 
tijdens zijn slagbeurt wist Dean al 
te scoren. Ids sloeg een honkslag 
waarna Jesper kon scoren, waar-
na Ids even later ook kon scoren 
via een wilde worp. Kas kreeg ook 
nog vier wijd en kon ook nog sco-
ren. Thamen weet in deze inning 

4 punten te scoren: 4-5. Jesper 
nam in de gelijkmakende derde 
inning het pitchen over van Jay-
den-Dean en de eerste slagman 
kreeg vier wijd. De eerste nul viel 
door drie slag. Pirates scoorde ge-
lijk na een honkslag. Neill maak-
te een mooie vangbal wat zorg-
de voor de tweede nul en daarna 
volgde door een actie van Neill 
naar Kas de derde nul. De komen-
de weken gaat het team nog lek-
ker door met trainen. De eerstvol-
gende wedstrijd is op zaterdag 8 
augustus om 10.30 uur tegen Al-
mere ‘90.

Veel nieuwe vriendschappen gesmeed
Zomerkamp Chung Do Kwan bij 
Zeilfort Kudelstaart
Aalsmeer - Het Zeilfort Ku-
delstaart heeft samen met Tae-
kwondo- en Kickboks-school 
Chung Do Kwan een geweldig zo-
merkamp neergezet. Ondanks al-
le aanpassingen is het gelukt om 
voor de jeugd drie sportieve da-
gen te organiseren. David Chung 
van Chung Do Kwan blikt hierop 
terug: “Geweldig dat het Zeilfort 
dit podium heeft geboden voor 
de jeugd, het doet de locatie al-
le eer aan die het verdient. Een 
historische en geweldige locatie 
voor de jeugd en de warme ont-
vangst van de organisatie van het 
Zeilfort hebben ons enorm ge-
holpen in deze lastige tijden, het 
is geweldig te zien hoeveel nieu-
we vriendschappen zijn gesmeed 
en hoe iedereen genoten heeft.”
Chung Do Kwan had door het co-
ronavirus de lessen tijdelijk bui-
ten moeten voorzetten en het 
Zeilfort heeft hiertoe de helpen-
de hand geboden en ervoor ge-
zorgd dat de jeugd lekker kon 
blijven doortrainen onder leiding 
van meester David.

Aalsmeer - Laat jouw kind een 
sportieve en speelse zomerva-
kantie beleven met de sport-
instuiven van Team Sportservice 
Aalsmeer. Elke donderdag zorgen 
de docenten voor leuke sport-
activiteiten in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Aanmelden is niet no-
dig, kom langs en doe mee. Team 
Sportservice Aalsmeer wil kinde-
ren in de gemeente een leuke zo-
mer dicht bij huis laten beleven. 
Met de wekelijkse sportinstuiven 
kunnen de kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar samen lekker spelen 
en sporten.
Op het programma staan diver-
se activiteiten, zoals trefbal, es-
tafette en paaltjesvoetbal. Kin-
deren zijn welkom voor een gra-
tis proefles bij de sportinstuif in 
Aalsmeer of Kudelstaart. Daar-
na kost deelname 1,50 euro per 
keer. De betaling gaat door een 
strippenkaart van 10 lessen aan 
te schaffen. Deze is ook na de zo-
mervakantie nog geldig. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Kom ge-

woon langs, meld je bij de docent 
en sport lekker mee.

Informatie
De sportinstuif in Aalsmeer is el-
ke donderdag van 14.30 tot 15.15 
uur, verzamelen bij Gymzaal de 
Rozen in de Rozenstraat 2. De 

sportinstuif wordt in Kudelstaart 
elke maandag gehouden van 
16.00 tot 16.45 uur op het gras-
veld naast de Proosdijhal, Edison-
straat 6.
De activiteiten in zowel Aalsmeer 
als Kudelstaart vinden buiten 
plaats.

Buitenactiviteiten voor jeugd 6 t/m 12 jaar

Zomerse sportinstuiven in 
Aalsmeer en Kudelstaart

Iedere woensdag bij Radio Aalsmeer
Spannend ridderverhaal 
bij ‘Verhalenderwijs’
Aalsmeer - ‘Verhalenderwijs’ is 
sinds 22 april van dit jaar nieuw 
op Radio Aalsmeer. Het program-
ma was geboren tijdens de co-
ronaperiode en bedoeld om 
thuisblijven voor kinderen leuker 
te maken, maar is ook in de va-
kantie heel leuk! Marion Geisler, 
u kent haar misschien al van de 
nieuwsflitsen op Radio Aalsmeer, 
is begonnen met het voorlezen 
van verhaaltjes en verhalen voor 
kinderen. 
Zij heeft al verhalen voorgele-
zen uit boeken van poppenkast-
speler Gerard Zeelen, maar ook 
het boekje van de 11-jarige Jo-
nah van Lienden uit Aalsmeer 
heeft zo zijn debuut op de radio 
gemaakt. Daarna was de beurt 
aan een verhaal van tweevou-
dig Gouden Kalf winnaar Jacques 
Vriens: Baron 1898. Aan het begin 
van een nieuw verhaal of boek in-
terviewt Marion de schrijver of 
schrijfster om wat meer te weten 

te komen over de persoon ach-
ter het verhaal. Rinus van Itterzon 
regelt de techniek en zorgt voor 
muziek die alle deeltjes aan el-

kaar rijgt: toepasselijke liedjes die 
bij het verhaal passen. 
Marion en Rinus zijn nu bezig aan 
een heel spannend, modern ‘rid-
derverhaal’, met een zwaard in 
de hoofdrol. Wil je niet halverwe-
ge invallen? Aan het begin van ie-
dere aflevering vertellen ze nog 
even kort wat er tot dan toe alle-
maal gebeurd is. Dus luister mee! 
Iedere woensdag om 17.00 uur 
op Radio Aalsmeer.

Marion Geisler vertelt spannend ridderverhaal bij ‘Verhalenderwijs’.
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Atletiekvereniging Aalsmeer
Scherpe tijden en records 
bij baanloop AVA
Aalsmeer - Bij de AVA Waterdrin-
ker baanloop op woensdagavond 
8 juli zijn zeer scherpe tijden gelo-
pen. Vanwege de verwachte ho-
ge opkomst, werd de baanloop in 
twee heats verlopen. In de eerste 
heat, met een selecte groep snel-
le atleten, waren de ogen vooral 
gericht op de sinds kort AVA-at-
leet Bas Stigter die met behulp 
van een haas een persoonlijk re-
cord en een nieuw baanrecord op 
zijn ‘thuisbaan’ wilde lopen. De 
Kudelstaarter slaagde met vlag 
en wimpel, want bleef onder goe-
de omstandigheden - 16 graden 
en bijna geen wind - met 14:51.2 
ruim onder de beoogde 15 mi-
nuten. Met dank aan tempoma-
ker Jeroen Kramer, die 3 kilome-
ter hoog tempo (20 kilometer) lo-
pen wel genoeg vond en met zijn 

tijd van 8:59.1 ook een dik nieuw 
baanrecord vestigde. Tomas Hen-
drickx, afgereisd uit België, werd 
op de 3 kilometer op 1 seconde 
tweede.

Na de snelle heat met 19 deelne-
mers, startte een grote groep met 
37 deelnemers aan hun 1, 3 of 5 
kilometer en opnieuw werden 
meerdere persoonlijke records 
gelopen. De volledige uitslag en 
alle rondetijden zijn te vinden op 
www.avaalsmeer.nl.

De volgende AVA Waterdrinker 
Baanloop is op woensdagavond 
12 augustus op de atletiekbaan 
aan de Sportlaan. Aanvang eerste 
heat om 19.40 uur, tweede heat 
start om 20.00 uur. Inschrijving 
op de avond zelf.

Bas Stigter (links), in het kielzog 
van Jeroen Kramer met daarachter 
Tomas Hendrickx, op weg naar een 
nieuw persoonlijk en baanrecord 
op de 5 kilometer.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - De echte klaver-
jassers blijven komen. Ook af-
gelopen vrijdagavond 10 ju-
li was het te merken dat de 
kaarters er weer zin in heb-
ben. Dat er niet erg hoog ge-
kaart werd mag de pet niet 
drukken. Met een score van 
4956 punten waren Corry en 
Bert van de Jagt de winnaars 
van deze avond. De tweede 
plaats was voor het alom aan-
wezige koppel Piet en Fred 
Maas met een score van 4818 
punten. Het koppel Gerie van 
de Dool en Jan Daalman ein-
digde met 5496 punten op 
plaats drie. Bij de poedelprijs 
was het juist andersom, een 
score van 4096 punten mag 
best hoog genoemd worden. 
Een pluim voor de twee Cor-
rie’s (Balder en Noordhoek). 
Buurtvereniging Hornmeer 
hoopt dat er komende vrijdag 
17 juli nog wat klaverjassers 
bij komen. Als u denkt, dat is 
wat voor mij, kom gerust, het 
zal u niet tegen vallen. Voor 
een kaartpartner kan ge-
zorgd worden. Het koppel-
kaarten begint om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur, in 
buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1.

Baanseizoen atletiek van start
Nienke van Dok in actie 
op Track Meeting
Aalsmeer - Het was lang onzeker 
of het baanseizoen dit jaar nog 
van start zou gaan. De hoop was 
op september gevestigd. Na de 
berichten dat er vanaf 1 juli weer 
wedstrijden gehouden mochten 
worden was het bijhouden en 
volgen van atletiek.nu wanneer 
de spikes officieel aan de voeten 
mochten worden gebonden. 

Afgelopen zondag 12 juli om 
17.00 uur werd de inschrijving 
geopend voor de traditionele 
Trackmeeting in Utrecht. Of het 
om een waar stadionconcert van 
een grote band ging, zo zaten de 
atleten met een hun laptop of an-
dere device startklaar voor de in-
schrijving. 

Zo ook Nienke van Dok en Wes-
sel Heil. Het lukte Nienke om zich 
in te schrijven voor de 1500 me-
ter. Helaas voor Wessel waren de 
startplaatsen op de 800 meter om 
17.04 uur al vergeven.

Voor Nienke van Dok dus de eer-
ste wedstrijd sinds het NK cross 
eind februari. Na een snelle start 
over de eerste 1000 meter wist ze 
haar verval in het laatste deel van 
de race te beperken en finishte ze 
net boven haar persoonlijk record 
in een tijd van 4:50,37 minuten. 
Voor alle atleten geldt nu wed-
strijdritme opdoen en hopelijk 
nog een paar mooie maanden 
met snelle wedstrijden om te ge-
nieten van deze mooie sport.

Nienke van Dok in Utrecht. Foto: Erik Witpeerd

Wielrennen om regiotitels
Het is weer koers: Derde 
plek Edwin Commandeur
Aalsmeer - Wat hadden ze er 
weer zin in, de 55 wielrenners die 
afgelopen zondag voor de eer-
ste keer sinds de coronapauze de 
wielen konden laten draaien in 
een wedstrijd. In het kampioen-
schap van Amstelveen, een regi-
onale race op de Peter Postbaan, 
werd door de gezamenlijk ge-
starte elites, junioren, amateurs, 
masters veertigplus en sport-
klassers flink vaart gemaakt. Na 
een half uur intensief koersen lag 
de groep al in twee stukken. Roy 
Hoogendoorn van Avanti uit Al-
phen aan de Rijn was na ruim 
tachtig kilometer de beste sprin-
ter van het eerste peloton. 
Bij de veertigplussers en sport-

klassers waren de Amstel-ren-
ners Woudstra, Boerkamp en 
Aalsmeerder Edwin Comman-
deur de enigen die het tempo 
van het koppeloton konden vol-
gen. Commandeur eindigde als 
derde in zijn categorie. 
Bij de elites en amateurs finish-
te Tristan Geleijn (Rijsenhout) als 
twaalfde en Sven Buskermolen 
(Kudelstaart) als 21-ste. UWTC-
veteraan John Tromp uit Ku-
delstaart maakte zijn seizoenstart 
zaterdag in Rotterdam. Tromp 
werd vijfde in de categorie zestig-
plus. Maas van Beek won de race. 
Bij de zeventigplussers werd oud-
Rijsenhouter Guus Zantingh, ook 
UWTC, vierde.

Tafeltennissen in juli en augustus
Extra speelavonden ATC Bloemenlust 
in sporthal De Bloemhof
Aalsmeer - Normaal gesproken 
is de sporthal De Bloemhof op de 
woensdagavonden in de maan-
den juni, juli en deels augustus 
gesloten voor tafeltennissers. 
Maar dit zomerseizoen staan de 
tafeltennistafels beschikbaar om 
toch lekker te sporten in juli en 
augustus. 
Vanwege de corona-maatregelen 
was de sporthal vanaf half maart 
gesloten.  Om de verloren speel-
weken vanaf half maart tot en 
met mei enigszins te compense-
ren heeft de Aalsmeerse Tafelten-
nis Club Bloemenlust extra speel-
avonden bij gehuurd. Via de ei-
gen clubmedia waren de leden al 
op de hoogte gebracht en inmid-

dels speelt al weer enkele weken 
een vaste groep spelers hun favo-
riete spel. 

Niet-leden ook welkom
Omdat tafeltennis bij uitstek een 
zeer geschikte sport is om op rui-
me afstand tegen je medespe-
ler te spelen worden ook niet-le-
den/nieuwe belangstellenden 
van harte uitgenodigd om een 
proefballetje te slaan. De zes ta-
fels staan op ruime afstand van 
elkaar. De beperking op dit mo-
ment is dat helaas nog geen dub-
belspel gespeeld kan worden. En 
verder wordt gevraagd direct na 
het sporten de sporthal te verla-
ten.

‘Spelregels’
Wel wordt van iedere (nieuwe) 
bezoeker naam- en contactgege-
vens vastgelegd in de aanwezige 
presentielijst met de inmiddels 
bekende ‘gezondheidsvragen’ 
die met ‘nee’ beantwoord moe-
ten worden. Hiermee volgt Bloe-
menlust de opgestelde Plan van 
Aanpak op en geeft invulling aan 
de ‘spelregels’ van sportbond NT-
TB, de verhuurder van de sporthal 
en het RIVM. Deze zijn op de web- 
site na te lezen:
www.atc-bloemenlust.nl.
De (vrije) tafeltennisavond is ie-
dere woensdag van 20.00 tot 
22.00 uur in sporthal De Bloem-
hof aan de Hornweg. 

Sporthal Bloemhof biedt royaal ruimte aan de spelers met 6 tafels op grote afstand van elkaar.
Foto: Bart Spaargaren

Willem Hensbergen soeverein aan kop
Ronde 6 zomercompetitie 
Schaakclub Westeinder
Kudelstaart - Maar liefst 14 scha-
kers waren afgelopen donder-
dag naar het Dorpshuis gekomen 
voor de zesde ronde van de zo-
mercompetitie van Schaakclub 
Westeinder. Door de vereiste 1,5 
meter afstand tussen de borden 
was de grote zaal van het Dorps-
huis behoorlijk gevuld, maar er 
kunnen nog wel een paar spe-
lers bij!

Huup Joosten en Joran Donkers 
waren er voor de eerste keer en 
beten meteen flink van zich af. 
Huup speelde tegen Mladen, 
die net terug van vakantie nog 
niet helemaal scherp was, waar-
door Huup tweemaal won. Joran 
trof Rik Konst. In de eerste partij 
kraakte Joran de Franse verdedi-
ging van Rik, maar in de tweede 
partij leek Rik terug te slaan. Hij 
kwam 2 pionnen voor, waaron-
der 1 op de zevende rij die de wit-
te koning daar gekluisterd hield, 
maar door de ongelijke lopers zat 

er toch niet meer in dan remise. 
Dat bleek ook uit de uitgebreide 
computer analyse na afloop.
Ondertussen verstevigde Willem 
zijn koppositie door naaste be-
lager Jan van der Sluis tweemaal 
te verslaan en klommen Peter en 
Olivier op naar plaats 2 en 3 door 
de volledige winst te pakken te-
gen respectievelijk Gerad Ver-
laan en Tom van der Zee. Maarten 
won een kwaliteit tegen Marco, 
maar gaf daarna in tijdnood eerst 
een toren en daarna een paard 
weg en kon opgeven. De tweede 
partij won hij wel na veel schuif-
werk. Jaap en Wim deelden ook 
de punten, al had er voor Wim in 
de tweede partij meer in gezeten, 
maar in een remisestelling liet hij 
zich flessen door Jaap.

Na 6 ronden staat Willem Hens-
bergen soeverein op kop met 31 
punten, gevolgd door Olivier Ma-
rincic en Peter Verschueren met 
22 punten.

Postduivenvereniging 
de Telegraaf
Johan van Ackooy 
wint 1e Jonge 
duivenvlucht
Aalsmeer - Donderdag werden 
in de avond 150 duiven ingezet 
voor de derde Midfond vlucht 
vanuit het Franse Morlincourt, ge-
middelde afstand 322 kilometer. 
Vrijdagavond werden 482 inge-
zet voor de eerste Jonge duiven-
vlucht vanuit Roosendaal. Zater-
dagmorgen leek er geen vuiltje 
aan de lucht, dus konden de dui-
ven vroeg gelost worden. Maar zo 
mooi als het in de omgeving was, 
zo was het niet op de vlieglijn, 
want de duiven hebben op hun 
thuisreis af moeten rekenen met 
enkele pittige buien onderweg. 
De duiven in Morlincourt weden 
om 07.15 uur in vrijheid gesteld, 
en om 11.04.17 uur meldde zich 
de eerste duif bij Aad van Belzen 
in Kudelstaart. Deze duif maakte 
een snelheid van 1396,953 meter 
per minuut dat is 83,8 kilometer 
per uur. Om 07.30 uur werden de 
jonge duiven in vrijheid gesteld 
en hier meldde zich om 08.43.41 
uur de eerste jonge duif bij Johan 
van Ackooy in Hoofddorp. De-
ze duif maakte een snelheid van 
1267,913 meter per minuut, dat is 
ruim 76 kilometer per uur. 

De uitslag van de vlucht Morlin-
court met 150 duiven en 10 deel-
nemers:
1.  Aad. van Belzen Kudelstaart
2.   Gerard en Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
3.  Cees van Vliet Kudelstaart
4.  Bram v.d. Wie
5.   Comb. v. Leeuwen & v. Grie-

ken Aalsmeer
6.  Dirk Baars
7.   Piet v.d. Meijden Aalsmeer-

derbrug
8.  Wim Wij�e De Kwakel
9.  Theo v.d. Wie Aalsmeer
10. Gebr. Verheijen Amsterdam

Uitslag jongen duivenvlucht vanuit 
Roosendaal met 482 duiven en 14 
deelnemers:
1.  Johan van Ackooy Hoofddorp
2.   Comb. v. Leeuwen & v. Grie-

ken Aalsmeer
3.  Jac. Spook Aalsmeer
4.  Gerard & Lies v.d. Bergen
5.  Jan van Dijk Aalsmeer
6.  Aad van Belzen Kudelstaart
7.  Bram v.d. Wie Aalsmeer
8.  Theo v.d. Wie Aalsmeer
9.   Piet v.d. Meijden Aalsmeer-

derbrug
10. Erik Wiersma Amstelveen
11. Cees van Vliet Kudelstaart
12. Wim Wij�e De Kwakel
13. Dirk Baars Kudelstaart








