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Algeheel verbod van 1 mei tot 1 oktober

Ergernis over honden(poep) 
op het Surfeiland 
Aalsmeer - Van 1 mei tot 1 ok-
tober geldt een algeheel verbod 
voor honden op het strand van 
het Surfeiland. Toch worden re-
gelmatig, met name in de avond-
uren, honden uitgelaten op het 
recreatie-eiland aan de Westein-
derplassen. Dit tot grote erger-
nis van bewoners en gebruikers, 
die niet blij worden van fl inke 
plakken hondenpoep onder hun 
schoenen en aan hun spulletjes. 
“Er wordt lustig gepoept en ge-
plast in het strandzand en op de 
weide en de paden. De volgende 
dag zitten daar hele families met 
grote en kleine kinderen te recre-
eren. Ze hebben geen benul wat 
er de avond ervoor overal is neer-
gelegd door honden. Uit hygië-
nisch opzicht vind ik dit absoluut 
niet kunnen, in uitwerpselen van 
honden zit van alles waar vooral 
kleine kinderen ziek van kunnen 
worden”, aldus Hans Smit in een 
mail aan de redactie en aan de 
gemeente. 
“Het zou de gemeente sieren om 
dit hele gebied te verbieden voor 
honden van bijvoorbeeld april tot 
oktober, deze regel geldt overi-
gens ook op weides in het Am-
sterdamse Bos waar veel mensen 
recreëren in het voorjaar en de 
zomer.” Op het bord met huisre-
gels waaraan bezoekers zich die-
nen te houden bij hun verblijf op 
het Surfeiland wordt onder ande-
re gevraagd om afval in de afval-
bakken te gooien, geen geluids-
overlast te veroorzaken, geen 
overmatig alcohol te gebruiken 
(onder de 18 helemaal niet) en 
drugs en lachgas zijn verboden. 

Borden met regels
Over het uitlaten van honden is 
een apart bord neergezet. Hier 
staat niet specifi ek op vermeld 
dat het uitlaten van honden in de 
lente en de zomer op het Surfei-
land verboden is. Het bord ver-
meldt algemene regels over het 
uitlaten van honden in de ge-

meente: Honden (zelfs indien 
aangelijnd) zijn niet toegestaan 
op speelplaatsen, speelweiden, 
schoolpleinen en sportvelden. 
Honden altijd aanlijnen (behalve 
bij de losloopgebieden) en hon-
denpoep overal en altijd oprui-
men (ook in de losloopgebieden). 
Maar, er is nog een bord dat infor-
matie geeft over Vrouwentroost 
en hierop staan bordjes met ‘ro-
de randen’, dus: Verboden vuurtje 
te stoken, verboden te kamperen 
én (jawel) verboden voor hon-
den. En: betreden op eigen risico, 
geen toezicht aanwezig. Welis-
waar geen toezicht, maar wel met 
regelmaat controles door de af-
deling Veiligheid en Handhaving 
van de gemeente. 

Extra controles
Met de klacht/mededeling van 
schrijver Hans Smit zijn de hand-
havers direct aan de slag gegaan. 
Naar aanleiding van zijn melding 

is gelijk een controleronde ge-
daan op het Surfeiland. Er wer-
den op dat moment geen over-
tredingen waargenomen, maar 
dit neemt niet weg dat men de 
aandacht laat verslappen, de lo-
catie wordt zelfs meer in het vi-
zier gezet. De locatie gaat meer-
dere malen bezocht worden tij-
dens de surveillancerondes. 
“Mochten wij overtredingen con-
stateren, dan zullen wij hier ze-
ker op handhaven”, aldus de afde-
ling handhaving. Hans Smit heeft 
tot slot nog één tip: “Graag ook ‘s 
avonds controleren. Ik heb deze 
ellende geconstateerd na 19.00 
uur.” 

Voor de gemeente is het mis-
schien zaak om (nog) duidelij-
ker aan te geven dat honden niet 
welkom zijn op het Surfeiland van 
1 mei tot 1 oktober, overdag niet 
en in de avond niet, oftewel 24 
uur per dag hondenvrij!

aangenaam persoonlijk
!
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Automobilisten negeren omleidingsroutes

Al 26 bekeuringen bij 
kruising Zwarteweg
Aalsmeer - Afgelopen week heb-
ben handhavers van de gemeen-
te Aalsmeer al 26 bekeuringen 
uitgeschreven voor automobi-
listen die de omleidingsroutes 
bij de werkzaamheden kruising 
Zwarteweg negeren en gebruik-
maken van de bypass. Het heeft 
de afgelopen weken jammer ge-
noeg al meerdere keren gevaarlij-
ke situaties opgeleverd.

Verkeersveiligheid
Tijdens de aanleg van de rotonde 
en de vrijliggende busbaan bij de 
Zwarteweg wordt bestemmings-
verkeer middels borden omge-
leid. Helaas heeft aannemer Du-
ra Vermeer gemerkt dat nogal 
wat automobilisten gebruik ma-
ken van de bypass, die is aange-
legd voor bussen en nood- en 
hulpdiensten. Dit is verboden en 
gevaarlijk voor de wegwerkers 
en fi etsers en voetgangers (voor 
het langzame verkeer is een apar-
te oversteek gemaakt). Het heeft 
de afgelopen weken jammer ge-
noeg al meerdere keren gevaarlij-
ke situaties opgeleverd.

Controles en bekeuringen
Gevraagd wordt aan automobi-
listen om wel de omleidingsrou-
tes te volgen. Dit kost iets meer 

tijd en geduld én kan schelen in 
de portemonnee. Medewerkers 
handhaving van de gemeente 
Aalsmeer gaan namelijk frequent 
controleren en wie betrapt wordt 
op het gebruik van de bypass 
krijgt direct een bekeuring. 

Kruising week langer dicht
De kruising Zwarteweg met de 
Burgemeester Kasteleinweg blijft 
vijf dagen langer, tot en met vrij-
dag 31 juli 19.00 uur, afgesloten 
voor verkeer. Dit is nodig vanwe-
ge de werkzaamheden aan de 
Legmeerdijk. Deze stonden voor 
een later moment gepland. Het is 
echter effi  ciënter in de planning 
om hier nu aan de slag te gaan. 
De werkzaamheden starten aan-
staande maandag 27 juli en du-
ren tot en met vrijdag 31 juli. Er 
wordt dagelijks tussen 7.00 en 
19.00 uur gewerkt. Verkeer wordt 
aangeraden gebruik te maken 
van de nieuwe N201.
Meer weten over de werkzaam-
heden? Kijk dan op www.hovasz.
nl en meld je aan voor de nieuws-
brief of volg de voortgang via 
www.facebook.com/hovasz.

Voor vragen kan een e-mail ge-
stuurd worden naar:
hovasz@duravermeer.nl.
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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

 Zondag 26 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 online
dienst via www.kerkdiensten-
online.nl. Voorganger: ds. 
J.A.C. Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst via www.dgaalsmeer.
nl. Voorganger: ds. Christi-
ne Schlette. Collecte voor St. 
Doopsgezind Wereldwerk.

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. Voorgan-
ger: Madelon Verwer-Ramp.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. (online) dienst met ds. 
G.H. de Ruiter uit Aalsmeer via 
www.hervormdaalsmeer.nl.
Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. (online)
dienst met ds. Tiggelaar, 
Opende via www.hervormd-
aalsmeer.nl

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering in Kloosterhof. Zon-
dag 9.30u. Woordcommunie-
viering. Voorganger: Rob Mas-
cini en om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej in Karmelkerk. 
Maximaal 80 kerkplaatsen. Re-
serveren voor viering zondag 
via www.rkkerkaalsmeer.nl 
op donderdag en vrijdag 9 tot 
12u. Reserveren Poolse dienst 
verloopt via de Poolse Paro-
chie.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag  

geen diensten. Online vie-
ring via Youtube, dienst vanuit 
Amersfoort.

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.kerkdienst-
gemist.nl. Voorganger: dhr. E. 
Kramer uit Aalsmeer.

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.nl. 
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.
Vooraf aanmelden is wel een 
vereiste en er gelden diverse 
RIVM-regels.

Kijk voor meer info op de web-
sites van de kerken.

Parkeerterrein opgevrolijkt met kleurtjes
Mooie stoepkrijttekening 
van Scott en Bruce
Aalsmeer - Tijdens de verplich-
te sluiting van horecagelegen-
heden en verzorgingstehuizen 
van maart tot juni in verband met 
het coronavirus werden in de eer-
ste weken heel veel stoepkrijtte-
keningen gemaakt. Van prachti-
ge kunstwerken tot lieve bood-
schappen voor (groot)ouders en 
opbeurende teksten voor me-
de-inwoners. Inmiddels zijn de 
maatregelen versoepeld en is 
ook Aalsmeer terug bij het ‘nieu-
we normaal’. En hiermee zijn de 
stoepkrijttekeningen ook in po-
pulariteit gedaald. Niet voor de 
broers Scott en Bruce. De twee 

hebben juist vakantie-vermaak 
gevonden in stoepkrijten. De 
jongens hebben op de parkeer-
plaats tussen de Stommeerweg 
en de Mensinglaan een prachti-
ge stoepkrijttekening gemaakt. 
Het betegelde vlak in het asfalt 
is ingekleurd met allerlei vrolijke 
kleuren. Scott (11 jaar) en Bruce 
(10 jaar) krijgen alle lof van hun 
buurtjes Richard en Jan. Het ma-
ken van de tekening is met ple-
zier gevolgd en nu genieten de 
twee dagelijks van de kleurige 
opwaardering van het eigenlijk 
best saaie parkeerterrein achter 
hun woning.

Viering in Oud 
Katholieke kerk 
eind augustus
Aalsmeer - De maandelijkse 
kerkdiensten gaan in de Oud Ka-
tholieke Kerk op zondag 30 au-
gustus weer van start.
De viering op de laatste zondag 
van augustus begint om 16.00 
uur. Voorganger is Mgr. Dirk-
jan Schoon, het orgel wordt be-
speeld door Toon Renssen en 
voor de lezingen dragen Maaike 
McCurdy en Lisette Visser-Mole-
man zorg. 
De online vieringen zijn nog op 
de zondagen 26 juli, 9 en 23 au-
gustus te volgen via oudkatho-
liek.nl. De dienst is in Amersfoort 
en begint om 10.00 uur, maar kan 
natuurlijk ook op een later ge-
wenst tijdstip bijgewoond wor-
den. 
Tijdens de diensten in de Oud Ka-
tholieke Kerk is er slechts één col-
lecte voor de kosten van de vie-
ring en het behoud van de kerk 
aan de Oosteinderweg 394.
Na afl oop kennismaking, infor-
matie en koffi  e of thee.

Aalsmeer - Tot mijn gro-
te verbazing lees ik de krant 
van begin juli “Pleintje naast 
Praamplein dicht voor par-
keerders”. De reden, de men-
sen zouden te dicht bij el-
kaar kunnen komen, in ver-
band met besmetting door 
het coronavirus. Ongeloof-
lijk dat deze gemeente met 
achterhaalde aannames dit 
besloten heeft. Steeds meer 
wetenschappers staan ne-
gatief tegenover maatrege-
len waar geen harde feiten 
voor zijn gevonden. De hui-
dige wereldwijde maatrege-
len, genomen ter bestrijding 
van SARS-CoV-2, die de ziek-
te COVID-19 kan veroorza-
ken, schenden in hoge ma-
te de visie op gezondheid en 
de rechten van de mens. De 
maatregelen betreff en on-
der meer verplichte sociale
distantie, (semi-)verplichte 

isolatie, hygiënemaatrege-
len en verplichte persoonlij-
ke beschermingsmaatrege-
len. Als ik kijk naar de par-
keerplaatsen op het plein-
tje (waar ik zeer regelmatig 
kom) gebeurt het hoogst zel-
den dat er twee naast elkaar 
geparkeerde auto’s de deu-
ren tegelijkertijd openen. 
Als je vervolgens uitstapt en 
gaat lopen, is er net zo veel 
ruimte als andere parkeer-
plaatsen. Waarom dan deze 
absurde maatregel.

Via dit bericht roep ik het 
college van B&W en de ge-
meenteraad op om, per di-
rect deze maatregel op te 
heff en. Laten we a.u.b. elkaar 
respecteren maar ook onze 
vrijheid behouden.

Willem de Jong
Reageren? beterleven@dds.nl

LEZERSPOST

Stop viruswaanzin van gemeente

Aalsmeer - Lieve men-
sen met een boot: “Wat fi jn 
dat jullie lekker kunnen va-
ren deze zomer. Lekker met 
een zonnetje, muziekje er-
bij, hapje, drankje, vrienden 
en familie. We gunnen jullie 
dit van harte. Maar mogen 
we sommigen van jullie vra-
gen om na 23.00 uur in stil-
te door de Ringvaart te varen 
en niet met harde muziek, 
luide stemmen etc.?

Vrijdagnacht om 2.37 uur 
was het weer raak (voor de 
zoveelste keer): een schuit 
meerde voor ons huis met 
pratende mensen en muziek. 
Er werd iemand van boord 
gezet. Dat duurde best lang 

en wij werden erdoor ge-
wekt. Jullie lagen precies 
voor het huis van onze buur-
man die ernstig ziek is en zijn 
slaap hard nodig heeft. Jullie 
hebben ook mijn ouders van 
87 en 88 gewekt, die aan de 
andere kant naast ons wo-
nen.
Hebben jullie eigenlijk wel 
door dat overal langs de dijk 
mensen slapen op dat tijd-
stip? Een beetje rekening 
houden met elkaar zou fi jn 
zijn!
Alvast bedankt.”

Tanja van der Zon
Aalsmeerderdijk,
Aalsmeerderbrug
haan.zon@12move.nl

LEZERSPOST

Beetje rekening houden met elkaar!

Snelheidsduivels 
in de Bachlaan
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond 17 juli heeft de politie een 
snelheidscontrole gehouden in 
de Bachlaan. Met de lasergun is 
de controle uitgevoerd op de-
ze weg in de Hornmeer waar een 
maximumsnelheid van 50 kilo-
meter per uur geldt.
De hoogst gemeten snelheid was 
101 kilometer. Naast deze snel-
heidsduivel hebben nog drie an-
dere bestuurders een proces-
verbaal gekregen voor (veel) te 
hard rijden. Zij werden ‘geklokt’ 
met snelheden van 85, 95 en 99 
kilometer. 

BeNe League handbal
Aalsmeer treft 
Volendam
Aalsmeer - Op zaterdag 5 sep-
tember gaat de BeNe League 
handbal weer van start. In deze 
openingsronde treft Greenpark 
Aalsmeer de heren handballers 
uit Volendam in De Bloemhof van-
af 19.00 uur. Het voorgaande sei-
zoen hebben beide ploegen niet 
al te best gepresteerd. Aalsmeer 
wist uiteindelijk wel een redelijk 
hoge eindscore te behalen, maar 
Volendam bungelde onderaan 
en wachtte mogelijk degradatie. 
De tweede derby op 5 septem-
ber gaat tussen Bevo en Lions, 
beiden uit Limburg. De wedstrijd 
wordt gespeeld in Panningen. De 
vijfde Nederlandse deelnemer in 
de BeNe League, Hurry-Up gaat 
het in thuisdorp Zwartemeer op-
nemen tegen het Belgische Vi-
sé. Titelhouder Acchilles Bocholt 
komt 5 september nog niet in
actie.









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.

-  Haydnstraat 6, 1431 ZB, (Z20-050323), het plaatsen van 
een aanbouw in het voorerfgebied van de woning  

-  Oosteinderweg 491, 1432 BK, (Z20-050317), het verbou-
wen van de woning  

-  Laurierhof t.h.v. Burg.Kasteleinweg sectie C 3937, C 3931 
en C 4365, (Z20-049845), het opnieuw aanleggen van een 
tijdelijke in- en uitrit als wegaansluiting naar Burg. Kaste-
leinweg t.b.v. bouwverkeer van het bouwproject Laurier-
hof  

-  Uiterweg 34, 1431 AN, (Z20-049596), het plaatsen van een 
dakraam ( rijksmonument)  

-  Molenpad 4, 1431 BZ, (Z20-049559), het herindelen en 
aanpassen van de brandcompartimenteringen en brand-
veilig gebruik  

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:

-  Hoofdweg 142, 1433 JX, (Z20-041404), het plaatsen van 
een dakkapel in het linker- en rechterzijdakvlak   Verzon-
den: 17 juli 2020

-  Karperstraat 75, 1432 PC, (Z20-038456), het plaatsen van 
een airco op de dakkapel aan de voorzijde van de woning   
Verzonden: 17 juli 2020

-  Rietwijkerdwarsweg 4 (Rietwijkerdwarsweg, Sectie A nr. 
3668), (Z20-013326), het realiseren van een bedrijfsge-
bouw voor de verwerking en verhandeling van agrarische 
producten zoals bloemen en planten   Verzonden: 16 juli 
2020

-  Hornweg 177A, 1432 GH, (Z20-023676), het veranderen 
van het bestaande gebouw en het gedeeltelijk in gebruik 
nemen als yogastudio   Verzonden: 16 juli 2020

MELDINGEN AKKOORD
•	 Stommeerkade	 61A,	 1431	 EL	 (Z20-045512),	 het	 mobiel	

puin breken van bouw en sloopafval (3500 ton puin) gedu-
rende 2 dagen tussen 27 augustus 2020 en 27 november 
2020

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN OMGE-
VINGSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Beatrixstraat 60, 1432 HG, (Z20-037279), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning   Verzonden: 17 
juli 2020

GEWEIGERDE 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
-  Burg. Kasteleinweg t.h.v. Zwarteweg (sectie C, nrs. 3039, 
4465 en 6247), (Z20-039431), het verwijderen van een buiten 
gebruik gestelde DPO leiding (project HOVASZ) (Het project is 
vergunningsvrij)  Verzonden: 17 juli 2020

VERKEERSBESLUITEN|

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over 
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en 
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd.

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

COLLECTES 

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

Officiële Mededelingen
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Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

is daarmee een groene parel in een dichtbevolkte regio. Met 
deze visie wordt ingezet op de versterking van deze waarden 
van het gebied, zodat de leefbaarheid wordt vergroot. 

De structuurvisie vormt een toetsingskader voor ruimtelijke 
initiatieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vier 
zones:

•	 het	lint;	
•	 een	ontwikkelzone	achter	het	 lint,	waar	passende	bedrij-

ven zich kunnen ontwikkelen
•	 een	groen/recreatieve	zone	achter	de	ontwikkelzone	en	
•	 een	groen-/	recreatieve	zone	langs	de	Ringvaart.	

De visie zal na vaststelling gebruikt worden als basis om fond-
sen te werven voor de transformatiekosten die niet door initia-
tiefnemers en gemeente gedragen kunnen worden. 

Deze visie is tot stand gekomen na een uitgebreide participa-
tie met bewoners en bedrijven en andere belanghebbenden 
in het gebied. 

WAAR VINDT U INFORMATIE?
Het ontwerp van de structuurvisie vindt u op de volgende 
manieren:

•	 de	 landelijke	voorziening	van	www.ruimtelijkeplannen.nl	
door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.SvOos-
teinderweg-OW01

•	 de	gemeentelijke	voorziening,	rechtstreeks	via	http://0358.
ropubliceer.nl, identificatiecode: NL.IMRO.0358.SvOostein-
derweg-OW01

•	 of	 via	 de	website	 van	 aalsmeerl	 onder	 https://www.aals-
meer.nl/wonen-leven/publicatie/bestemmingsplannen-
en-structuurvisies 

TER INZAGELEGGING
Gedurende maatregelen omtrent COVID-19 worden stukken 
niet ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Aalsmeer. 
Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn de stukken online in 
te zien, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 
(020) 540 4911

HOE KUNT U REAGEREN?
U kunt vanaf  15 juli 2020 gedurende acht weken reageren (tot  
en	met	8	september	2020).	Een	ieder	kan	schriftelijk	of	monde-
ling een reactie indienen op de ontwerp structuurvisie Boven-
landen Oosteinderweg. Uw schriftelijke reactie kunt u indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstruc-
tuurvisie	 Bovenlanden	 Oosteinderweg	 Z-2017-017209”.	 Een	
email sturen kan ook via info@aalsmeer.nl 

WAT GEBEURT ER DAARNA?
Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. 
De ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de 
Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeen-
teraad. Tegen de vaststelling van een structuurvisie staat geen 
bezwaar en beroep open. Reacties die al eerder zijn ingediend 
worden meegenomen in deze procedure.

MEER INFORMATIE?
Voor	het	indienen	van	een	mondelinge	inspraakreactie	en/of	
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met mevrouw T. Witte (projectleider) van de afdeling Stedelijke 
Ontwikkeling, -mail info@aalsmeer.nl, telefoon 020-540 4393 

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van	de	persoonslijst	van	onderstaande	persoon	e/o	personen	
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n)	niet	meer	woonachtig	is/zijn	op	het	
adres	waar	hij/zij	in	de	Basisregistratie	Personen	(BRP)	van	de	
gemeente	Aalsmeer	staat/staan	ingeschreven.-		

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Lae-bua S. 14-12-1960 15-07-2020
Langeveld D. 12-08-2000 15-07-2020

Een	 eventuele	 ambtshalve	 wijziging	 kan	 gevolgen	 hebben	
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. 

Het is ook mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling 
burgerzaken langs te komen.  Indien wij binnen vier weken 
geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over gaan tot een 
voor beroep vatbare beslissing.

 WET ALGEMENTE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE BESLISTERMIJN VERLENGD

- Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z20-013919), het legaliseren van 
een entresolvloer ten behoeve van bedrijfsvoering.   Toe-
lichting: Tijdens de behandeling van de aanvraag is geble-
ken dat de omschrijving zoals eerder is gepubliceerd niet 
volledig was. 

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

RECTIFICATIE

TER INZAGELIGGING ONTWERP-STRUCTUURVISIE BOVEN-
LANDEN OOSTEINDERWEG (Z-2017-017209)
Op 7 juli 2020 hebben burgemeester en wethouders van Aals-
meer het ontwerp van de structuurvisie Bovenlanden Oostein-
derweg vrijgegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent dat 
iedereen met ingang van 15 juli tot en met 8 september 2020  
ontwerp structuurvisie kan inzien. Dit is tevens de reactieter-
mijn.

PLANGEBIED
Het gebied van de structuurvisie wordt begrensd door de 
oude Spoordijk in het zuidwesten, de Ringvaart van de Haar-
lemmermeerpolder in het noordwesten, de Meester Jac. Tak-
kade in het noordoosten en de Hogedijk in het zuidoosten. 

WAT IS HET DOEL VAN DE STRUCTUURVISIE BOVENLAN-
DEN OOSTEINDERWEG? 
Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet 
meer toekomstbestendig. 
Ook voor het gebied de Bovenlanden Oosteinderweg geldt, 
dat de toekomst van de hier aanwezige trekheestercultuur 
onder druk staat. 
Tegelijkertijd zijn transformaties in het gebied lastig door be-
perkingen vanuit Schiphol (LIB contouren). Het gebied is door 
de ligging in het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de over-
zijde van de Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de 
leefbaarheid onder druk. 
Dit is de reden dat wij een structuurvisie voor dit gebied heb-
ben opgesteld in samenspraak met bewoners en bedrijven in 
dit gebied. 

De Bovenlanden kennen een rijke cultuurhistorie, veelal ge-
relateerd aan de tuinbouw. Daar herbergt het groene en wa-
terrijke gebied veel natuurwaarden en recreatieve trekkers en 

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.



VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijk-
se publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan of-
ficiële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en 
hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de officiële mede-
delingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur op af-
spraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aals-

meer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0297-387 
575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij 
de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. 0297-
387 575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 
8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergun-
ningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen.
Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 

belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de Rechtbank van Amsterdam.

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

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: 
•    
t/m 8 september 2020
- ontwerp-structuurvisie Tussen de Linten

Dixi uitgebrand in Graaf Willemlaan
Drie uitrukken in korte tijd voor de Brandweer
Aalsmeer - Vrijdag 17 juli rond elf 
uur in de avond is de Brandweer 
van Aalsmeer gealarmeerd voor 
een buitenbrand aan de Graaf 
Willemlaan in Kudelstaart. Een 
dixi (toiletunit) had vlam gevat. 
De Brandweer had het vuur snel 
onder controle. Zo goed als ze-
ker is de brand aangestoken. “Al-
ternatief was iemand die teveel 
vlammetjes gegeten had”, grapte 
de brandweer op twitter. En: “De 
meeste dixi’s doen niet aan zelf-
ontbranding”, aldus een opmer-
king van een getuige. Er wordt 
natuurlijk nog wel onderzoek ge-
daan naar de exacte oorzaak.

Hut uitgebrand
Het was een drukke avond voor 
de Brandweer, want zo’n ander-
half uur eerder, rond 21.30 uur, 
moest uitgerukt worden voor 
een buitenbrand aan de Dreef. 
Ter plaatse trof de Brandweer in 
de bosjes achter het zwembad 
een brandende hut aan. “Een hut 

waar de jeugd uren werk in had 
zitten. Helaas vonden onbeken-
den het nodig de hut in de brand 
te steken”, aldus de Brandweer. 
“Het vuur is geblust met emmers 
water. Helaas konden we niet 
voorkomen dat de woonkamer 
uitbrandde.”

Brand in kwekerij
De volgende dag, zaterdag 18 
juli, een ‘vroege dienst’ voor de 
Brandweer. Rond half zeven in 
de ochtend werd een brandge-
rucht gegeven in een kas aan de 
Achterweg in De Kwakel. Tijdens 
het aanrijden werd hevige rook-
ontwikkeling gezien boven een 
kassencomplex. Ter plaatse bleek 
er brand te zijn in een kwekerij. 
Door snelle inzet van de Brand-
weer van Aalsmeer was het vuur 
snel onder controle en is de scha-
de beperkt gebleven. Naar de 
oorzaak van de brand wordt on-
derzoek gedaan.
Foto’s: Marco Carels

Diverse activiteiten voor jong en oud
Oervolk slaat kamp op 
in het Amsterdamse Bos
Amstelveen - In de maand au-
gustus worden in het Amster-
damse Bos diverse activiteiten 
georganiseerd voor kinderen en 
volwassenen. 
Als eerste slaat Oervolk Stoervolk  
zijn kamp op zondag 2 augustus 
op van 13.00 tot 15.30 uur. Ben jij 
een oerkind? Speren slijpen, pijl 
en bogen maken en grotschilde-
ringen maken staan op het pro-
gramma. De activiteit staat onder 
leiding van Natuur is een Feest 
en is bedoeld voor kinderen van 
7 tot 12 jaar en (groot)ouders/
begeleiders. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwasse-
ne. Duur: minimaal 1 uur, maxi-
maal 2,5 uur buiten. Start bij De 
Boswinkel.

Op soorten jagen
Jaag op soorten op woensdag-
middag 5 augustus om 13.00 uur 
of om 14.30 uur. Een bos is pas 
echt een bos als er veel soorten in 
voorkomen. Vogels, insecten, kik-
kers, boom- en plantensoorten. 
Wie vindt er de meeste? Voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar en (groot)
ouders of begeleiders. Kosten 5 
euro per kind en 2,50 euro per 
volwassene. Duur: 1 uur buiten. 
Start bij De Boswinkel.
 
Avondwandeling
Kom mee met de boswachter 
voor een avondwandeling op vrij-
dag 7 augustus om 20.00 uur. Na 
afloop koffie of thee. De wande-
ling is geschikt voor goede wan-
delaars vanaf 12 jaar. Kosten 5 eu-
ro per persoon, graag gepast en 
contant te betalen. Start is bij de 
Grote Parkeerplaats van de Gei-
tenboerderij, Nieuwe Meerlaan 3, 
Amstelveen. 

Boskleurig
Maak buiten je eigen bosschilde-
rij op donderdagmiddag 13 au-
gustus om 13.00 uur of 14.30 uur. 
Deze activiteit staat onder leiding 
van de bosjuf en is bedoeld voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Kosten 
5 euro. Duur: 1 uur buiten. Start 
bij De Boswinkel.
 
Stiltewandeling
Kom in stilte wandelen op zater-
dagavond 22 augustus om 20.00 
uur. Een wandeling van ongeveer 
anderhalf uur om de rust en stil-
te in jezelf te ervaren. De groep 
loopt de schemering tegemoet, 
wat het wellicht makkelijker kan 
maken om innerlijke stilte te be-
leven. Na de wandeling staan 
thee en koffie klaar. De wande-
ling is geschikt voor wandelaars 
vanaf 18 jaar. Kosten 5 euro. Start 
bij De Boswinkel.
 
Waterdiertjes 
Op zondagmiddag 30 augustus 
om 13.00 uur of 14.30 uur kun-
nen kinderen kennis maken met 
de waterdiertjes in het Bos. Ken 
jij het bootsmannetje, de water-
schorpioen en de rivierkreeft? 
Deze activiteit staat onder lei-
ding van Natuur is een Feest en 
wordt georganiseerd voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar en (groot)ou-
ders of begeleiders. Kosten 5 euro 
per kind en 2,50 euro per volwas-
sene. Duur: 1 uur buiten en de 
start is bij De Boswinkel. Aanmel-
den voor alle activiteiten is ver-
plicht en kan in De Boswinkel aan 
de Bosbaanweg 5, telefonisch via 
020-2517840 of via www.amster-
damsebos.nl. De Boswinkel is ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Waarom zit er überhaupt nog glas in?
Weer ruiten van bushokje in Hortensialaan vernield
Aalsmeer - Is het weer weekend 
geweest en heeft de verveling 
opnieuw toegeslagen? Voor de 
tweede keer in korte tijd zijn de 
ruiten vernield van het bushok-
je in de Hortensialaan. Twee we-
ken geleden was ‘slechts’ de zijruit 
met geweld in stukken getrapt of 
geslagen, dit keer is flink geweld 
gebruikt om de achterruiten in 
duizenden stukjes te veranderen. 
Volgens een getuige heeft de 
vernieling afgelopen vrijdag 
17 juli rond elf uur in de avond 
plaatsgevonden. Er zijn diverse 
stemmen gehoord. Er wordt ver-
moed dat het om meerdere da-
ders gaat. “Zet toch een came-
ra neer”, aldus reacties van face-
book-lezers. “Het gebeurt hier zo 
vaak.”
De ruiten van het bushokje in de 
Hortensialaan zijn overigens niet 
de enigen die regelmatig het 
slachtoffer zijn van vernieling, 

nog niet zo lang geleden was 
het bushokje bij de Stationsweg 
het doelwit en regelmatig moe-
ten medewerkers van de bushok-
jes-exploitant in actie komen om 
de stuk geslagen ruiten van het 
bushokje aan het begin van de 
Aalsmeerderweg (nabij de Hoge 
Dijk) te vervangen.  
Menigeen vraagt zich dan ook af 
waarom er überhaupt nog glas zit 
in de bushokjes. “Waarom geen 
metaal met vakken eruit gesle-
pen, zodat je als nog droog staat 
en de bus ziet aankomen.” En: “Ze 
moeten gewoon weer die beton-
nen bushokjes neer gaan zetten. 
Kunnen ze tenminste niet meer 
slopen.”
Wie meer informatie heeft over 
de vernieling in de avond of nacht 
van vrijdag 17 op zaterdag 18 juli 
wordt verzocht contact op te ne-
men met de politie Aalsmeer Uit-
hoorn per mail of telefonisch. 

Duetten en pramenbouwer op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ook in de zomerva-
kantie blijft Radio Aalsmeer ac-
tief op de radio en op de tv. Maar 
door vakantie zullen niet alle pro-
grammamakers live uitzendingen 
maken. Iets vaker dan normaal 
kan genoten worden van non-
stop muziek op de lokale radio-
zender. Maar er zijn uiteraard nog 
wel genoeg vrijwilligers die we-
kelijks leuke programma’s maken 
met gasten en interessante on-
derwerpen.

Duetten bij ‘Sem op Zaterdag’
‘Sem op Zaterdag’ zal komend 
weekend vooral aandacht beste-

den aan duo’s. Vaste, regelmatige 
en unieke duetten, zoals bijvoor-
beeld Louis Armstrong met Ella 
Fitzgerald, maar ook Diana Krall 
met Michael Bublé. Er zijn zo ve-
le muzikale pareltjes ontstaan en 
welke Sem voor zijn programma 
koos, is zaterdag te beluisteren 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

‘Door de Mangel’ over pramen
‘Door de Mangel’, de talkshow op 
Radio Aalsmeer, ontvangt we-
kelijks live een Aalsmeerse of 
Kudelstaartse gast. Afgelopen 
maandag ontving het team de 
291e schakel aan de inmiddels 

immens lange ketting. De 23-jari-
ge Jeroen Bastian runt zijn eigen 
botenonderhoudsbedrijf ‘Boot-
service Aalsmeer’. Het leven van 
de geboren Amstelvener speelt 
zich voornamelijk op het water af. 
Hij is zelfs de ANWB-wegenwacht 
van het water. Bastian noemde 
zichzelf gezellig, nieuwsgierig en 
na enig nadenken ook sociaal. 
Natuurlijk heeft Jeroen weer 
een opvolger gezocht. Volgen-
de week zal bij presentator Elbert 
Huijts een heuse pramenbouwer 
aan tafel schuiven. 
Daniel Alderden maakt alumi-
nium pramen en Jeroen wil van 

hem weten hoe hij de toekomst 
van de aluminium pramen ziet. 
Het antwoord op deze vraag en 
meer, is maandag 27 juli te horen 
tussen 19.00 en 20.00 uur. Ook 
een vraag voor Daniel? Mail deze 
dan naar studio@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending 
naar: 0297-325858.
Radio Aalsmeer 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/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. Elbert Huijts haalt iedere maandagavond een inwoner door de mangel.
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Donderdag 23 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 24 juli:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer 
in buurthuis, Dreef 1. Start 20u. 
Zaal open vanaf 19.30u.
* Zomerconcert met Little Boogie 
Boy Hein Meijer (blues) in Flower 
Art Museum, Kudelstaartseweg 
vanaf 20u. Reserveren verplicht. 
via www.skca.nl.
* Bandbrouwerij voor muzikan-
ten in N201, Zwarteweg vanaf 
20u. Ook 7 en 21 augustus en 4 
september.
Zaterdag 25 juli:
* Crash Museum in fort Aalsmeer 
te Aalsmeerderbrug open Voor-
af toegangskaarten bestellen 
via 0297-321408 of via www.
crash40-45.nl. 
* Dorpswandeling in het Cen-

trum. Start 13.15u. bij Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
* Kinderboerderij Boerenvreugd 
in Hornmeer open. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 16.30u. Dins-
dag tot en met vrijdag van 9.30 
tot 16.30u.
Zondag 26 juli:
* Watertoren open voor publiek 
van 13 tot 17u.
* 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. Reserveren verplicht: 
info@the-shack.info.
Maandag 27 juli:
* Zomer sportinstuif voor jeugd 
6 t/m 12jr. van 16 tot 16.45u. op 
grasveld naast Proosdijhal Ku-
delstaart. Iedere maandag.
Dinsdag 28 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 29 juli:
* Tafeltennissen bij ATC Bloemen-
lust in De Bloemhof, Hornweg 
van 22 tot 22u.
Zondag 2 augustus:
* Duo Lost & Found in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer. 
Reserveren verplicht via info@
theshack.info.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Trompet  ‘Boston’
(div. kleuren)

v.a.  € 15,95

Audio Interface 
Focusrite Scarlett Solo 

v.a. €112,-

Uitgebreid assortiment 
(kinder)gitaren en 

ukelele’s

v.a. €112,-

Uitgebreid assortiment 
TIP:

Trompet  ‘Boston’Trompet  ‘Boston’

NIEUW:

Audio Interface 
NIEUW:

Hoofdrol voor publiek!
Grote Gershow in The 
Shack zondagmiddag
Oude Meer - Aanstaande zondag 
26 juli trakteren Berry en Rian van 
The Shack op de 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! Het optreden 
begint zondagmiddag om 16.00 
uur.  Voor reserveren (verplicht): 
info@the-shack.info.

Muzikale reis 
Op zondag 2 augustus kan in The 
Shack genoten worden van het 
duo Lost & Found. Mike en Mar-
co nemen de bezoekers mee op 
een muzikale reis langs hun per-
soonlijke inspiratiebronnen uit 
vele decennia. Nummers van Da-
vid Bowie, Neil Young, Beatles, 
Pearl Jam, The Kings, Black Cro-
wes, Tom Petty, Moody Blues, 
Bob Dylan zorgen voor de nodige 
nostalgische herkenning en kip-
penvel momenten. En dit is nog 
maar een kleine greep uit het re-
pertoire van dit geweldige muzi-
kale duo. Aanvang is 16.00 uur. 
Adres: Schipholdijk 253b in Oude 
Meer. Kijk voor meer informatie 
en het volledige programma op 
www.the-shack.info. 

Start bij Historische Tuin
Dorpswandeling met 
Jan van Veen zaterdag
Aalsmeer – Je loopt tientallen 
keren door het dorp. Nog even 
boodschappen doen, nog even 
een tijdschrift kopen, maar je 
staat eigenlijk geen moment stil 
bij het feit, dat achter de gevels 
van diverse gebouwen een ver-
haal steekt. Daar kan aanstaan-
de zaterdag 25 juli verandering 
in komen. Onder leiding van Jan 
van Veen loopt u op een andere 
manier door het dorp. Leuk om 
de verhalen uit voorbije tijden 
te horen en interessant om meer 

te weten te komen over de vele 
monumentale gebouwen in het 
Centrum. 
In het vervolg zult u met een 
andere blik Aalsmeer bekijken. 
De dorpswandeling begint om 
13.15 uur in de Historische Tuin 
(ingang via het Praamplein).  
Deelname kost 5 euro per per-
soon en een plaats reserveren 
kan via coordinator@histori-
schetuinaalsmeer.nl  of door te 
bellen naar de Historische Tuin: 
0297-322562.

Kunstenaars achter de (corona)schermen
Annelie: “Kunst verdient een 
plaats in de samenleving”
Aalsmeer - Wanneer aan kunste-
naar Annelie Klein Sprokkelhorst 
wordt gevraagd hoe zij de coro-
na-tijd heeft ervaren is haar eerste 
reactie: “Een goede actie. Ja na-
tuurlijk vind ik het leuk om mee te 
doen!” Aan de hand van een aan-
tal - via de mail - gestelde vragen 
waren dit haar antwoorden: 

Lichte paniek
“In eerste instantie was er een 
lichte paniek, toen ik hoorde dat 
er Corona-Covid 19 aan het uit-
breken was, want 5 maart was ik 
nog naar de bronsgieter in Bra-
bant geweest, om een kopje van 
mijn kleindochter in brons te la-
ten gieten. Daarna was het aan-
passen en wennen aan het idee 
van vooral thuisblijven. Op zich 
voor mij geen straf met een huis 
aan het water en een mooi atelier 
in de tuin. Er ging van alles niet 
door en het gevoel van alle tijd 
hebben was eigenlijk best aan-
trekkelijk. De kleinkinderen had-
den thuisles en kwamen regel-
matig een uurtje in de tuin spe-
len, met mooi weer hebben wij 
zelfs geboetseerd bij het atelier.”

Cello spelen
“Het schilderen staat de laatste ja-
ren op de derde plaats. Het is nu 
boetseren, en eist de cello  - het 
leren bespelen van dit instrument 
is een wens die ik al jaren koester-
de - veel aandacht op. Elke dag 
wordt er consequent geoefend. 
In mijn atelier kan ik ongestoord 
studeren, ik ben daar heel fana-
tiek in. Na vier en een half jaar les 
begint het een beetje op muziek 
te lijken. De inspiratie die ik vroe-
ger uit boeken haalde voor mijn 
schilderijen, is een beetje over. Ik 
schilder nog wel portretten in op-
dracht en van mijn kleindochters. 
‘Zij zijn mijn muzen.’ Het moti-
veert mij iets van hen vast te leg-
gen voor later. Dat ik door KCA 
werd uitgenodigd om afgelopen 
december mee te doen aan de 
tentoonstelling ‘Aan tafel’ vond 
ik inspirerend. Het geeft toch een 
stimulans en veel voldoening 
wanneer je met je werk naar bui-
ten kunt treden.”

Boetseren
“De laatste jaren heeft het boet-
seren en beelden maken mijn 
passie. Tijdens het maakproces 
gebeurt er iets met mij. Mijn ziel 
gaat in die beelden zitten! Het 
voelt als een noodzaak om mij 
driedimensionaal uit te drukken.” 
Die passie geeft Annelie ook haar 
kleindochters mee. Aan het pro-
ject; figuren voor de kerststal, 
wordt fanatiek gewerkt. 

Daarom is het ook voor hen een 
teleurstelling dat de Kunstroute 
dit jaar niet doorgaat. Al twee jaar 
lang mogen zij - in een eigen vitri-
ne - hun werk tonen en verkopen. 

Gemeente aankopen
“Het aankopen van kunst van 
Aalsmeerse kunstenaars door de 
gemeente juich ik van harte toe. 
Zo kun je als gemeente in het 
Raadhuis of een andere openbare 
ruimte een tijdsbeeld tonen. Op-
drachten per inschrijving is ook 
een optie. In andere gemeenten 
gebeurt dat regelmatig. Kunst - in 
de brede zin van het woord - ver-
dient een plaats in de samenle-
ving. Juist in dit soort tijden kan 
het troostend zijn en het leven 
vanuit een ander perspectief la-
ten zien!”

Janna van Zon 

Vrijdagen 24 juli,
7 en 28 augustus
Serie zomer-
concerten met 
blues, jazz en 
country
Aalsmeer - Voor liefhebbers 
van live muziek was er de af-
gelopen maanden weinig te 
genieten. Ook in Aalsmeer 
moesten concerten en eve-
nementen vanwege de co-
ronacrisis worden afgezegd 
en kwam het culturele leven 
tot stilstand. Nu er voorzich-
tig meer bewegingsruimte 
komt, kan er ook weer mu-
ziek klinken.

Het initiatief voor een eerste 
reeks concerten komt van 
het Flower Art Museum, KCA, 
De Oude Veiling en de His-
torische Tuin. De organisa-
ties willen graag een positief 
signaal afgeven, zowel naar 
het publiek als naar de mu-
zikanten die met een le-
ge agenda kwamen te zit-
ten. Veiligheid staat voor-
op, daarom is gekozen voor 
kleinschalige concerten met 
maximaal 30 bezoekers, 
waarbij 1,5 meter afstand 
kan worden gewaarborgd. 

Het eerste concert is van een 
rasartiest van Kudelstaartse 
bodem, te weten ‘Little Boo-
gie Boy’ Hein Meijer. Vrijdag 
24 juli geeft hij samen met 
contrabassist Jan den Boer 
een intiem concert in het 
Flower Art Museum. Er zijn 
nog enkele kaarten beschik-
baar, dus snel reserveren is 
de aanrader!

Jazzliefhebbers komen vrij-
dag 7 augustus aan hun 
trekken als in De Oude Vei-
ling een optreden plaats-
vindt van de bekende pianist 
Jos van Beest en zijn kwartet 
met Vincent Koning op gi-
taar, Hans Mantel op bas en 
Ben Schröder op drums. 

Vrijdag 28 augustus is in de 
Historische Tuin een concert 
van de talentvolle singer-
songwriter NinaLynn Woer-
den. De Uithoornse maakt 
muziek die is in te delen in 
het Americana-genre: au-
thentieke country en folk 
in een modern jasje. Bij het 
concert in de corridor van 
de Historische Tuin zingt en 
speelt zij samen met een 
speciale gast. 

Kaarten voor deze concerten 
kosten 20 euro per persoon. 
Per concert zijn maximaal 30 
kaarten beschikbaar. De op-
tredens beginnen om 20.00 
uur (zaal open vanaf 19.30 
uur) en duren vijf kwartier tot 
anderhalf uur. Er is geen pau-
ze, wel is het mogelijk voor of 
na het concert een drankje te 
bestellen.
Kaarten bestellen kan via:
www.skca.nl.

Aalsmeer - Het is vakantie en 
niet iedereen gaat naar het bui-
tenland of geniet van de natuur 
op een camping ergens in Neder-
land. Voor de thuisblijvers twee 
zondaguitjes voor alle leeftijden, 
van jong tot oud, in ‘eigen dorp’ 
die de moeite van een bezoek ze-
ker waard zijn:
* De watertoren is aanstaande 
zondagmiddagen 26 juli open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Op de 
begane grond van de toren van 
Sangster kan fotomateriaal inge-
zien worden over de bouw van 
watertoren, er zijn filmbeelden 
van de slechtvalken die jaarlijks 
hun nest bouwen in de top en 
wie naar boven klimt, heeft van-
af circa 50 meter een prachtig uit-
zicht. Bezoekers die naar boven 
willen betalen 2 euro, voor kinde-
ren tot 12 jaar is dit slechts 1 eu-
ro. Op de begane grond rond kij-
ken is gratis.
* In de Historische Tuin staat aan-
staande zondag 26 juli van 14.00 
tot 16.00 uur honingslingeren 
op het programma. In de corri-
dor kunnen bezoekers live aan-
schouwen hoe Tuinimker Eric van 
der Meer de oogst van zijn bijen-
volk binnenhaalt. De verse ho-
ning wordt ter plekke afgetapt en 
is verkrijgbaar in potten van 50, 
250 en 450 gram. Kinderen tot 12 
jaar, donateurs en museumkaart-
houders hebben deze bijzonde-
re middag gratis toegang. De His-
torische Tuin is te bereiken via de 
ophaalbrug aan het Praamplein 
in het Centrum.

De watertoren in de nacht van 17 op 18 juli met aan de linkerkant de ko-
meet Neowise, die overigens pas weer over 6.800 jaar te zien zal zijn.
Foto: www.kicksfotos.nl

Uitjes op zondagmiddag
 Watertoren beklimmen, honingslingeren
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Voor jongeren, starters en studenten
Transformatie Van der 
Bilt naar wooncomplex
Aalsmeer - Na zo’n twee jaar leeg 
te hebben gestaan gaat de voor-
malige meubelwinkel Van der Bilt 
aan de Ophelialaan 90 getrans-
formeerd worden naar een woon-
complex met 33 studio-apparte-
menten.
Nieuwbouw ‘Ophelia’ gaat be-
staan uit laagbouw in de Cycla-
menstraat die geleidelijk oploopt 
naar een hoogte van drie lagen 
met een kap richting Hortensia-
laan. De 33 studio-appartemen-
ten hebben een woonoppervlak-

te tussen circa 28 en 53 vierkante 
meter. Elke woning wordt voor-
zien van een luxe keuken en mo-
derne badkamer. Er zal een (be-
perkt aantal) parkeerplaatsen be-
schikbaar zijn in de ondergelegen 
parkeergarage.
De allen huurappartementen zijn 
bedoeld voor jongeren, starters, 
studenten en young professio-
nals.
Meer weten?
Kijk op www.woneninophelia.nl 
of www.verdi-invest.com.

Groter vers aanbod en zelfscan kassa’s

Nu grootse verbouwing 
Albert Heijn in Oost
Aalsmeer - De Albert Heijn in 
Aalsmeer Oost is begonnen met 
de voorbereidingen voor een in-
grijpende verbouwing. Klanten 
merken er nu nauwelijks iets van; 
vrijwel alles vindt nog achter de 
schermen plaats.
Dat verandert vanaf aanstaan-
de zaterdag 25 juli om 14.00 uur. 
De winkel aan het Poldermees-
terplein gaat dan dicht om te 
worden omgebouwd naar het al-
lernieuwste concept. In de ver-
nieuwde supermarkt is straks nog 
meer aandacht voor vers, lekker 
en gezond eten. De heropening 
vindt plaats op woensdag 5 au-
gustus om 11.00 uur.
“De verbouwing blijft binnen de 
bestaande muren. Door een slim-

me herindeling krijgen we meer 
ruimte en kunnen we het vers-
aanbod behoorlijk uitbreiden. We 
krijgen een moderne winkel waar 
je ook met zelfscan boodschap-
pen kunt doen”, vertelt super-
marktmanager Luuk Koole.
Wie wil weten hoe de vernieuw-
de winkel eruit gaat zien, kan een 
kijkje nemen bij de Albert Heijn 
aan het Praamplein 4a. Die super-
markt is al omgebouwd naar het 
nieuwste concept en heropende 
op woensdag 8 juli. “Tijdens on-
ze sluitingsperiode ben je daar en 
bij Albert Heijn aan het Westwijk-
plein 7 in Amstelveen van harte 
welkom. Wij hopen onze klanten 
weer te zien op 5 augustus in on-
ze vernieuwde winkel.”

Geen kinderarbeid, biologisch gekweekt

Verkoop van Fairtrade 
producten gestegen
Aalsmeer - Aalsmeer is een Fair-
trade Gemeente. Over de ver-
koop van Fairtrade producten is 
geweldig nieuws te melden. Uit 
het jaarverslag van Fairtrade Ne-
derland blijkt dat bijna 90% van 
Nederland wel eens een Fairtrade 
product koopt. Ook in Aalsmeer 
is de verkoop van eerlijke produc-
ten toegenomen. In 2019 kocht 
87% van alle Nederlandse huis-
houdens wel eens een Fairtrade 
product.  Dit is een stijging van 
4% ten opzichte van 2018. Ook 
de aankoopfrequentie, hoeveel-
heid en besteding zijn in aantal-
len gestegen. Dankzij de verkoop 
van Fairtrade producten worden 
boeren in ontwikkelingslanden 
in staat gesteld om een beter be-

staan op te bouwen en te investe-
ren in duurzame bedrijfsvoering. 
De Werkgroep Fairtrade Gemeen-
te Aalsmeer is blij met dit bericht, 
want ook inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart hebben meege-
werkt aan dit resultaat. Blijf Fair-
trade producten kopen en ge-
bruiken, ook tijdens de vakantie.
Er is geen sprake van kinderar-
beid en vaak zijn de producten 
biologisch gekweekt. Let wel op 
het keurmerk! Samen de wereld 
eerlijk maken, met gelijke kansen 
voor iedereen. Meer informatie 
over Fairtrade is te vinden op de 
website: www.fairtradegemeen-
teaalsmeer.nl. Stuur voor vragen 
een mail naar: info@fairtradege-
meenteaalsmeer.nl

Leuke actie bij introductie nieuwe naam

Welkom in Mijdrecht Dorp
Mijdrecht - Shopping Mijdrecht, 
het bestuur van de winkeliersver-
eniging, gaat wat zaken verande-
ren. Te beginnen met de naam: 
Shopping Mijdrecht heet voor-
taan Mijdrecht Dorp. “Het is zaak 
dat we de winkels in het dorp be-
ter op de kaart gaan zetten”, geeft  
voorzitter van de winkeliersver-
eniging, Danielle van Scheppin-
gen aan. “Daarom hebben we Re-
clamebureau Switch gevraagd 
naar een nieuwe en eigentijdse 
uitstraling die past bij ons gezel-
lige dorp.” Mijdrecht Dorp merkt 
steeds vaker dat er een strijd is 
met de bekende internetwinkels 
en bijvoorbeeld een winkelcen-
trum in Amstelveen. “Ten onrech-
te”, vervolgt Van Scheppingen. 
“In Mijdrecht kan het winkelend 
publiek rekenen op persoonlijke 
aandacht. En meer hulp als dat 
nodig is. In ons dorp kom je be-
kenden tegen en is er genoeg te 
vinden en te beleven.”
Bij die persoonlijke aanpak en 
het dorpse karakter, past een dito 
naam vond het reclamebureau. 
En dus bedachten ze een naam 
die daarbij past. ‘Mijdrecht Dorp’ 
dekt de lading en past perfect bij 
het gezellige dorpscentrum. 
Naast de naam is er ook gewerkt 
aan een nieuw logo en de web-

site is vernieuwd. De site wordt 
vooral bekeken op de telefoon 
en dus is ie daarvoor geoptima-
liseerd. Het is nu nog beter en 
makkelijker het laatste nieuws 
over de winkels en eventuele ac-
tiviteiten op te zoeken. 

Stickers en prijzen
Verder wordt de nieuwe naam 
geïntroduceerd met een leuke 
spaaractie waarmee leuke prij-
zen te winnen zijn. “Stickers plak-
ken is prijzen pakken”, voegt me-
de-bestuurslid Viviënne Prins toe. 
“De actie is vast wel bekend van 
de decembermaand, waar ieder-
een altijd massaal aan mee doet. 
Zes weken lang maak je elke 
week kans op één van de twaalf 
Mijdrecht Dorp fietsen. Of win 
één van de vele cadeaubonnen 
die beschikbaar zijn gesteld door 
de lokale winkeliers. 
Genoeg redenen om ook in de 
zomervakantie het gezellige cen-
trum te bezoeken van ‘Mijdrecht 
Dorp’!”

Meer weten? Zie de adver-
tentie pagina in deze krant, 
check de nieuwe website www.
mijdrechtdorp.nl of volg de lo-
cale winkeliers op Facebook of 
Instagram. 

Van Rabobank naar appartementen
De Wende in de verkoop
Uithoorn - Aan de Sportlaan in 
Uithoorn wordt de voormalige 
Rabobank getransformeerd naar 
appartementencomplex met in-
pandige garage. De belangstel-
ling voor de tien appartementen 
en drie penthouses, elk met één 
of twee parkeerplaatsen én een 
buitenruimte is groot. Nu de in-
schrijving voor project Wende is 
gestart geeft makelaar Peter Kruit 
van EKZ | Makelaars tekst en uit-
leg bij de vrijwel allemaal van el-
kaar verschillende woningen. “La-
ten we het hebben over de over-
eenkomsten”, lacht Kruit. “Alle wo-
ningen worden zodanig opgele-
verd dat er alleen maar naar de 
eigen smaak gedecoreerd hoeft 
te worden voor de verhuizing. 
De wanden sausklaar, de vloe-
ren veegvast en voorzien van 
vloerverwarming. Warmtepom-
pen zorgen voor de nodige ener-
gie om de woningen in de win-
ter naar eigen behoefte te ver-
warmen en kunnen in het zomer-
seizoen de temperatuur zelfs een 
paar graden koelen. Geen blazen-
de airconditioning of ontsieren-
de radiatoren, maar wel altijd be-
haaglijkheid in huis.”

Hoog comfortniveau
De transformatie omvat nog 
meer ontzorgende elementen. 
Kruit: “De badkamer en de apar-
te toiletruimte worden inclusief 
tegelwerk en topsanitair met di-
to kranen opgeleverd. Datzelfde 
geldt voor de keuken. Er is stan-
daard gekozen voor een nette 
keuken, qua formaat en opstel-
ling passend bij de woonkamer. 
Uiteraard voorzien van de inbou-
wapparatuur die past bij het ho-
ge comfortniveau van De Wende. 

Elektrisch natuurlijk. Zonnepane-
len maken gebruik van de over-
wegende zuidligging van het ge-
bouw, daarmee wordt de externe 
energiebehoefte per huishouden 
aanmerkelijk gedrukt.” Natuur-
lijk is het mogelijk om een eigen 
invulling te geven aan de woon-
wensen. “Na de inschrijvingspe-
riode gaan we met de beoogde 
kopers in gesprek om de punten 
op de i te zetten. Dan komt ook 
het eventuele meerwerk ter spra-
ke. Bij een gebouw als De Wen-
de is de hoge ‘standaard’ het zor-
geloze uitgangspunt, maar gaan 
we maatwerk absoluut niet uit 
de weg. Mits het binnen de mo-
gelijkheden van het gebouw ligt.”

Inschrijving
Corona noodzaakte om de pre-
sentatie van De Wende groten-
deels digitaal te verzorgen, de 
ins en outs van het appartemen-
tencomplex staan op verkoop-
site funda en op de projectweb-
site www.wonenindewende.nl. 
Daar zijn de tekeningen, bro-
chures en prijslijst te downloa-
den, net als een inschrijfformu-
lier. Van alle bouwnummers wor-
den impressies getoond, inclusief 
de buitenruimtes. EKZ | Makelaars 
zorgt voor de persoonlijke touch, 
als vraagbaak voor belangstellen-
den. Na maandag 3 augustus, als 
om 12.00 uur de inschrijving sluit, 
worden de nadere gesprekken 
gepland. De Wende ligt vlakbij 
de Westeinderplassen en het Zij-
delmeer. Daar waar het groen de 
overgang van dorpsvoorzienin-
gen naar het buitengebied mar-
keert. Amstelveen, de hoofdste-
delijke genoegens en Schiphol 
liggen aangenaam dichtbij.

Strenge handhaving vanaf nu!
Boetes dreigen voor horeca 
wegens overtreden regels
Aalsmeer - De afgelopen week 
zijn diverse coronaregels over-
treden in verschillende hore-
cagelegenheden in Aalsmeer. 
Twee uitbaters hebben hier-
voor een officiële waarschu-
wing gekregen. Het gaat voor-
al om teveel mensen die bin-
nen op te kleine afstand van el-
kaar waren. Vanwege de risico’s 
wordt vanaf nu streng gehand-
haafd door de gemeente en 
politie. Dit kan leiden tot (hoge) 
boetes voor uitbaters en be-
zoekers. Als de risico’s te groot 
zijn en aanwijzingen niet wor-
den opgevolgd kan in het ui-
terste geval zelfs worden over-
gegaan tot sluiting van horeca.

Volksgezondheid
“Wij hebben met z’n allen in 
Nederland en Aalsmeer de af-
gelopen maanden bereikt dat 
we elkaar binnen voorwaarden 
weer kunnen ontmoeten bui-
ten en in cafés en restaurants. 
Dit hebben we ook met zijn al-
len verdiend, omdat we de re-
gels om het virus terug te drin-
gen goed in acht hebben ge-
nomen. Het college van burge-
meester en wethouders heeft 
constructief meegedacht met 
ondernemers, maar de afspra-
ken mogen niet verslappen. De 

volksgezondheid van onze in-
woners staat voorop”, aldus lo-
coburgemeester Robert van 
Rijn. “De richtlijnen zijn er echt 
om serieus genomen te wor-
den. Het RIVM geeft aan dat het 
aantal besmettingen weer toe-
neemt. Ook dichtbij, zoals in 
Hillegom, zien we de besmet-
tingen toenemen daar waar te-
veel mensen te dicht bij elkaar 
komen.”

1,5 Meter afstand
Het college van burgemeester 
en wethouders constateert dat 
het afgelopen week diverse ke-
ren te druk was in de Aalsmeer-
se horeca. In een aantal situ-
aties is dit echt de grenzen te 
buiten gegaan waarop er twee 
officiële waarschuwingen zijn 
uitgedeeld aan de uitbaters. 
“Ik druk iedereen op het hart 
om zich aan de regels te hou-
den. Vooral die 1,5 meter af-
stand is belangrijk. Als je ziet 
dat het te druk is, ga dan naar 
huis of naar een horecagele-
genheid waar het rustiger is“, 
zegt Van Rijn. “Het virus is er 
nog en de risico’s zijn te groot 
om te negeren. Volgens mij wil 
niemand een tweede golf die 
ervoor zorgt dat de maatrege-
len weer strenger worden”. 
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Klinkerbestrating na vervangen riolering

Nieuw ‘jasje’ Spoorlaan
Aalsmeer - In de eerste week van 
mei is gestart met werkzaamhe-
den in de Spoorlaan. De oude rio-
lering was aan vervanging toe. Al 
het asfalt ging uit de straat en ge-
ruime tijd hebben de bewoners 
van de Spoorlaan en het Korian-
derhof geleefd aan een zandpad.  
Aan de ‘klus’ werd gelijk een her-
inrichting gekoppeld. Het asfalt is 
niet meer teruggekomen, maar 
heeft plaats gemaakt voor dorp-

se klinkerbestrating. Ook zijn par-
keervakken aangelegd. Rest nu 
nog het beplanten van de kale 
grond rond de bestaande bomen 
en natuurlijk de bouwkeet, hek-
ken en paaltjes weghalen. 
De werkzaamheden zijn behoor-
lijk snel uitgevoerd. Er is hard ge-
werkt, volgens planning zou het 
vervangen en herinrichting na-
melijk pas eind september klaar 
zijn.  

Flinke schade, geen gewonden
Kat gered bij uitslaande brand in wasserette

Aalsmeer - In de nacht van maan-
dag 20 op dinsdag 21 juli is om-
streeks half vier brand ontstaan in 
een wasserette in een bedrijfsver-
zamelgebouw aan de Aalsmeer-
derweg. Toen de brandweer met 
meerdere voertuigen ter plaat-
se kwam sloegen op de begane 
grond de vlammen uit het pand 
met een doorslag naar de eerste 
verdieping.
Door een snelle inzet met een wa-
terkanon en handstralen is voor-
komen dat het vuur oversloeg 
naar naastgelegen panden. Korps 
Aalsmeer kreeg onder andere 
hulp van de brandweer van Am-
stelveen. Ongeveer een uur la-
ter was de brand onder controle. 
Door de uitslaande brand is fl in-
ke schade ontstaan aan het ge-
bouw. De wasserette is volledig 
uitgebrand.
Er is gelukkig niemand gewond 
geraakt. In een ruimte van de 
wasserette trof de brandweer 
een kat aan. Het dier hebben de 
brandweerlieden op tijd uit het 
gebouw weten te redden. Het 
dier is ter controle overgedragen 
aan medewerkers van de dieren-
ambulance. De kat had het even 
moeilijk, maar na verloop van tijd 
leefde het dier gelukkig weer op.
Foto’s: VTF

Gulle gift van inwoner van Kudelstaart

Tweede duofi ets voor SAM
Aalsmeer -  Al eind vorig jaar werd 
Stichting SAM blij verrast door 
een inwoner van Kudelstaart die 
aanbood om een duofi ets aan te 
schaff en en die aan Stichting SAM 
te willen doneren. Een geweldig 
cadeau waarmee heel veel men-
sen blij gemaakt zouden kunnen 
worden, ware het niet dat het co-
ronavirus alles deed stil vallen. De 
nieuwe fi ets zou begin maart ge-
leverd worden, want in de winter-
maanden werd er sowieso niet 
gefi etst. Maar door de ‘lock down’ 
bleef de fi ets staan waar hij van-
daan kwam, tot droefenis van de 
fi etsers en schenker.
Door versoepeling van de corona-
maatregelen is weer meer moge-
lijk, tot grote vreugde van de ge-
bruikers van de duofi etsen. Afge-
lopen donderdagmiddag 16 juli 
was het (eindelijk) zover. In aan-
wezigheid van bestuur en vrijwil-
ligers van Stichting SAM, bewo-
ners uit Kudelstaart en medewer-
kers van Mynsheerlyckheid, is de 

duofi ets afgeleverd en overhan-
digd.  Twee fi etsvrijwilligers ston-
den al paraat om meteen met een 
gast de weg weer op te kunnen. 
Na al het thuis zitten van de afge-
lopen maanden was het een fan-
tastisch moment.

Tussenscherm
Zowel de ‘oude’ duofi ets, die 
destijds door het Rode Kruis 
Aalsmeer aan Stichting SAM werd 
overgedragen, maar ook de nieu-
we fi ets moesten eerst, in ver-
band met de RIVM maatregelen, 
voorzien worden van een scherm 
tussen de fi etser en de gast. Dat 
liet helaas even langer op zich 
wachten dan gepland, maar nu 
alles klaar is om er weer op uit te 
gaan is dat gauw vergeten. Er kan 
nu weer volop gefi etst worden 
met de twee duofi etsen die Stich-
ting SAM rijk is.

Vrijwilligers gezocht
Om het voor nog meer mensen 

mogelijk te maken om een uur-
tje mee te trappen op een duo-
fi ets  kan Stichting SAM veel nieu-
we vrijwilligers gebruiken. Men 
kan zelf aangeven op welke dag, 
datum en tijd men beschikbaar is. 
Die gegevens worden doorgege-
ven aan de Zorgcentra die er dan 
voor zorgen dat een bewoner/
gast op dat tijdstip klaar zit om 
eruit te gaan. 
Datzelfde geldt ook voor de rol-
stoelwandelaars en daar is ook 
gebrek aan nieuwe lopers. Men 
loopt of fi etst voor een lokale, 
Aalsmeerse, Stichting die als oog-
merk heeft iets voor een ander 
te betekenen en activiteiten te 
ontplooien voor de medemens. 
Stuur voor meer informatie, aan-
melden als vrijwilliger of spon-
sering een mail naar info@stich-
tingsam.eu of neem telefonisch 
contact op met Jan Kwak via 06-
53928043. Meer informatie over 
Stichting SAM is ook te vinden op 
www.stichtingsam.eu.

Werken aan start- en landingsbaan, bekabeling en verlichting

Zwanenburgbaan meerdere 
weken buiten gebruik 
Schiphol - Deze week, tot en 
met vrijdag 24 juli, en van maan-
dag 27 tot en met vrijdag 31 ju-
li voert Schiphol dagelijks tussen 
14.00 en 23.00 uur werkzaamhe-
den aan de Zwanenburgbaan uit. 
Tussen maandagmorgen 17 tot 
vrijdagavond 28 augustus wor-
den aansluitend werkzaamheden 
aan de start- en landingsbaan uit-
gevoerd. In deze periodes is de 
Zwanenburgbaan niet beschik-
baar voor vliegverkeer. Er worden 
werkzaamheden uitgevoerd aan 
de bekabeling van alle verlich-
ting in de start- en landingsbaan.

Aangepast baangebruik
Door het lage aantal vliegbewe-
gingen is de Zwanenburgbaan 
in de afgelopen maanden wei-
nig ingezet. In de eerste twee we-
ken van juli ging het om 3 tot 6% 
van de vliegbewegingen, gemid-
deld 10 tot 20 vluchten per dag. 
Om de overlast voor omwonen-

den zoveel mogelijk te beper-
ken, is gekozen om deze werk-
zaamheden vervroegd uit te voe-
ren. Tijdens het onderhoud is de 
kans aanwezig dat de Buitenvel-
dertbaan en Aalsmeerbaan vaker 
worden ingezet. De Zwanenburg-
baan buiten gebruik betekent 
‘rust’ in vele delen van Aalsmeer 
en Kudelstaart, het vaker gebrui-
ken van de Aalsmeerbaan geeft 
juist (meer) overlast in andere de-
len van de gemeente. Maar, mis-
schien valt het mee. Welke start- 
en landingsbanen op Schiphol in-
gezet gaan worden, hangt onder 
andere af van de beschikbaarheid 
van banen, de weersomstandig-
heden en de milieuregels voor 
baangebruik. 

Polderbaan en Kaagbaan
Er zijn in principe altijd twee ba-
nen in gebruik: een voor het ver-
trekkende verkeer en een voor 
het aankomende verkeer. De Pol-

derbaan en Kaagbaan worden bij 
voorkeur zoveel mogelijk inge-
zet, omdat de aan- en uitvlieg-
routes relatief gezien minder ge-
luidshinder veroorzaken dan van 
de andere banen. Het kan voor-
komen dat er op piekmomenten 
een tweede start- of landings-
baan nodig is. Op deze piekmo-
menten, of wanneer de Polder-
baan of Kaagbaan niet inzetbaar 
zijn vanwege weersomstandig-
heden, worden de andere start- 
en landingsbanen ingezet.

Contact met BAS
Voor meer informatie of vragen 
over het vliegverkeer tijdens de 
werkzaamheden kunnen omwo-
nenden contact opnemen met 
BAS. Dat is het informatie- en 
klachtencentrum over het vlieg-
verkeer van, naar en op Schiphol. 
Dit kan via telefoonnummer 020-
6015555 of het raadplegen van 
de website.

Recherche zoekt getuigen/informatie
Vuurwerkbom afgegaan in Koolwitjesstraat
Aalsmeer - De politie van 
Aalsmeer zoekt getuigen in ver-
band met een vuurwerkbom die 
is afgegaan bij een woning in de 
Vlinderbuurt. In de nacht van za-
terdag 18 op zondag 19 juli werd 
in de Koolwitjesstraat bij een wo-
ning een harde knal gehoord. On-
derzoek van de politie leert dat er 
vrijwel zeker een vuurwerkbom 
is afgestoken. De explosie van de 
vuurwerkbom klonk even voor 
half vier in de nacht. De recher-
che is een onderzoek gestart en is 
op zoek naar getuigen. Heeft u/jij 
iets verdachts of verdachte perso-
nen gezien in de Koolwitjesstraat 
tussen 3.15 en 3.45 uur? Ook in-
formatie over eventueel gebruik-
te voertuigen of vluchtroutes is 
zeer welkom. Daarnaast doet de 
recherche een beroep op mensen 

die meer weten over de achter-
grond van het incident. Wie infor-
matie heeft wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie 

via 0900-8844, via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000 of via het 
tipformulier op www.politie.nl. 
Foto: VTF

Aalsmeer - Reactie op het stuk van Rik Rolle-
man in de Nieuwe Meerbode van 16 juli over het 
Waterfront: Beste Rik: 
“Goed dat je namens de werkgroep Waterfront 
Aalsmeer opkomt voor de belangen van de in-
woners van de Hornmeer. Anders dan je sug-
gereert hebben niet alleen de ‘progressieve’ 
partijen hun bedenkingen bij de uitvoering 
van het plan. In een eerdere reactie is ook van 
de zijde van Absoluut Aalsmeer (AA) een kri-
tisch geluid te horen geweest, de fractie was 
op dat moment echter nog niet zo ver om de 
hele boel af te blazen, sterker er zijn voorstel-
len gedaan om tot een oplossing te komen. 
Deze zijn echter door de andere partijen niet 
omarmd. Wie weet wat er in de toekomst nog 
staat te gebeuren, ik weet dat de fractie van 
Absoluut Aalsmeer altijd bereid is om te luis-
teren naar welgemeende adviezen en overwe-
gingen van anderen. Ik wil op deze plaats ook 
nog wel even een ander geluid laten horen: ik 
vind het jammer dat je, in het heetst van de 
strijd, meent om het parkeerterrein Vrouwen-

troost direct achter de Genieloods te situeren. 
Dit is feitelijk onjuist! Het beoogde parkeer-
terrein ligt achter de bebouwing aan de Ku-
delstaartseweg vanaf de Geniedijk tot aan de 
sluis bij het fort. Het parkeerterrein Vrouwen-
troost was bedoeld als parkeeroplossing voor 
het surf-eiland, het Waterfront, de Zeilschool 
Aalsmeer, het Chinese restaurant en, niet in 
de laatste plaats, het Fort Kudelstaart. Het is 
aan de omwonenden en de Stichting Werk-
groep Fort Kudelstaart te danken dat het idee 
van een parkeerterrein in het inundatiegebied 
van de Stelling van Amsterdam niet is doorge-
gaan. Ook deze stichting vecht voor het be-
houd van een kwalitatief goede leefomgeving. 
Wanneer de plannen om het fort om te tove-
ren tot een hotel en congrescentrum niet door 
gaan, dan is het misschien mogelijk om het 
parkeerprobleem voor de zeilschool op te los-
sen;  verplaats de zeilschool naar het fort. Krij-
gen we toch nog een fort dat een icoon voor 
de watersport gaat worden.“ 
Dick Kuin, info@dickkuin.nl

LEZERSPOST

AA: Oplossing voor Waterfront zijn 
niet door andere partijen omarmd
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Visies vrijgegeven voor inspraak tot en met 8 september
Structuurvisies ‘Tussen de linten’ en 
‘Bovenlanden Oosteinderweg’
Aalsmeer - Het college van 
Aalsmeer heeft de ontwerp struc-
tuurvisies ‘Tussen de linten’ en 
‘Bovenlanden  Oosteinderweg’ 
vrijgegeven voor inspraak. Beide 
visies zijn tot stand gekomen na 
uitgebreide participatie met be-
woners, bedrijven en andere be-
langhebbenden. Tot en met 8 
september kan iedereen de struc-
tuurvisies inzien en een reactie 
geven. Grote delen van het glas-
areaal in de regio Aalsmeer zijn 
niet meer toekomstbestendig. 
De aanwezige tuinbouw staat on-
der druk. Tegelijkertijd zijn trans-
formaties lastig door beperkin-
gen vanuit Schiphol. De ontwerp 
structuurvisies zetten in op de 
kracht van de gebieden en het 
vergroten van de leefbaarheid. 

Tussen de Linten
Het gebied van deze structuurvi-
sie wordt begrensd door de Ho-
ge Dijk, de Aalsmeerderweg in 
het zuiden en het plangebied 
Schinkeldijkje in het oosten. Het 

Greenparkdeel van dit gebied 
(tussen N201 en Machineweg) 
valt niet binnen het gebied, om-
dat dit al onderdeel uitmaakt van 
een andere structuurvisie. Het 
gebied is door de ligging in het 
verlengde van de Aalsmeerbaan 
(aan de overzijde van de Ring-
vaart) zwaar milieubelast. Hier-
door staat de leefbaarheid onder 
druk. De structuurvisie is opge-
steld in samenspraak met bewo-
ners en bedrijven in dit gebied, 
waarbij wordt aangesloten bij de 
kwaliteiten van het gebied. 

Bovenlanden Oosteinderweg
De Bovenlanden kennen een rij-
ke cultuurhistorie, vooral vanwe-
ge de tuinbouw. Het gebied in de 
structuurvisie ligt tussen de ou-
de Spoordijk, de Ringvaart, de Mr. 
Jac. Takkade en de Hogedijk en 
bestaat onder andere uit groen, 
waterrijk gebied. De natuur- en 
recreatiewaarde van de Boven-
landen Oosteinderweg is groot. 
De ontwerpvisie zet in op verster-

king van deze natuur. De struc-
tuurvisie wordt een toetsingska-
der voor ruimtelijke initiatieven 
in het gebied. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt in vier zo-
nes: Het lint; een ontwikkelzo-
ne achter het lint, waar passen-
de bedrijven zich kunnen ontwik-
kelen; een groen/recreatieve zo-
ne achter de ontwikkelzone; een 
groen-/recreatieve zone langs de 
Ringvaart. 

Inzage, reactie en vaststelling
Op de website van de gemeente 
Aalsmeer www.aalsmeer.nl) zijn 
de ontwerpen van deze struc-
tuurvisies in te zien. Mensen die 
niet in de gelegenheid zijn om de 
stukken online te bekijken, kun-
nen telefonisch contact opne-
men met de gemeente via 0297-
387575. Tot en met 8 september 
kan iedereen een reactie indie-
nen op de ontwerp structuurvi-
sies bij het college van burge-
meester en wethouders (postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer) onder 

vermelding van ‘ontwerpstruc-
tuurvisie Tussen de Linten’ of ‘ont-
werpstructuurvisie Bovenlanden 
Oosteinderweg’. Of een email stu-
ren naar: info@aalsmeer.nl. 
Na afloop van het inzagetermijn 
worden per structuurvisie alle re-
acties gebundeld en in een No-
ta van Inspraak voorzien van een 
antwoord. 
Reacties die al eerder zijn inge-
diend worden meegenomen in 
deze procedure. De ontwerp-
structuurvisie wordt vervolgens 
samen met de Nota van Inspraak 
ter vaststelling voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 

Meer informatie
Voor het indienen van een mon-
delinge inspraakreactie en/of een 
nadere toelichting op dit plan 
kan contact opgenomen worden 
met mevrouw T. Witte (project-
leider) van de afdeling Stedelijke 
Ontwikkeling via info@aalsmeer.
nl of bel 020-5404393.

Paniek
Aalsmeer - Het paniek-zaai-
en is weer begonnen. En dat is 
nooit ergens goed voor. Natuur-
lijk moeten we een beetje afstand 
houden en de regels naleven, 
maar ik ben nog steeds van me-
ning dat dit vooral bínnen geldt 
en niet in de buitenlucht. En als 
we een beetje nadenken, posi-
tief blijven en meer berichten te 
zien krijgen over bijvoorbeeld 
medicijnen die goed werken zo-
dat er minder mensen sterven 
aan dat nare virus, dan is de pa-
niek niet nodig. We moesten toch 
groepsimmuniteit opbouwen en 
nu dat gebeurt zit de schrik er 
weer in. Ik snap het niet. Ik deel-
de laatst een bestaand filmpje op 
Facebook met een duidelijk en 
aannemelijk verhaal, een ander 
geluid, maar helaas is dat film-
pje van de hele sociale media 
verdwenen. We mogen niet an-
ders denken. Ons wordt letterlijk 
de mond gesnoerd. Figuurlijk ei-
genlijk ook, want het mondkapje 
is al niet meer uit het straatbeeld 
weg te denken. Ik moet zeggen; 
de meest creatieve, grappige en 
soms bij de outfit passende kap-
jes komen voorbij en dat ziet er 
aardig uit, maar het blijft schijn-
veiligheid. 
In het vliegtuig, als haringen in 
een ton, allemaal zo’n kap op en 
we raken niet besmet? Dat gaat 
er bij mij niet in. De regels zijn 
niet meer te overzien. Niemand 
kan er nog een touw aan vast-

knopen. Wel naast elkaar zitten in 
een restaurant, maar niet op het 
terras of andersom? Mag ik met 
medepassagiers in één auto en 
hebben we dan de kap op? Be-
stel ik twee taxi’s voor vier perso-
nen uit twee huishoudens? Mag 
de ober mij zonder mondkap be-
dienen buiten maar moet ie hem 
binnen dragen en hoe zit dat dan 
in het buitenland? Het is een rom-
meltje. En dat is niet mijn mening, 
maar een bedongen feit. Wat wel 
een mening en gevoel is, is dat 
ik coronamoe ben. Ik wil niet ho-
ren hoeveel besmettingen en ic-
opnames er wekelijks zijn. Ik wil 
de kanker-, hart- en vaatziekte-, 
griep- en andere dodelijke ziek-
tecijfers ook niet tot me nemen. 
Er sterven dagelijks veel mensen 
en dat is heel erg naar, maar dat 
is niet alleen aan corona en áls ik 
het al wil weten dan zoek ik het 
op. Het zorgt namelijk voor pa-
niek en de enige paniek die ik 
kon verdragen was Pietje-paniek, 
maar dat is weer een heel ander 
verhaal. 

Ik ga van het weekend richting 
Amsterdam en dat doe ik met 
het OV, dus het mondkapje (door 
mijn mams gemaakt met gezelli-
ge print) ligt al klaar. Als ik er over 
nadenk dat ik dat ding ruim een 
uur op mijn gezicht moet krijg ik 
het Spaans benauwd. Maar komt 
dat even goed uit; we gaan tapas 
eten. Ach ja, nu we toch niet naar 
Spanje gaan, halen we die sfeer 
maar naar hier. Olé! 
Miranda Gommans

Miranda’s Momenten

Provincie helpt gemeenten 
met 10 miljoen voor cultuur
Amstelland - De provincie stelt 
10 miljoen beschikbaar om sa-
men met Noord-Hollandse ge-
meenten culturele en maat-
schappelijke instellingen over-
eind te houden. Door de coron-
acrisis zitten veel instellingen in 
acute financiële nood. Omdat 
veel gemeenten eveneens weinig 
financiële ruimte hebben, springt 
de provincie bij. Met gemeenten 
is geïnventariseerd welke cultu-
rele en maatschappelijke organi-
saties getroffen worden en hoe 
groot hun nood is. 
Hoewel de exacte omvang van 
de schade nog niet bekend is, is 
wel duidelijk dat die groot is en 
dat het noodfonds van 10 mil-
joen niet genoeg zal zijn om al-
le instellingen te kunnen helpen. 
Er moeten dus keuzes worden ge-
maakt. De gemeenten willen het 
noodfonds vooral inzetten voor 
de culturele instellingen, omdat 
daar de nood het hoogst is. 
Gemeenten kunnen overigens 
wel een beroep doen op het 
noodfonds voor andere maat-
schappelijke organisaties van re-
gionaal belang.
Gemeenten hebben het beste 

zicht welke instellingen cruciaal 
zijn voor de lokale en regionale 
culturele infrastructuur. De pro-
vincie heeft daarom aan de ge-
meenten gevraagd om gezamen-
lijk in regionaal verband (Noord-
Holland Noord en Noord-Holland 
Zuid) een voorstel te maken voor 
welke instellingen zij een beroep 
willen doen op het noodfonds. 
Gemeenten en provincie hebben 
gezamenlijk voorwaarden opge-
steld voor waar het noodfonds 
zich op zou moeten richten. Ge-
meenten dragen zelf ook 35% bij. 
In september bespreken ze de 
voorstellen met de provincie. In 
oktober wordt vervolgens duide-
lijk welke instellingen een financi-
ele bijdrage kunnen krijgen. 
Naast het noodfonds werkt de 
provincie plannen uit die moe-
ten bijdragen aan een econo-
misch herstel, waaronder ver-
duurzaming van de gebouwde 
omgeving en het versterken van 
de maatschappelijke en culturele 
infrastructuur in Noord-Holland. 
Hier wil de provincie 100 mil-
joen voor vrijmaken. In het najaar 
wordt duidelijk hoe de provincie 
dit fonds in gaat zetten.

Sorry
Aalsmeer - Dat leuke aanbod 
vanuit de overheid om subsi-
die te verlenen bij de aanschaf 
van een elektrische auto, koop of 
lease, stemde ons tot nadenken. 
Wij hebben een ‘beest’ van een 
auto. Hij heeft ons door heel Eu-
ropa gebracht: langs watervallen 
en metershoge sneeuwmuren in 
Noorwegen en in IJsland door ri-
vieren, vlakbij vulkanen en let-
terlijk tot op de gletsjer Vatnajö-
kull. Hij liet ons nooit in de steek. 
Iets minder avontuurlijk maar erg 
handig, is dat ik ook moeiteloos 
de tussenberm op de Aalsmeer-
derweg kan nemen, als ik weer 
eens stom geparkeerd sta. “Kom 
op” zeg ik “je bent een 4wheel 
drive, je kan het. Dit is de kort-
ste weg”. Ooit hebben we over-
wogen hem in te ruilen voor een 
automaat, maar in dat exemplaar 
was gerookt. Niet te doen. Toen 
heb ik serieus sorry tegen de au-
to gezegd: “Sorry, dat ik ooit maar 
overwogen heb je in te ruilen.” 
Het leuke aan het beest is, dat hij 
het altijd doet en dat alles er in 
past; de hond, de boodschappen, 
de kleinkinderen. Dat is trouwens 
ook de enige voorwaarde die ik er 
aan stel: het altijd doen. 

Het punt is dat hij eigenlijk te 
groot wordt voor ons samen, 
we maken er geen lange afstan-
den meer mee. Als we verder 
weg gaan nemen we de camper, 
dus in de directe omgeving kan 
het simpeler, milieuvriendelijker. 
We namen de andere optie seri-
eus in overweging: elektrisch, au-
tomaat. Alleen voor- of achter-

uit, gas geven of remmen, meer 
keuzes zijn er niet. Geen benzi-
ne meer tanken en je bent af van 
dat gezeik met schakelen. Heer-
lijk. We verdiepten ons in priva-
te lease, klonk ook zo leuk, geen 
onderhoud, geen wegenbelas-
ting, geen verzekering. Proefrit-
jes volgden. Een in de buurt en 
voor de volgende togen we hele-
maal naar Brabant. “Rijd jij er nou 
ook even in”, stelde manlief voor. 
“Welnee, dat hoeft niet, als het 
wat wordt, wen ik hier ook wel 
weer aan.” Het vervelende aan 
mannen is dat ze aan blijven drin-
gen en het stomme aan mij, dat 
ik me altijd over laat halen. Op 
een rustig landweggetje midden 
in de Brabantse polder, ruilden 
we van plaats. Ik ging zitten, zet-
te hem in drive en gaf gas. Niks. 
Man: “je moet hem in zijn drive 
zetten”. “Dat staat ie”. “Gas geven”. 
“Dat doe ik”. Helemaal niks. Nooit 
rijdt er iets over dat landwegge-
tje. Nu wel. Een levensgrote, knal-
rode  vrachtwagen, pal achter 
me. Kon er niet langs. En ik niet 
vooruit. Het zweet stond op mijn 
voorhoofd. “Rij jij maar weer”, zei 
ik nijdig. Maar, praise the lord, ook 
hij kon er geen beweging in krij-
gen. En die vrachtwagen maar 
wachten. Het kwam natuurlijk 
goed, bleek een soort automati-
sche lockdown te zijn. Ter beveili-
ging. Wat een ongein. Het is ove-
rigens niks geworden. Toen wij er 
nog maar over nadachten was de 
subsidieaanvraag al vol. De au-
to vonden we te laag en hij paste 
uiteindelijk ook niet in onze por-
temonnee. Het ‘beest’ mag voor-
lopig nog blijven. Ik heb wel weer 
sorry tegen hem gezegd.
truusoudendijk@gmail.com

...van Truus

Poppodium Duycker en De Meerse
Bijzondere concerten in 
bijzondere tijden
Hoofddorp - Poppodium Duyc-
ker en theater De Meerse pre-
senteren deze zomer samen een 
reeks theaterconcerten binnen 
het programma ‘Zomer Specials’. 
Bijzondere concerten in bijzon-
dere tijden. Met tafeltjes en stoe-
len is een intieme zomersetting 
gecreëerd voor exclusieve en 
speciale optredens.

Vanavond, donderdag 23 ju-
li, wordt gestart met het project 
Back To Life, want Haarlemmer-
meerse artiesten hebben lang ge-
noeg thuis gezeten. Coverbands 
en singer/songwriters uit de re-
gio komen in de kleine zaal van 
de Meerse hun muzikale talent la-
ten zien. Voor deze speciale gele-
genheid heeft de organisatie niet 
vijf maar elf acts uitgenodigd. Li-
ne up: No XO, Elske Looijen, Nicky 
Groen, Fabienne Julie, Zooitje On-
geregeld, Noach & Frank, Noach 
& Dorine, Jip & Daym, Gaby Ga-
brielle, Out of the Blue en Colour-
ful Minds. Aanvang is 19.30 uur.

Streetpunk
Op vrijdag 24 juli om 20.00 speelt 
de punkband ‘On The Rampa-
ge’ het eerste seated punkcon-
cert in poppodium Duycker. Tij-
dens het zomerprogramma Lief-
de voor Muziek zet het podium 
Nederlandse bands in de spot-
light. De deuropbrengst gaat 
in zijn geheel naar de band. On 
The Rampage is een relatief nieu-
we band die harde, no-nonsens 
streetpunk maakt. Tickets zijn 
verkrijgbaar aan de kassa en via 
www.duycker.nl

Hits, blues en kleinkunst
Alvast noteren: * Theaterconcert 
3JS met ‘Het beest uitgekleed’ op 
zaterdag 15 augustus vanaf 19.30 
uur. Een semi-akoestische three-
man-show met de nummers van 
het nieuwe album en oude hits 
gecombineerd met Engelstali-
ge klassiekers uit het akoestische 
genre.
* Op donderdag 20 augustus om 
19.30 uur spelen zanger Oscar 
Benton en gitarist Johnny La Por-
te als duo traditionele Chicago 
blues tijdens Zomer Specials. De-
ze ras muzikanten hebben geen 
zin om stil te zitten in deze peri-
ode en kiezen ervoor om aan de 
hand van de blues hun persoon-
lijke verhaal met het publiek te 
delen.
* Op vrijdag 21 augustus cabaret 
en kleinkunst van Ellen ten Dam-
me: Allez-Hop. Een muzikale ode 
aan de chansonniers en topenter-
tainers van de vorige eeuw, over-
goten met een vleugje mystiek 
vanuit de oude culturen. Ellen ten 
Damme is een topentertainer die 
ook een klein publiek weet te ver-
rassen met haar stem, kostuums, 
circusacts en verhaal. Aanvang: 
19.30 uur.
* Op zondagavond 23 augustus 
om 19.30 uur brengt Harry Slin-
ger’s Drukwerk een nostalgisch 
Amsterdams. Vergelijkbaar met 
de beginjaren zingt Harry Slinger 
nog steeds over de liefde en het 
Amsterdamse leven op de welbe-
kende Drukwerk-manier. 
Meer informatie en tickets zijn 
verkrijgbaar via www.duycker.nl 
en via www.meerse.nl.

Oud laagveen moeras en open plassen

Genieten van de Botshol
Waverveen - In de Botshol kan je 
nog genieten van de stilte. Hoe-
wel stilte? Het geruis dat de wind 
maakt in de bijna eindeloze riet-
kragen. Het gekwetter van een-
den het gezang van de rietzan-
ger, de sprinkhaanzanger en de 
bospieper. Het gekwaak van een-
den en ganzen en het zachte ge-
plas van je roeispanen. Het lijkt 
bijna wel een symfonie. Natuur-
gidsen van IVN de Ronde Venen 
en Uithoorn nemen je graag mee 
om je dit gebied te laten beleven.
De Botshol is voor een deel oud 
laagveen moeras en voor een 
deel open plassen. Het gebied 
ziet er uit zoals de hele Ronde 
Venen er een paar honderd jaar 
geleden uit zag. De IVN natuur-
gidsen zullen ook vertellen hoe 
het gebied zo is geworden. Het 
is nu een heel gevarieerd ge-
bied met smalle slootjes, petga-
ten, moerasbos en open plassen. 
Het avontuur start bij Botenver-
huur Verweij. Daar kun je de ko-
mende weken onder begeleiding 
van een ervaren IVN natuurgids 
op zondagochtend, zaterdag-
ochtend en woensdagavond mee 
met een roeitocht. De natuurgid-
sen laten je de mooiste plekjes 

zien en vertellen honderduit over 
de vogels, waterplanten, libellen,  
de orchideeën, de vogels, de ring-
slangen en de vissen die je ziet.
De IVN natuurgidsen kunnen na-
tuurlijk geen garantie geven dat 
je de lepelaar of de buizerd kunt 
zien vliegen, of dat je een ring-
slang ziet maar ze weten zeker 
waar de zeldzame planten zo-
als rietorchis, galigaan en zon-
nedauw staan. De excursie kost 
5 euro per persoon en voor IVN-
leden 4 euro. Van te voren op-
geven is een vereiste en kan via 
botshol@ivn-drvu.nl of bel: 06-
40229319 (Coen Vulperhorst), 06-
52004564 (Michel Leijen) of 06-
51162629 (Rob Idema). Meer we-
ten? Kijk op www.ivn-drvu.nl of 
op www.natuurmonumenten.nl.
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Collecteren, lopen, rollen en rennen
Collecte (Run) HandicapNL
Amstelland - HandicapNL pre-
senteert met trots het grootste 
virtuele sponsor-evenement van 
Nederland: de Collecte (Run). 
In de laatste week van septem-
ber gaan collectanten en spor-
tievelingen in hun eigen wijk op 
pad om zo veel mogelijk meters 
te maken voor mensen met een 
handicap. Meer dan 14.000 deel-
nemers halen hiermee geld op 
voor projecten van HandicapNL. 
Waarom zou je door de pech van 
een handicap alles moeten ver-
liezen? Een goede baan, de lief-
de, kunnen sporten, een drank-
je doen met vrienden of familie 
die je steunt. HandicapNL ziet dit 
te vaak gebeuren en vindt dit on-
acceptabel. Daarom roept zij heel 
Nederland op om in actie te ko-
men. 
Collecterend, lopend, rollend, 
rennend. Alles kan! Zeven dagen 
lang zal Nederland in het teken 
staan van mensen met een handi-
cap. Van 21 tot en met 26 septem-
ber struinen 14.000 collectanten 
met tomeloze energie door hun 
eigen buurt. Als klap op de vuur-
pijl strijden honderden renners 
en rollers op zondag 27 septem-
ber voor de laatste meters tijdens 
de ‘grande finale’, de HandicapNL 
Virtuele Run! 

Speciale app
Alle deelnemers zijn met elkaar 
verbonden via een running app 

en worden live aangemoedigd 
door zanger Charlie Luske, radio 
DJ Jeroen Post, vlogger/freerun-
ner Rutger Schipper en uiteraard 
HandicapNL-ambassadeur en 
wereldkampioen schaatsen Pa-
trick Roest. 

Meters maken
Tijdens de Collecte (Run) wordt er 
zo veel mogelijk geld ingezameld 
voor HandicapNL. HandicapNL 
steunt iedereen met een handi-
cap die door pech en tegensla-
gen nét dat duwtje in hun rug no-
dig heeft om een normaal leven 
te kunnen leiden. Zoals bokser 
Léonie van Wingerden uit Hou-
ten, die ondanks haar Cerebrale 
Parese en spasmen in haar benen, 
keihard aan het trainen is voor de 
Virtuele Run. Of veteraan Sebas-
tiaan van Nieuwenhuizen (42, 
Doorn), die van zijn dwarslaesie 
zijn kracht heeft gemaakt en ie-
dereen eruit rent tijdens verschil-
lende Obstacle Runs. 

Hoe doe je mee?
Deelnemers kunnen meedoen 
aan de Collecte (Run) als digita-
le collectant, huis-aan-huis col-
lectant of voor de finale Virtue-
le Run. De Virtuele Run is vanwe-
ge de verschillende afstanden (3, 
10 of 21 kilometer voor iedereen 
toegankelijk. Kijk voor meer infor-
matie en aanmelding op:
www.handicap.nl.

Voor sportieve kinderen en hun familie

Familie Sport Challenge 
in het Amsterdamse Bos
Amstelland - Doe mee aan de Fa-
milie Sport Challenge in het Am-
sterdamse Bos op vrijdag 14 au-
gustus. Dit is een activiteit voor 
sportieve kinderen en hun fami-
lie: broers, zussen, ouders en ver-
zorgers uit hetzelfde huis. Jul-
lie gaan samen de uitdaging aan 
en doen mee aan verschillen-
de sportieve activiteiten. Deel-
name is gratis. De Familie Sport 
Challenge is onderdeel van Mid-
zomer Mokum, het zomerpro-
gramma voor jongeren dat de ge-

meente Amsterdam heeft ont-
wikkeld. Meld je aan via: debos-
winkel@amsterdam.nl. Er is een 
ochtendprogramma van 9.00 
tot 12.30 uur en een middagpro-
gramma van 12.40 tot 15.30 uur. 
Neem een fiets mee, want er gaat 
gesport worden op verschillende 
locaties in het Amsterdamse Bos.
Meer informatie in De Boswinkel 
aan de Bosbaanweg 5 of bel 020- 
2517840. De Boswinkel is iedere 
dinsdag tot en met zondag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur.

Honkbal oefenwedstrijd
Thamen H1 een maatje te 
groot voor Boekaniers
De Kwakel - Op woensdagavond 
15 juli ontving Boekaniers de 
honkballers van Thamen H1 op 
het terrein van Pirates Amster-
dam voor een nieuwe oefenwed-
strijd. Thamen trad aan met in-
terim coach Eric Schouten, aan-
gezien coach Frolijk op vakan-
tie is. Thamen ging fel van start 
en kwam al in de eerste inning 
op het bord. Koole kwam op het 
honk door een honkslag en wist 
direct thuis te bereiken. In de 
tweede inning wist Thamen 8 
punten te scoren. De invloed van 
trainer Frolijk is goed zichtbaar, 
de ballen kwamen hard van de 
knuppel bij Jelke Vogelaar, Nurse, 
De Castro, Koole, Groen, Van 
Rekum en W Schouten. Na de der-
de inning hebben de honkballers 
van Thamen een 9-0 voorsprong. 
Thamen pitcher Streedel hield de 
slagploeg van Boekaniers goed in 
bedwang. In de vierde inning wist 
Thamen de score naar 12 punten 
te brengen door honkslagen van 
De Castro, Koole, een tweehonk-
slag van Soerka én ook Lars Voge-
laar deed z’n duit in het zakje met 

een honkslag. Pas in deze inning 
deed Boekaniers iets terug: 2-12. 
Lars Vogelaar nam het pitchen 
van Streedel over aan de kant van 
Thamen en deed dat niet onver-
dienstelijk. Hij werpt drie gewel-
dige innings met daarin liefst ze-
ven strike-outs. De drie strike-
outs looking in de zevende in-
ning zijn daarbij absoluut de kers 
op de taart. Ondertussen scoor-
de Thamen haar 13e en 14e punt, 
wanneer De Castro in de zesde 
inning thuis bereikt (op het honk 
met een honkslag) en Jelle Voge-
laar dat doet in de zevende (op 
het honk door geraakt werpen). 
In de achtste inning recht Boe-
kaniers haar rug en wisten Algra 
en Markies thuis te bereiken (op 
het honk door respectievelijk een 
veldfout en 4-wijd). Dit brengt de 
eindstand op 4-14 in het voordeel 
van Thamen. 
Op vrijdag 31 juli speelt Thamen 
een oefenwedstrijd tegen Herons 
uit Heerhugowaard. Aanvang 
19.30 uur op het hoofdveld van 
de honkbal- en softbalvereniging 
aan de Vuurlijn.

Atletiek AV Aalsmeer: Trackmeeting
Clubrecords voor Nienke 
van Dok en Gwen Alewijnse
Aalsmeer - Ook de tweede wed-
strijd van het zo prille atletiek-
seizoen werd zaterdag 18 ju-
li in Utrecht gehouden. De gre-
tigheid van de atleten om aan 
de start te verschijnen werd ge-
motiveerd, doordat de organisa-
tie van de Trackmeetings op kor-
te termijn een tweede trackmee-
ting wist te organiseren. Voor de 
middenafstand atleten de kans 
om hun tijden aan te scherpen en 
meer wedstrijdritme op te doen. 
Voor AV Aalsmeer waren het 
naast Nienke van Dok, die afge-
lopen week als eerste haar wed-
strijd had gelopen, ook Colin en 
Gwen Alewijnse en Corné Tim-
mer die van start zouden gaan. 
Voor Corné Timmer was het niet 
de opening van zijn baansei-
zoen als gehoopt. Hij verloor he-
laas zijn schoen direct na de start 
waarna hij zijn race over 3000 me-
ter na 2000 meter moest staken.
Op de 800 meter was het suc-

ces groot voor Nienke, Colin en 
Gwen. In de eerste en snelste se-
rie van de tweede startgroep was 
het Nienke die een goed opge-
bouwde race liep. Met een ma-
gistraal eindschot finishte ze als 
eerste bij de junioren U20 waar-
bij haar tijd niet alleen een per-
soonlijk record maar tevens ook 
een nieuw clubrecord bij de meis-
jes A betekende. Ze verbeter-
de hier het 11 jaar oude clubre-
cord van Mirjam van Ouwerkerk 
en brengt dit op 2:16,87 minuten. 
In de tweede serie startten Gwen 
en Colin Alewijnse. Hier liet voor-
al Colin zijn grote progressie zien. 
De 13-jarige atleet verbeterde 
zijn persoonlijk record met maar 
liefst 13 seconden tot 2:16,62 mi-
nuten. Gevolgd door Gwen die 
een ijzersterke wedstrijd liep en 
haar persoonlijke en clubrecord 
bij de meisjes C wist aan te scher-
pen tot 2:20,96 minuten, een ver-
betering met 1,2 seconden.

Colin Alewijnse in actie. Foto: Erik Witpeerd

7e Ronde Schaakclub Westeinder

Nog niets beslist in 
de zomercompetitie
Kudelstaart - Twaalf schakers ga-
ven acte de présence op de ze-
vende ronde van de zomercom-
petitie van Schaakclub Westein-
der, waaronder Vincent Jong-
kind die helemaal uit Hoorn 
was overgekomen om een pot-
je te schaken in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Maar ja, buiten 
Kudelstaart kan je ook nog vrij-
wel nergens anders live schaken. 
Vincent was gekoppeld aan Rik 
Konst, die de eerste partij regel-
matig won. In de tweede partij 
kwam Vincent mooi terug, maar 
liet een gewonnen dame pion-
eindspel helaas voor hem remise 
lopen door eeuwig schaak. Joran 
Donkers liet na afloop de winst-
variant zien. Joran zelf ging er vol 
in tegen Willem Hensbergen en 
offerde huis en haard in de eerste 
partij, maar dat leverde niets op. 
De tweede partij zag hij echter 
tot zijn plezier ineens naar winst  
lopen na een onnauwkeurigheid 
van Willem.

Mladen Cicek en Peter Verschue-
ren speelden ook weer eens te-
gen elkaar. De eerste pot leverde 
vuurwerk, Peter offerde een stuk, 
maar Mladen leek eruit te ko-
men. Hij verzuimde echter afruil 
van zware stukken en was daar-

na kansloos. In de tweede partij 
stond Mladen finaal gewonnen, 
maar speelde te traag en ging uit-
eindelijk in remise stelling door 
zijn vlag. Huup Joosten en Oli-
vier Marincic wonnen beiden één 
keer. Olivier won de eerste, maar 
kreeg in de tweede partij een dijk 
van een aanval van Huup met alle 
lopers en torens en de dame over 
zich heen die beslissend was.
Gerard Verlaan won beide partij-
en regelmatig tegen Wim Appel-
man en was als eerste klaar. Mar-
co Hutters zei een slechte dag te 
hebben gehad en dat bleek ook, 
want hij werd twee keer omge-
bracht door Jan van der Sluis.

De uitslagen van de 7e ronde:
Willem - Joran:  3-3
Jan - Marco:  6-0
Gerard - Wim:  6-0
Huup - Olivier:  3-3
Mladen - Peter:  0-6
Rik - Vincent:  4-1

Nog zes ronden
Na zeven ronden staat Willem 
Hensbergen strak op kop met 34 
punten, gevolgd door Peter Ver-
schueren met 28 punten en Oli-
vier Marincic met 25 punten. Met 
nog zes ronden te gaan is er ech-
ter nog niets beslist!

De ‘loop’ naar het buurthuis zit er goed in

Gerie en Jan winnaars 
koppelkaarten
Aalsmeer - De ‘loop’ naar het 
buurthuis aan de Dreef zit er 
goed in. Het bestuur van buurt-
vereniging Hornmeer kan met 
een goed gevoel terug kijken op 
de herstart van de wekelijkse kla-
verjasavonden drie weken ge-
leden. Elke keer komen er weer 
nieuwe kaartliefhebbers bij. Zo 
ook afgelopen vrijdag, er was 
weer een prima bezetting. Ook 
het puntentotaal gaat weer om-
hoog, er zijn kaarters die weer bo-
ven de 5000 punten zitten.
Aanstaande vrijdag 24 juli is er 
weer koppelkaarten voor ieder-
een. Voor een klaverjasmaat kan 
gezorgd worden. Dus, kom gezel-
lig langs en neem de buurman of 

buurvrouw mee, hoe meer zielen 
hoe meer vreugd.
Het koppelkaarten op vrijdag 17 
juli is gewonnen door Gerie van 
de Dool en Jan Daalman met 
5129 punten en op twee zijn Cor-
rie Feenstra en Frits de Jong ge-
eindigd met 5123 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel 
Ans Doeswijk en Plony de Langen 
met 3787 punten.
Het koppelkaarten deze vrij-
dag 24 juli begint om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. Adres: 
Buurthuis Hornmeer, Dreef 1.
Uiteraard dienen alle kaarters 
zich te houden aan de RIVM-
maatregelen: 1,5 meter afstand 
houden en bij ziekte thuis blijven.
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Frans Huissen, directeur Vrijwilligerscentrale Amstelland:
“Soms merk je pas de waarde van 
iets als het plotseling wegvalt”
Aalsmeer - “Corona zorgde er-
voor dat de Aalsmeerse vrijwilli-
gers die graag bij iemand op be-
zoek komen thuis moesten blij-
ven. Zij bezochten hun dorps-
genoten voor een praatje, hulp 
in de tuin of om ergens naar toe 
te brengen met de auto. Alleen 
al het aantal geregistreerde be-
zoeken van mensen die dat via 
Aalsmeer- en Amstelveenvoorel-
kaar deden bedroeg in 2019 ruim 
6.000. Dat is alleen wat Aalsmeer-
voorelkaar zeker weet, omdat dit 
mensen zijn die hen bellen. Het 
team van Aalsmeervoorelkaar 
bemiddelt tussen de vrijwilliger 
en diegene die iets nodig heeft. 
Maar van al die mensen die dat 
zonder tussenkomst doen, of die 
elkaar via de websites Aalsmeer- 
en Amstelveenvoorelkaar.nl vin-
den, zijn de aantallen onbekend. 
Geschat wordt dat er meer dan 
10.000 keer iemand bij een an-
der op bezoek komt. Zo maar 
voor een praatje, een spelletje, 
om die vastgelopen PC vooruit te 
krijgen, de tuin te onderhouden 
en wie weet wat nog meer”, aldus 
Frans Huissen, directeur van de 
Vrijwilligerscentrale Amstelland. 
Dit werk doet de Vrijwilligerscen-
trale Amstelland al jaren. Voor-
heen heette dat de Buurthulp-
dienst. Maar met de opkomst van 
het internet is dat in een eigen-
tijds jasje gestoken met de web-
sites Aalsmeervoorelkaar.nl en 
Amstelveenvoorelkaar.nl. De op-
zet blijft hetzelfde: mensen die 
iets voor een ander willen doen 
verbinden aan anderen met een 
vraag. Zodat zij elkaar makkelijk 
en veilig kunnen vinden via de 
websites of gewoon door te bel-
len. 

Sociaal contact
En toen kwam Corona. Voorel-
kaar richtte zich direct op de eni-
ge hulp die wel op afstand kon: 
boodschappen doen. Het werd 
een succes. Vele nieuwe vrijwilli-
gers meldden zich aan, vele nieu-
we mensen deden er een beroep 
op. Nu er versoepeld mag wor-
den, wordt er gekeken wat er in 
kleine stapjes verantwoord mo-
gelijk is: Voorzichtig wordt toe-
gestaan dat er iemand de tuin 
komt doen; alleen als er een ach-
terom is en als iemand zijn eigen 
gereedschap kan meenemen. So-
ciaal contact nu alleen nog als 
het buiten kan. Samen met de 
ANWB wordt bekeken wanneer 
vervoer per auto weer kan en sa-
men met de GGD wordt gekeken 
hoe je veilig bij iemand op visi-
te kan. De versoepeling is inmid-
dels in een nieuwsbrief met alle 
bekende vrijwilligers en organi-
saties gecommuniceerd. Opval-
lend is dat de vraag naar bood-
schappenhulp nu weer afneemt 
en de vraag naar sociaal contact 
stijgt. Je ziet dat ook de vrijwilli-
gers graag de deur weer uit wil-
len. Nu merkt Aalsmeervoorel-
kaar pas hoezeer mensen het ge-
mist hebben: Het loopje naar die 
mevrouw daar verderop of het 
spelletje schaak met die oude-
re heer, zodat zijn vrouw even de 
deur uit kan. 

Eenzaamheid
Nu pas begint men zich te rea-
liseren hoeveel mensen er toch 
in eenzaamheid de afgelopen 
drie maanden hebben doorge-
bracht. Er is een enorme zin om 
elkaar weer te zien, al is het maar 
op afstand. Vermoed wordt dat 

Aalsmeervoorelkaar vooral het 
topje van de ijsberg ziet, namelijk 
de mensen die mondig genoeg 
zijn om te vragen, om te bellen. 
En de mensen die zich aanbieden 
en daardoor zelf in beweging blij-
ven. De GGD adviseert voor men-
sen boven de 70 jaar nog steeds 
thuis te blijven en alleen als het 
strikt noodzakelijk is bij elkaar 
op bezoek te gaan. Frans Huissen 
denkt dat er veel meer eenzaam-
heid en angst is. Aalsmeerders die 
niet gewend zijn om iets aan een 
ander te vragen. Onlangs bleek 
nog uit onderzoek dat slechts 9% 
van de 70-plussers hulp van een 
vreemde inroept als dat nodig is. 
Zijn oproep, juist nu er stap voor 
stap versoepeld wordt, is daarom: 
“Blijf naar elkaar omkijken, bel ge-
rust met ons of met Participe. Het 
begint met een luisterend oor. 
Een telefoongesprek. Daarna zien 
we hoe er op een veilige en ver-
trouwde manier sociaal contact 
gemaakt kan worden.”  
Voor (boodschappen)hulp of een 
luisterend oor kan gebeld wor-
den naar 0297-347510 of 0297-
326670 of stuur een mail naar 
team@aalsmeervoorelkaar.nl of 
team.aalsmeer@participe.nu.

Weetjes over Kudelstaart:
Westeinder bijna drooggelegd
Kudelstaart - Het is dezer da-
gen heerlijk toeven op, maar ook 
langs de Westeinderplassen. In 
Kudelstaart kun je een duik ne-
men vanaf de steigers die nabij 
de Loswal zijn gerealiseerd. In het 
gras je handdoekje leggen of ge-
woon op een van de vele bankjes 
genieten. Verder wandelen kan 
ook; het dijkje langs de Heren-
weg fungeert als wandelpaadje 
met zachte ondergrond. De uit-
zichten over het water, tussen 
de woningen door, zijn verbluf-
fend mooi: de watertoren blijft al-
tijd in zicht. Niet altijd was de plas 
ook voor Kudelstaart een aange-
name factor. Waterrecreatie gaat 
nog maar een eeuw terug, rond 
1900 en ver daarvoor was het wa-
ter voor andere doeleinden, zo-
als visvangst. Daarnaast vorm-
de de Poel meer en meer een be-
dreiging. Het had zelfs weinig ge-
scheeld of het Westeinderplas-
sengebied was drooggelegd! 

In het boek ‘Kudelstaart in oor-
logstijd’, dat onlangs is versche-

nen, is bovengenoemde en nog 
veel meer informatie over de ge-
schiedenis van het dorp te lezen. 
Regelmatig plaatsen we een fo-
to van een Kudelstaartse loca-
tie met daarbij historische ‘wee-
tjes’ die een heel ander licht op 
de huidige tijd werpen. Dit keer 
de Westeinderplas. In de 19e 
eeuw kwam het water rondom 
Aalsmeer ‘opzetten’ door steeds 
meer turfwinning. Tijdens stor-
men werden oevers en achter-
liggend land als het ware wegge-
hapt. De angst voor overstromin-
gen was altijd aanwezig. Er moest 
wat gebeuren vonden veel men-
sen, die overigens ook mogelijk-
heden zagen voor land- en tuin-
bouw op nieuw land, dat zo’n 850 
hectare groot zou zijn! Er was wel 
tegenstand onder de bevolking, 
natuurschoon zou immers verlo-
ren gaan. Een andere tegenwer-
ping kwam van de Nederland-
se Maatschappij van Tuinbouw 
en Plantkunde die protest aante-
kende: er zou ‘aanzienlijk minder 
bagger worden gevormd en dat 

zorgde voor een sterke uitstraling 
van de bodem in heldere nachten 
met meer nachtvorst als gevolg 
waardoor de seringenteelt scha-
de zou oplopen’. Bovendien pro-
testeerden Aalsmeerse vissers die 
uiteraard hun inkomsten letterlijk 
zagen opdrogen bij een droog-
making.
Voors en tegens werden gewo-
gen en in 1919 sprak de gemeen-
teraad van Aalsmeer zich uit voor 
drooglegging. Er volgde een heel 
traject waarin onder andere met 
alle perceeleigenaren tot over-
eenstemming moest worden ge-
komen. Daarnaast werd duidelijk 
dat deze manier van landwinning 
heel veel geld zou gaan kosten: 
lonen voor arbeiders en dure ma-
terialen. Bijna twee jaar werd er-
over vergaderd maar daarna ver-
dwenen de plannen voor altijd 
van tafel. 
Joke van der Zee

(Bron: Kudelstaart in oorlogstijd, 
tot stand gekomen door J. Busker-
molen/Dick van Wees)

Innovatief onderwijsconcept voor jongeren
Ontwikkelcentrum Digi-bende in Amstelveen

met zaken die voor hen normaal 
oncomfortabel zijn. “Het is bij-
voorbeeld heel mooi om te zien 
dat het behalen van een diploma 
soms ineens toch mogelijk blijkt 
te zijn”, zegt Filemon.

Financiering en aanmelding
Voor kinderen en jongeren die 
binnen de regio Amstelland en 
de Meerlanden wonen en/of 
naar school gaan, wordt deel-
name aan de Digibende door 
de gemeente en de samenwer-
kingsverbanden Passend Onder-
wijs bekostigd. Voor kinderen en 
jongeren uit andere regio’s wor-
den individuele afspraken over 
de bekostiging gemaakt. Aan-
meldingen kunnen rechtstreeks 
worden gedaan bij Digibende, 
waarna een intakegesprek zal 
plaatsvinden. Tijdens dit gesprek 
wordt onderzocht of Digibende 
een passende oplossing is. 

Intakegesprekken kunnen wor-
den ingepland vanaf 1 juli via het 
contactformulier op:
www.digibende.nl of via het te-
lefoonnummer 020-2170645.

Amstelland - Ontwikkelcentrum 
Digibende opent op 4 september 
haar deuren aan de Bouwerij in 
Amstelveen. Digibende richt zich 
op jongeren van 12 tot 28 jaar die 
onvoldoende aansluiting vinden 
binnen het onderwijs of nog niet 
klaar zijn voor een stap naar werk. 
Het centrum biedt een uitdagend 
aanbod gericht op ICT, technolo-
gie en creativiteit binnen de di-
gitale wereld. De vestiging van 
Digibende in Amstelveen komt 
voort uit een samenwerking tus-
sen Digibende, gemeente Am-
stelveen en de samenwerkings-
verbanden Passend Onderwijs, 
namelijk Amstelronde voor pri-
mair en SWVAM voor voortgezet 
onderwijs. 

Inspelen op talenten
Presentator Filemon Wesselink 
kwam in 2018 in contact met Fa-
bian Leijten, ondernemer en op-
richter van Digibende in het Lim-
burgse Kelpen-Oler. Filemon was 
direct enthousiast over het con-
cept en is er inmiddels zelf ge-
middeld drie dagen per week 
werkzaam. “De jongeren bij Digi-
bende kampen in veel gevallen 
met (dreigend) schooluitval. Di-
gibende werkt met de jongeren 
aan een balans tussen leren, wer-
ken, sport en spel. De jongeren bij 
Digibende zijn vaak gediagnos-
ticeerd met hoogbegaafdheid of 
autisme. Bij Digibende wordt er 
vooral ingespeeld op talenten. Ze 
worden gestimuleerd om zich te 
ontwikkelen binnen vakgebieden 
waar ze affiniteit mee hebben. Ze 
hebben vaak geweldige kwali-
teiten op het vlak van ICT, maar 
vinden hiervoor niet de aanslui-
ting of uitdaging binnen het be-
staande onderwijsaanbod. Inter-
ne vakspecialisten van Digibende 
werken met de jongeren aan pro-

grammeren, multimedia vormge-
ving, game development, virtual 
reality, cybersecurity, robotica en 
artificial intelligence. Ook sport, 
voeding en leefstijl zijn belang-
rijke onderdelen van het aanbod.”

Persoonlijk en professioneel
Het team van Digibende bestaat 
uit vakspecialisten, orthopedago-
gen en een sportcoach. Digiben-
de is gespecialiseerd in autisme, 
hoogbegaafdheid, ad(h)d, onder-
presteren, faalangst en leerstoor-
nissen. Er wordt vanuit een per-
soonlijk ontwikkelplan gewerkt 
aan doelen en vaardigheden die 
horen bij zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid, zoals structuur, rit-
me, regelmaat en samenwerking. 
De jongeren worden klaarge-
stoomd om ‘de draad weer op te 
pakken’ en waar mogelijk wordt 
Digibende gecombineerd met 
deelname aan school of een op-
leiding. Dit kan door bijvoorbeeld 
één of twee dagen per week naar 
Digibende te gaan en de overige 
dagen naar school. Wanneer jon-
geren vertrouwen krijgen kunnen 
ze ook gemakkelijker omgaan 

Programma van maatregelen
Vliegverkeer Schiphol neemt weer toe
Amstelland - Het vliegverkeer 
van en naar Schiphol neemt ge-
leidelijk toe nu veel mensen weer 
mogen, kunnen en willen reizen. 
Waar er op het hoogtepunt van 
de coronacrisis zo’n 125 vluchten 
per dag met 6.000 reizigers wa-
ren, neemt het aantal vluchten in 
juli toe tot 500 à 650 met 40.000 
tot 60.000 reizigers. In dezelfde 
periode vorig jaar waren er dage-
lijks ruim 210.000 reizigers en om 
en nabij 1450 vluchten. Ondanks 
dat het aantal vluchten deze zo-
mer veel minder is, zullen omwo-
nenden merken dat er weer meer 
vliegverkeer is. In Aalsmeer en 
Kudelstaart hebben inwoners de 
hinder zeker alweer ondervon-
den, zowel overdag als ‘s nachts. 
Het afgelopen weekend werd er 
gevlogen op de Aalsmeerbaan én 
de Zwanenburgbaan. 

Maatregelen
Schiphol en Luchtverkeerslei-
ding Nederland (LVNL) lanceer-
den in maart 2020 een gezamen-
lijk programma met maatregelen 
om geluidshinder door vliegver-
keer af te laten nemen. Schiphol 
en LVNL zetten de uitvoer van dat 
programma onverminderd door, 
ook nu er door de coronacrisis 
minder vluchten zijn. De maatre-
gelen zijn verdeeld over vier the-
ma’s: baangebruik, vliegtuigty-
pes, vliegroutes en -procedures 
overdag en vliegen in de nacht.

LVNL en Schiphol ontwikkelden 
het programma op basis van sug-
gesties en voorstellen van be-
woners, bestuurders, het Regio-
forum van de Omgevingsraad 
Schiphol, de top 20 klachten bij 
Bewoners Aanspreekpunt Schip-

hol (BAS), eigen expertise en in-
novaties in luchtvaarttechnieken 
en -systemen.  

Reageren
LVNL en Schiphol nodigen be-
langstellenden en betrokken 
uit te reageren op de maatrege-
len. Dat kan tot en met oktober 
via www.minderhinderschiphol.
nl. Wethouder Bart Kabout van 
Aalsmeer heeft zijn ongenoegen 
geuit over de onmogelijkheid van 
het programma.
Niet alleen qua geluids- en mi-
lieuhinder, maar ook wat de ont-
wikkeling van de leefbaarheid in 
de omgeving betreft. Inwoners 
worden uitgenodigd ook per-
soonlijk zelf een reactie geven en 
een kijk geven hoe zij willen wo-
nen en werken naast ‘buurman’ 
Schiphol. 

Tip IVN Amstelveen:
Ga naar het Schinkelbos
Amstelland - “Ga naar het Schin-
kelbos! Want het is momenteel 
heel erg mooi”, tipt IVN Amstel-
veen. “Het bos staat prachtig in 
bloei, de vogels laten zich goed 
zien en horen, en de hooglanders 
en paarden zorgen voor een bij-
zondere sfeer. 
Geniet van de dodaars en de 
kruidknoop, ga op een bankje zit-
ten en laat het geheel op je inwer-
ken.”

Het Schinkelbos is aangelegd in 
het jaar 1999. Dit stukje polder 
werd omgebouwd tot een stuk-
je bos, ter compensatie voor de 
Vietnamweide die plaats moest 
maken voor een nieuw tennis-
park in 1994. Het gebied wordt 
steeds leuker, en geeft een aardig 
beeld hoe het Amsterdamse Bos 
er in haar beginjaren moet heb-
ben uitgezien.  

IVN Amstelveen heeft een wan-
deling met toelichting beschre-

ven en deze is te vinden op de fa-
cebook pagina en de website van 
IVN Amstelveen. En als je het wel/
niet leuk vond, iets miste of extra 
boeiend vond: laat het weten op 
facebook op de pagina van IVN 
Amstelveen. 





Ook mannen kampen vaak met hormonale klachten

MEDISCH

Om gezond en gelukkig te kunnen leven, is het essen-
tieel dat de hormoonhuishouding in orde is. Dat zegt 
voedingsdeskundige Ralph Moorman, coauteur van 
het boek De Testofactor. Nadat hij eerder de vrou-
welijke hormoonhuishouding al onder de loep nam 
in ‘Hormoonbalans voor vrouwen’, verdiepte hij zich 
nu samen met journalist Pim Christiaans, de voorma-
lig hoofdredacteur van het blad Men’s Health, in de 
mannelijke hormoonhuishouding. Een uitdagende klus, 
want volgens Moorman zien mannen hormonen meestal 
als een onderwerp voor vrouwen.

Ralph Moorman (1976) geldt als een autoriteit op het 
gebied van voeding. Hij studeerde levensmiddelentech-
nologie aan de Universiteit Wageningen en deed vervol-
gens jarenlang onderzoek naar de link tussen voeding 
en hormonen. Vijf jaar geleden beschreef hij in het boek 
Hormoonbalans hoe vrouwen allerlei lichamelijke onge-
makken, zoals menstruatiepijn, overgangsklachten en acne, 
onder controle kunnen krijgen door hun hormoonhuishou-
ding op orde te brengen. In het nieuwe boek De Testofac-
tor behandelt hij de mannelijke hormoonhuishouding. Het 
is een onderwerp dat door mannen vaak iets te gemakkelijk 
terzijde wordt geschoven. Ralph Moorman: ,,Een vrouwen-
praatje, vinden veel mannen. Ze associëren het vooral met 
thema’s als menstruatie en overgang. Dat hormonen ook 
juist bij mannen heel erg belangrijk zijn, bese�en ze vaak 
niet zo goed.’’ Hij noemt enkele voorbeelden: ,,Het hormoon 
cortisol speelt een rol bij de manier waarop een man kan 
omgaan met stress. Het is dus belangrijk om er voldoende 
van te hebben. Maar ook weer niet te veel, want dan 
ontwikkel je meer buikvet en daalt bovendien je libido. Het 
hormoon insuline kennen de meeste mensen wel vanuit de 
informatie over diabetes. Het zorgt ervoor dat de bloedsui-
kerspiegel op het juiste niveau blij�. `Word je door insuline-
resistent door overgewicht, hoog stressniveau en een inac-
tieve leefstijl, dan gaat dit juist ten koste van de stabiele 
waarde van je bloedsuiker.’’

Waar bij vrouwen wordt gesproken over de overgang, ook 
wel menopauze genoemd, kent de man een soortgelijke 
lichamelijke verandering; de penopauze. Ook dit hee� alles 
te maken met hormonen. Het gaat dan met name om het 
hormoon testosteron. Ralph Moorman: ,,Op zekere leef-
tijd begint de productie van dat hormoon in het lichaam van 
de man te dalen. Het gevolg is dat er spiermassa verdwijnt 
en er meer buikvet ontstaat. Maar er spelen nog meer 
dingen. Het libido neemt af, een man voelt zich geleidelijk 
minder energiek worden en kan zelfs angstig of depressief 
worden. Het is een proces dat zich heel geleidelijk voltrekt 

en waar veel mannen mentale problemen door krijgen. 
Ze merken dat het gebeurt, maar ze kunnen of willen het 
niet accepteren.’’ Volgens Moorman is de oorzaak veelal 
te vinden in een reeks bekende, veel gemaakte fouten. Er 
is vaak sprake van stress, men beweegt niet voldoende, 
eet ongezond en hee� slaaptekort. Bovendien wordt een 
deel van het testosteron in vetcellen omgezet in het vrou-
welijke hormoon oestrogeen. Maar wie zich houdt aan de 
genoemde leefstijlregels, is er nog lang niet. Daarmee is 
weliswaar de basis voor een goede hormoonhuishouding 
gelegd, maar om echt resultaat te boeken, is meer nodig. 
,,Iedereen is anders. Het spijsverteringsstelsel van de een 
reageert positief op bepaalde voedingsmiddelen, dat van 
de ander negatief. Het is altijd een persoonlijke zoektocht 
naar voeding bij je past.

Het komt daarbij ook voor een belangrijk deel op motivatie. 
Niet wachten tot het al te laat is, maar er preventief voor 
zorgen dat het niet zo ver komt. Of in elk geval dat moment 
zo lang mogelijk uitstellen. Maar hoe weet je nu precies of 
bepaalde fysieke klachten te maken hebben met hormo-
nen? Ralph Moorman: ,,Daarvoor staan in het boek een 
aantal tests. Die zijn bedoeld om vast te stellen of klach-
ten een voor de hand liggende oorzaak hebben. Als blijkt 
dat de hormoonhuishouding hierin een rol speelt, kun je 
hier vaak wat aan doen door de leefstijl te gaan aanpassen. 
Maar de valkuil is daarbij dat iemand geneigd is om te snel 
te willen veranderen. Dat werkt juist averechts, want daar-
door val je sneller terug in je oude patroon.’’ Het aanpas-
sen van de leefstijl kan volgens Moorman goed gecom-
bineerd worden met de Testofactor training voor een 
vergroting van de spiermassa, verbetering van de condi-
tie en het boosten van de voor de man zo cruciale anabole 
hormonen zoals testosteron en groeihormoon. Maar ook 
hier geldt dat voor ieder individu een andere remedie van 
toepassing is. ,,Als je lichaam vooral vet opslaat in de buik-
streek, zul je veel meer vet moeten verliezen om het buikje 
kwijt te raken, in vergelijking tot iemand bij wie het vet 
vooral elders in het lichaam wordt opgeslagen. Maar als je 
dat doet, verlies je dus ook vet in bijvoorbeeld je gezicht. 
Dat resulteert bijvoorbeeld in ingevallen wangen en diepere 
rimpels. Verder nog tips voor mannen om vooral dat laat-
ste te bereiken? Ralph lacht: ,,Ja, zoek het gezelschap van 
vrouwen op. Althans, als je op vrouwen valt. Het testos-
teron stijgt al na vijf minuten, wanneer een heteroseksu-
ele man met een vrouw in contact is. Voor homoseksuele 
mannen zal waarschijnlijk hetzelfde gelden voor de omgang 
met een man.’’
 
Het boek De Testofactor van Pim Christiaans en Ralph Moor-
man wordt uitgegeven door CocoBooks en kost € 24,95.

MEDISCH

Uitkomsten
Slechts 7 procent van de Nederlanders meldt een verbetering 
in zijn nachtrust, terwijl 23,7 procent van de deelnemers sinds 
de lockdown onrustiger slaapt. Gezinnen met pubers slapen in 
deze periode vaak juist langer (19,4 procent). Het merendeel 
van de 50-plussers (63,5 procent) gee� aan dat hun slaappa-
troon nauwelijks is veranderd.

Online slaapadviezen
Vicevoorzitter dr. Klaas van Kralingen van de SVNL stelt dat 
een betere nachtrust leidt tot betere prestaties overdag en dat 
slecht slapen ook gevaarlijk kan zijn. “Slaap van slechte kwali-
teit vergroot ook het risico op verkeers- en arbeid gerela-

teerde ongevallen en er zijn aanwijzingen dat het zorgt voor 
snellere veroudering bij mensen”, zegt Van Kralingen. SVNL 
biedt naar aanleiding van deze uitkomsten via YouTube online 
slaapadviezen aan.
Bron: www.medischdossier.org

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland 
(SVNL) houdt zich bezig met de bevordering van 
de slaapgeneeskundige zorg vanuit het idee dat 
dit de algehele gezondheid ten goede komt. In 
opdracht van deze vereniging hee� FactSnapp 
een onderzoek uitgevoerd naar slaapproblemen 
die zijn ontstaan sinds de intelligente lockdown. 
Hieruit blijkt dat bijna een kwart van de Neder-
landers slechter slaapt.

Boek ‘De Testofactor’ gee� tips:

Lockdown beïnvloedt nachtrust

Mail & Win de 
Testofactor
WIJ MOGEN DRIE  
BOEKEN VERLOTEN! 
Stuur je mail met 
motivatie naar 
danielle@lijfengezondheid.nl 
en doe mee!

Bron aan informatie 
www.lijfengezondheid.nl
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De Kwakel - In de kantlijn van de 
wereldproblematiek werd ook de 
wielerwereld getroffen door het 
coronavirus. Normaal gesproken 
zou het nu halverwege de Tour de 
France zijn en zou er al een goed 
beeld zijn van de krachtsverhou-
dingen in het peloton. Maar 2020 
is geen normaal jaar. De Tour de 
France werd twee maanden uit-
gesteld en de renners bereiden 
zich ieder in eigen land voor op 
de belangrijkste koers van het 
jaar.
Zoals in Frankrijk uitstel, geen af-

stel lijkt te zijn, is dit ook in De 
Kwakel niet het geval. Al zal het 
geen ‘normale’ Tour de Kwakel 
worden. In verband met de RIVM-
maatregelen heeft de Tourdirec-
tie besloten het Tourhome alleen 
te openen voor het inleveren van 
de (gouden) lappen en het bekij-
ken van de dagstanden. De door-
gebrachte tijd in het Tourhome 
zal, in tegenstelling tot ande-
re jaren, tot een minimum moe-
ten worden beperkt, met in acht-
neming van de 1,5 meter afstand 
tussen deelnemers. De gezellig-

heid van het Tourhome zal zich 
hopelijk verplaatsen naar de hui-
selijke sfeer of de veilige afstand 
van de Tourhome-app.

Daarnaast zullen er dit jaar geen 
truien en petten uitgegeven wor-
den aan de leiders van de diverse 
klassementen. Uiteraard blijven 
de prijzen en de eeuwige roem 
wel gehandhaafd. Zodoende kan 
er dit jaar toch nog op zoek ge-
gaan worden naar een opvolger 
voor de winnaar van vorig jaar, 
Kees van der Meer.

De deelnemers van vorig jaar die-
nen zich voor 1 augustus te mel-
den. Degene die dit jaar niet mee 
willen doen, behouden het recht 
volgend jaar weer mee te doen. 
Daarom worden er geen nieu-
we deelnemers of deelnemers 
van de reservelijst aan het deel-
nemersveld toegevoegd. Opge-
ven kan via Whatsapp, Facebook, 
Twitter, e-mail (tourdekwakel@
gmail.com) of telefonisch (06-
37322476). De Tourdirectie re-
kent ondanks de beperkingen op 
een sportieve maand september.

Op honkbal/softbalveld aan Vuurlijn
Eerste Thamen Pub Quiz on the Field een succes
De Kwakel - Zaterdag 11 juli 
stond de eerste Thamen Pub Quiz 
on the Field op het programma 
aan de Vuurlijn. Alle elf deelne-
mende teams konden plaatsne-
men op het honkbalveld van Tha-
men, bij gelukkig mooi weer. Dit 
was het vervolg op de Pub Quiz-
zen die de vereniging normaal 
organiseert in de wintermaan-
den in het clubgebouw en inmid-
dels, door corona, was er ook al 
een online variant geweest. Nu 
dus op het veld met maximaal 4 
spelers per team zodat eenieder 
de 1,5 meter in acht kon nemen. 
De avond werd aan elkaar ge-
praat door Remco, speler van de 
eigen herensoftbal 2, en het was 

weer een waar succes. Tot het 
einde was het spannend. Winnaar 
van de avond was team ‘Forgot 
to warm-up’, die er met een spe-
ciaal cadeaupakket vandoor ging. 
Gedurende de hele avond was 
het clubgebouw open voor hap-
jes en drankjes die via whatsapp 
besteld konden worden en afge-
haald konden worden na het krij-
gen van een berichtje. 

Weer op 28 augustus
Vanwege het enorme enthousi-
asme organiseert de vereniging 
de volgende ‘Thamen Pub Quiz 
on the Field’ op zaterdag 28 au-
gustus vanaf 19.30 uur. Alle le-
den, maar ook andere geïnteres-

seerden zijn van harte welkom 
om deel te nemen, opgeven kan 
via info@thamen.info waarna een 
link wordt gestuurd om deelna-
me te bevestigen. Het inschrijf-
geld is 10 euro per team van 
maximaal 4 spelers.

Mixed Slowpitch
Eerder kennis komen maken met 
honk- en softbalvereniging Tha-
men? Op de vrijdagavonden 24 
en 31 juli kan geheel vrijblijvend 
kennis gemaakt worden met 
Mixed Slowpitch. Een eenvoudi-
ge instap variant van honkbal- 
en softbal waar ieder op zijn ei-
gen niveau gezellig kan spelen. 
Natuurlijk wordt rekening ge-

houden met het niveau van de 
deelnemers en staat gezellig-
heid voorop. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. Zorg dat je 
er rond 19.00 uur bent, want dan 
kan gestart worden met het in-
delen van de teams en beginnen 
de wedstrijden vervolgens om 
19.30 uur.  Gymschoenen of an-
dere sportschoenen zijn voldoen-
de. Voor handschoenen, knup-
pels en helmen en desinfecterend 
materiaal wordt gezorgd. Check 
voor meer informatie over honk- 
en softbal de website: www. 
thamen.info of stuur een e-mail 
naar info@thamen.info. Bellen kan 
ook, maar dan graag na 17.00 uur: 
06-51679394.

Voortaan darten in Proosdijhal
René één, Martin twee en Floor drie bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
was dan eindelijk de laatste speel-
avond van dartclub Poel’s Eye 
in de Proosdijhal in Kudelstaart. 
Door de coronamaatregelen lag 
de competitie maar liefst vier 
maanden stil. Door twee speel-
avonden en twee (koppel) toer-
nooien werd een streep gezet, 
maar de laatste speelavond kon 
gelukkig alsnog gespeeld wor-
den. Zelfs een langdurige stop 
kon René Kruit niet uit zijn ritme 
halen, hij won uiterst knap voor 
de derde keer op rij de speel-
avond. Tim van de Poel was de fi-
nalist. Tim had nog op het podi-
um van de eindstand terecht kun-
nen komen, maar Floor van Zan-
ten kwam met de schrik vrij. Floor 
kon tegelijkertijd ook nog stij-
gen, want Martin Bax verloor in 
de kwartfinale, maar zelf verloor 
zij in de halve finale van René. 
Het podium bleef ongewijzigd 
en René Kruit werd dus de terech-
te kampioen. Hij won maar liefst 
vier van de dertien speelavon-
den. Het was zijn tweede kam-
pioenschap na zijn titel van der-
tien jaar (!) geleden. Martin Bax 
was de uittredende kampioen, 
maar eindigde alsnog knap als 
tweede. Floor van Zanten eindig-
de voor de derde keer ooit op het 
podium, terwijl Tim er net naast 
eindigde. Ook de rest van de 
Top Tien werd ook gehuldigd en 
daar vonden wél verschuivingen 
plaats. Grootste verliezer was Ti-
bor Hogervorst, hij viel op de val-
reep uit de Top Tien. Grote pleis-
ter op de wonde was echter een 
mooie beker voor de hoogste uit-
gooi van het seizoen. Tibor gooi-
de namelijk eerder in het seizoen 

167 uit, de één na mogelijk hoog-
ste finish. John Guldemond profi-
teerde, hij steeg van de elfde naar 
de negende plaats. De eindstand 
werd zodoende van de vijfde tot 
de tiende plaats; Ronald Baars, 
Danny de Hartog, Tjitte Miedema, 
Gerard Bak, John Guldemond en 
Raymond van de Weiden. Aan het 
einde van de avond kregen al-
le speelavond finalisten, Top Tien 
spelers én vrijwilligers hun ver-
diende beloningen. Op de web-
site www.poelseye.nl zijn alle wa-
penfeiten van dit seizoen, en alle 
eerdere gebeurtenissen ooit, te-
rug te vinden. Ook staat hier bin-
nenkort de agenda van het nieu-
we seizoen. De locatie van de 
dartclub Poel’s Eye is voortaan 
de sporthal de Proosdijhal in Ku-
delstaart.

Speeltuin ook doordeweeks open

Kinderboerderij meer 
open voor publiek
Aalsmeer - Met kleine stapjes 
gaat de kinderboerderij in de 
Hornmeer steeds wat meer open 
voor publiek. Boerenvreugd was 
in het weekend al te bezoeken, 
maar doordeweeks was de boer-
derij nog steeds gesloten. Dat 
gaat nu veranderen. 

Van dinsdag tot en met vrijdag 
zal de speeltuin en het terras van 
de boerderij geopend zijn voor 
publiek. Het winkeltje zal ‘s mid-
dags geopend zijn. De gebouwen 
zijn nog steeds gesloten, maar 
bezoekers kunnen wel gebruik 
maken van het toilet aan de bui-
tenzijde van de stolp. 
De zandwei en de grasweides 
waar de dieren lopen zullen door-
deweeks gesloten zijn, omdat dit 
het werkterrein van de cliënten 
van Ons Tweede Thuis is. 

In het weekend zijn de weides 
wel allemaal geopend voor pu-

bliek en kan er geknuffeld wor-
den met de dieren.

Openingstijden:
• Maandag: gesloten
• Dinsdag tot en met vrijdag open 
van 9.30 tot 16.30 uur. Speeltuin/
terras en wc buiten geopend. 
Winkeltje ’s middags geopend. 
Gebouwen gesloten. Zandwei en 
graswei niet toegankelijk. 
• Zaterdag en zondag open van 
10.00 tot 16.30 uur. Op gebou-
wen na is het hele terrein ge-
opend. Winkeltje geopend.

Vanzelfsprekend zijn bij een be-
zoek aan de boerderij de richtlij-
nen van het RIVM nog steeds van 
kracht. Er staat handalcohol bij de 
ingang en bezoekers moeten zich 
aan de 1,5 meter afstand houden. 
Wanneer het erg druk is zal er 
weer gebruik gemaakt worden 
van de sleutelhangers. Dit wordt 
dan bij de ingang aangegeven.

Absurd, komisch en fantasievol
Zomeravontuur ‘Ping’ in 
het Poppentheater
Amstelland - Zaterdag 25 juli kan 
vanaf 19.30 uur genoten worden 
in Poppentheater Amstelveen 
van de voorstelling ‘Ping’ (8+) 
door Esther de Koning. ‘Ping’ ver-
telt over haar moeder die voor-
goed naar Mexico vertrok, over 
haar opa en oma, over buurvrouw 
en politieagente Toos, over het ei-
land waar zij wonen, over ‘Het Van 
Alles En Nog Wat Klusbedrijf van 
Fred’ en hoe haar niet zo handige 
vader Fred plotseling verdween.
‘Ping’ stuit in haar verhaal op al-
lerlei absurde zaken, zoals het 
mysterie van de verdwenen gym-
juf Debbie die van schrik in haar 
fluitje stikte en tussen een paar 
dikke matten werd geplet, om-
dat een alienetje met zijn kapot-
te vliegende schotel door het dak 
van de gymzaal viel. Of de zoek-
tocht naar kleine Skip, waarin op-
nieuw de alienetjes opduiken. 
Beide zaken weet Ping op te los-
sen en blijken van alles met el-
kaar te maken te hebben. Een 
absurde, komische, fantasievolle 
voorstelling waarin Esther de Ko-
ning vlot en schijnbaar moeite-
loos switcht van personage naar 
personage.

Esther de Koning maakt (h)eer-
lijke, tragikomische voorstellin-
gen in een cabareteske stijl. Gro-
te onderwerpen weet ze licht en 

helder te brengen met haar aan-
stekelijke verbeeldingskracht en 
absurde humor. Voor haar werk 
ontving zij onder andere de 1000 
Watt Lichtpuntprijs, de Vuurvlieg 
(België) en VSCD- prijs de Zilveren 
Krekel. Toegang 9 euro.

Reserveren kan via: www.amstel-
veenspoppentheater.nl, via info@ 
amstelveenspoppentheater.nl, 
via Whats App: 06-31948380 of 
telefonisch via 020-6450439.

Tourhome beperkt open

Tour de Kwakel: Uitstel, maar geen afstel
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Westeinderplassen

Foto’s: www.kicksfotos.nl








