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BEZORGERS/STERS

Van links naar rechts: Wethouder Wilma Alink en beleidsadviseurs Jolien Pil en Kris van der Veen. 

Wethouder nodigt inwoners uit brief/mail te sturen

Gemeente vraagt input voor 
plan tegen eenzaamheid

Wethouder Wilma Alink: “Ik wil 
graag weten of deze landelij-
ke cijfers ook voor Aalsmeer gel-
den. Mensen die vóór de pande-
mie ook al met eenzaamheidsge-
voelens te maken hadden, ervaren 
de coronaperiode als extra zwaar. 
Dat raakt me.” De komende perio-
de gaan Jolien Pil en Kris van der 
Veen, beleidsadviseurs voor de 
gemeente, op straat in gesprek 
met inwoners: “We zijn benieuwd 

hoe mensen de dag doorkomen. 
Of ze zich wel eens alleen of een-
zaam voelen, mensen in hun om-
geving kennen die geïsoleerd le-
ven en wat voor goede ideeën ze 
hebben.”

Inwoners voorop
De gemeente werkt het komen-
de half jaar aan een plan om 
eenzaamheid en depressie in 
Aalsmeer aan te pakken. “Dat be-

gint voor mij bij onze inwoners”, 
aldus de wethouder. “Wat maken 
zij mee in het dagelijks leven, wat 
zouden ze graag anders willen en 
hoe kunnen wij hen helpen? Ik no-
dig mensen uit om mij een brief te 
schrijven en te laten weten hoe ze 
door de coronacrisis komen.” 
Bent u eenzaam of eenzamer ge-
weest? Hoe is dit voor u geweest, 
had u hulp en was er aandacht? 
En wat wilt u de gemeente mee-
geven voor de toekomst? U kunt 
dit schrijven naar wilma.alink@
aalsmeer.nl of per brief naar het 
raadhuis: Gemeente Aalsmeer, 
t.a.v. wethouder Wilma Alink, Post-
bus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Aalsmeer - Drie op de tien Nederlanders voelt zich eenzaam in de 
coronacrisis. Landelijk onderzoek laat zien dat er vooral onder 
jongeren een stijging te zien is. Bijna de helft in de leeftijdsgroep 
van 25 tot 34 jaar voelt zich eenzamer dan vóór de coronacrisis. 
Bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog groter. 

Actie gemeente/provincie op korte termijn

Weer vrachtwagen klem 
onder viaduct Hornweg
Aalsmeer - De frequentie is stij-
gende, woensdag 22 juli rond 
acht uur in de avond heeft op-
nieuw een bestelbusje zich klem-
gereden bij het viaduct over 
de Hornweg. De teller voor de-
ze maand staat nu op vijf. Na de 
lijnbus, die begin deze maand de 
verkeerde afslag had genomen, 
dachten nog vier andere bestuur-
ders van vrachtwagentjes en be-
stelbussen dat hun voertuig wel 
onder de (te) lage doorgang heen 
kon. Dit keer moesten inwoners, 
die boodschappen hadden be-
steld bij Albert Heijn, even langer 
wachten tot ze hun koelkasten 
weer konden vullen. Ook de AH-
chau� eur heeft waarschijnlijk de 
waarschuwingsborden over het 
hoofd gezien. De concentratie 

was gericht op de versmalling en 
wellicht was de werkdruk hoog.

Te laag?
De ‘discussie’ kan weer starten. 
Is het viaduct over de Hornweg 
echt te laag en moeten er toch 
meer en betere maatregelen ge-
tro� en worden? Het verhaal op 
de nieuwssite van de Meerbode 
is vele malen gelezen en de aan-
kondiging op facebook bereikte 
bijna 6.500 lezers en leverde ruim 
100 reacties op. Er werden oplos-
singen gegeven (stoplicht met 
sensor, hoogtepalen, slagbomen) 
en de opmerkingen varieerden 
van komische berichten richting 
chau� eur en de supermarkt (En 
ik maar wachten op m’n bood-
schappen. AH let op de kleintjes, 

maar is zelf te groot) tot vragen 
om een oplossing, want menig-
een is inmiddels de tel kwijt. 

Waarschuwingsborden
De ‘discussie’ kan weer starten. 
Is het viaduct over de Hornweg 
echt te laag en moeten er toch 
meer en betere maatregelen ge-
tro� en worden? Het verhaal op 
de nieuwssite van de Meerbode 
is vele malen gelezen en de aan-
kondiging op Facebook bereikte 
bijna 6.500 lezers en leverde ruim 
100 reacties op. Er werden oplos-
singen gegeven (stoplicht met 
sensor, hoogtepalen, slagbomen) 
en de opmerkingen varieerden 
van komische berichten richting 
chau� eur en de supermarkt (En 
ik maar wachten op m’n bood-
schappen. AH let op de kleintjes, 
maar is zelf te groot) tot vragen 
om een oplossing, want menig-
een is inmiddels de tel kwijt.

Peiling omwonenden
Van begin augustus tot half sep-
tember voert de gemeente een 
peiling uit bij omwonenden over 
het viaduct. De wethouder wil 
deze peiling afwachten en verder 
in gesprek gaan met omwonen-
den voor hij een de� nitief besluit 
neemt over de toekomst van de-
ze verkeerssituatie.
Foto’s: Marco Carels

Kettingdief is 
aangehouden!

Aalsmeer - Op dinsdag 28 juli is 
een 25-jarige man uit Uithoorn 
door de politie aangehouden. 
De man wordt ervan verdacht op 
meerdere locaties in Nederland 
slachto� ers (veelal oudere da-
mes) te hebben beroofd van hun 
kettingen door deze van de hals 
af te trekken, waarna hij er meest-
al vandoor ging op een scooter. 
De man wordt ervan verdacht ac-
tief te zijn geweest in onder an-
dere Aalsmeer, Amstelveen, Am-
sterdam Hoofddorp, Nieuw-Ven-
nep, Lisse, Alphen aan den Rijn, 
Leusden, Bunschoten, Drieber-
gen, Hillegom en Leiderdorp. De 
verdachte zit in beperkingen, wat 
betekent dat de verdachte alleen 
contact mag hebben met zijn ad-
vocaat. De straatroof in Aalsmeer 
heeft op maandag 15 juni plaats-
gevonden. Een 78-jarige vrouw is 
toen in de Emmastraat beroofd 
van haar ketting. Zij kwam ten val 
door de kracht waarmee de ket-
ting van haar hals werd gerukt. 
De vrouw raakte licht gewond. 
De dader was in dit geval niet op 
een scooter. Hij rende na de bero-
ving weg via de Hendrikstraat in 
de richting van het Poldermees-
terplein. Bron: politie.nl

Dubbel proces-verbaal voor bestuurder
Canta te water bij scherpe 
bocht in Stommeerkade
Aalsmeer - Rond kwart over twee 
in de nacht van zaterdag 25 op 
zondag 26 juli zijn de hulpdien-
sten gealarmeerd voor een au-
to te water bij de Stommeerkade. 
De brandweer en de politie van 
Aalsmeer zijn met diverse eenhe-
den uitgerukt.
Ter plaatse bleek dat de bestuur-
der de auto al zelfstandig had ver-
laten. Onduidelijk was of er nog 
passagiers in het voertuig aanwe-
zig waren. Duikers hebben de au-
to gecontroleerd. Gelukkig heb-
ben zij niemand meer aangetrof-

fen. De politie doet onderzoek 
naar de oorzaak van het ongeval. 
Waarschijnlijk heeft de bestuur-
der de scherpe bocht in de Stom-
meerkade verkeerd ingeschat. De 
bestuurder van de canta is eni-
ge tijd later teruggekomen bij de 
plek van het ongeval. Hij bleek te-
veel alcohol gedronken te heb-
ben. Er is dubbel proces-verbaal 
tegen hem opgemaakt: voor het 
verlaten van de plaatsdelict en 
wegens rijden onder invloed van 
alcohol.
Foto: Marco Carels
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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 2 augustus
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege Groenstrook, 

J.P. Thijsselaan. Zondag geen 
dienst. 

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 P.J. 
Weij.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst via https://www.
dgaalsmeer.nl. Voorganger: br. 
Menno Hofman. Collecte voor 
Jeugdwerk.

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: dhr. Renger Prent.

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. J. Haeck, Zeist 
via www.hervormdaalsmeer.
nl

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10.30u. Dienst 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

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

via livestream: www.leg.nl. 
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Viering in Kloos-
terhof. Zondag 9.30u. Woord-
communieviering en om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej 
in Karmelkerk. Maximaal 80 
kerkplaatsen. Reserveren voor 
viering zondag via www.rkker-
kaalsmeer.nl op donderdag en 
vrijdag van 9 tot 12u. Reserve-
ren Poolse dienst verloopt via 
de Poolse Parochie.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen diensten. Online viering 
via Youtube.

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Online 
dienst via www.kerkdienstge-
mist.nl. Voorganger: propo-
nent D. Boogert, Driebruggen.

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

Zondag 10u. Online dienst 
via https://sow-kudelstaart.nl. 
Voorganger: ds. mw. F. van Wil-
legen-Kerkvliet, Uithoorn. 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.

Medeoprichter Dutch Flower Group
Art van Duijn overleden
Aalsmeer - Sierteeltonderne-
mer en medegrondlegger van 
Dutch Flower Group, Art van 
Duijn, is afgelopen zaterdag-
ochtend 25 juli in zijn slaap 
overleden. Mede onder de lei-
ding van Art is Dutch Flower 
Group wereldwijd uitgegroeid 
tot toonaangevende speler in 
de sierteeltsector. Hij koester-
de de normen en waarden van 
het familiebedrijf en met pas-
sie gaf hij als CEO tot 2010 lei-
ding aan het bedrijf. Daarna 
was Art nauw betrokken als lid 
van de Raad van Commissaris-
sen van Dutch Flower Group. 

Hij nam formeel afscheid in 
2019. Art van Duijn is 69 jaar 
geworden. De uitvaart vindt 
in besloten kring plaats.

OSA trakteert op cheque van 2.500,-
Jeugd zet zich in voor 
project in Oeganda
Aalsmeer - In de maand juli is 
een cheque uitgereikt aan enke-
le kinderen, ouders en de leiding 
van het Jeugdwerk Protestantse 
Gemeente Aalsmeer (Open Hof-
kerk). Voor een project in Oegan-
da is geld ingezameld voor een 
bedrag van 3.401,98 euro en dit 
ondanks de beperkingen door 
corona-maatregelen. De kinde-
ren hebben heel veel werk ver-
zet om dit fantastische bedrag bij 
elkaar te krijgen. Joop de Vries, 
tweede penningmeester van 
OSA, mocht dan ook een cheque 
met het maximale bedrag van 
2.500 euro aan de groep over-
handigen. 
Het ingezamelde geld en het sub-
sidiebedrag zal worden besteed 

aan de aanschaf van dertig naai-
machines voor vrouwen in Oe-
ganda, zodat zij in hun levenson-
derhoud kunnen voorzien. Het 
geld wordt door Stichting Hart 
voor Kinderen gegeven als mi-
crokrediet, zodat de vrouwen la-
ter dit bedrag kunnen terugbeta-
len. Meer weten over dit project? 
Kijk dan op www.hartvoorkinde-
ren.nl.
Voor een ontwikkelingssamen-
werkingsproject kan een bijdrage 
gevraagd worden aan de OSA via 
www.osa-aalsmeer.nl. De Stich-
ting Ontwikkelings Samenwer-
king Aalsmeer verdubbelt het 
geld dat voor een project is op-
gehaald, tot een maximum van 
2.500 euro. 

Geen busreisje 
Zorgzaam 

Rijsenhout
Rijsenhout - Het bestuur van 
Zorgzaam Rijsenhout heeft beslo-
ten de busreis, die gepland staat 
op 16 september, niet door te la-
ten gaan. “De verplichte mond-
kapjes in de touringcarbus en de 
afstand die gehouden moet wor-
den in het restaurant zijn dingen 
die niet bij een gezellig dagje uit 
horen”, zo meent het bestuur. 

Koffie en een praatje
Maar, ouderen zijn blijven Iedere 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 
uur welkom voor een kopje kof-
fie en een praatje in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat.

Ouderensoos 
start weer

Kudelstaart - Na een verplich-
te pauze-periode van ongeveer 
4,5 maand vanwege het corona-
virus start de ouderensoos Ku-
delstaart haar klaverjasmiddagen 
op de donderdag in het Dorps-
huis van Kudelstaart weer op. De 
eerste speelmiddag is volgen-
de week donderdag 6 augustus 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjas-
sen en jokeren staan op het pro-
gramma. Belangstelling voor de-
ze kaartmiddag? De Ouderen-
soos heet zowel jokeraars als kla-
verjassers van harte welkom. Kom 
gerust eens kijken of bel voor 
meer informatie penningmees-
ter Hans van Schuilenburg via 06-
12699009.

Hoge scores bij 
koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Het belooft wat te 
worden, de komende klaverjas-
competitie bij buurtvereniging 
Hornmeer. Afgelopen vrijdag 24 
juli is er opnieuw bijzonder goed 
gespeeld en werden hoge pun-
tenaantallen gescoord. Twee kop-
pels wisten zelf  boven de 5000 
punten uit te komen. De num-
mer één met 5462, en de num-
mer twee met 5430 punten. 
De hoogste eer was voor het kop-
pel Chris van Wijhe en Theo Nag-
tegaal met 5462 punten. Het kop-
pel Plony de Langen en Ans Does-
wijk werd tweede met 5430 pun-
ten en Mia Huijkman en Miep 
Bloemen derde met 4935 pun-
ten. De poedelprijs was voor het 
koppel Piet Gortzak en Fred Maas 
met 4005 punten.
Komende vrijdag 31 juli is er weer 
koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Iedereen is van 
harte welkom. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld, zaal 
van het buurthuis aan de Dreef 1 
is open vanaf 19.30 uur.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wielrenners naar Tsjechië en Polen
Bijdrage Owen Geleijn aan 
zege teamgenoot Kooij
Rijsenhout - Wielrenner Owen 
Geleijn heeft na afloop van zijn 
eerste internationale UCI-wed-
strijd voor Opleidingsteam Jum-
bo Visma al een feestje kunnen 
vieren. Met drie teamgenoten 
loodste de 19-jarige Rijsenhou-
ter afgelopen zondag 26 juli kop-
man Olav Kooij in de slotfase van 
de GP Kranj in Slovenië naar een 
sprintzege. Voor Kooij was het dit 
jaar de derde overwinning in vier 
wedstrijden. Geleijn kwam na ge-
dane arbeid als 93ste over de 
streep. De race ging over 13 ron-
des van 12 kilometer door de stad 
en het buitengebied van Kranj.

Ronde van Tsjechië
De volgende koers voor Owen 
Geleijn is de Ronde van Tsjechië 
van donderdag 6 tot en met zon-
dag 9 augustus. Hij rijdt er in een 
gecombineerd team van Jum-
bo Visma met de beroepsrenners 
Koen Bouwman, Bert-Jan Linde-
man en Maarten Wynants. Van 
de opleidingsploeg komen be-
halve Geleijn ook Hessman, Kooij 
en Ryan in actie. Aan de catego-
rie 1-race doen onder meer zes 

World Tour-teams mee. Na een 
tijdrit van 18 kilometer op de eer-
ste dag moet er in de overige rit-
ten flink geklommen worden.

Ronde van Polen
Na drie stageweken bubbelen in 
de Tiroler Alpen met Team Sun-
web maakt Nils Eekhoff, met per-
missie van het corona-virus, aan-
komende woensdag 5 augus-
tus zijn herstart in de vijfdaag-
se Ronde van Polen. De  Rijsen-
houter rijdt in dienst van de Ita-
liaanse sprinter Alberto Dainese 
en klassementsrenner Wilco Kel-
derman. De andere Sunweb-ren-
ners zijn Hindley, Tusveld, Peter-
sen, Hamilton en Denz. De World 
Tour-wedstrijd is te volgen op Eu-
rosport 2.

Uithoorn en Amstelveen
Voor renners op amateurniveau 
resten dit seizoen in Amstelland 
de rondes van Uithoorn en Am-
stelveen. Beide wedstrijden staan 
onder voorbehoud nog geno-
teerd op de flink uitgeklede na-
tionale kalender. Bij UWTC in Uit-
hoorn kunnen de wielen draaien 
op zondag 2 september en een 
week later is het koers op de Pe-
ter Postbaan in Amstelveen. De 
Ronde van Rijsenhout, volgens 
traditie gekoppeld aan de plaat-
selijke feestweek in juni, moest 
kort na de eerste corona-uitbraak 
noodgedwongen het loodje leg-
gen. Volgend jaar pakt de orga-
nisatie de draad weer op. Intus-
sen wordt er op de clubparcour-
sen weer volop gereden. UWTC-
er John Tromp uit Kudelstaart 
behaalde afgelopen zondag een 
vierde plaats in een race voor zes-
tigplussers in Amersfoort en eli-

terenner Tristan Geleijn (Rijsen-
hout) klasseerde zich zaterdag als 
tiende in een sterk bezette regio-
nale koers in Sloten. 

Foto: @Team Jumbo Visma
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Donderdag 30 juli:
*  Exposities ‘Bomen in beeld’ 

en mozaïek ’Bloemen’ in Flo-
wer Art Museum, Kudelstaart-
seweg. Open: donderdag, vrij-
dag tot en met zondag 11 tot 
17u.

*  Zomer sportinstuif voor jeugd 
6 t/m 12jr. van 14.30 tot 15.15u. 
bij gymzaal Rozenstraat. Iede-
re donderdag.

*  Infopunt Wijkgericht Werken 
open in bibliotheek, Markt-
straat van 15.30 tot 17.30u. El-
ke donderdag.

Vrijdag 31 juli:
*  Koppelkaarten bij BV Horn-

meer in buurthuis, Dreef 1. 
Start 20u. Zaal open vanaf 
19.30u.

Zaterdag 1 augustus:
*  Crash Museum in fort 

Aalsmeer te Aalsmeerderbrug 
open Vooraf toegangskaarten 
bestellen via 0297-321408 of 
via www.crash40-45.nl. 

*  Kinderboerderij Boerenvreugd 
in Hornmeer open. Zaterdag 
en zondag van 10 tot 16.30u. 
Dinsdag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 16.30u.

Zondag 2 augustus:
*  Duo Lost & Found in The Shack, 

Schipholdijk 253b, Oude Meer. 
Vanaf 16u. Reserveren ver-
plicht via info@theshack.info

Maandag 3 augustus:
*  Zomer sportinstuif voor jeugd 

6 t/m 12jr. van 16 tot 16.45u. 
op grasveld naast Proosdijhal 
Kudelstaart. Iedere maandag.

Dinsdag 4 augustus:
*  Tennissen voor OVAK-leden 

bij Racket Sport, Beethoven-
laan vanaf 9u.

*  FloriWorld Aalsmeer, Sierteelt-
straat open voor bezoekers. 
Iedere dinsdag t/m zondag 10 
tot 18u. Tickets reserveren via 
www.floriworld.nl.

*  Oefenochtend over donorre-
gistratie in bibliotheek, Markt-
straat van 11 tot 12.30u.

Woensdag 5 augustus:
*  Tafeltennissen bij ATC Bloe-

menlust in De Bloemhof, 
Hornweg van 22 tot 22u.

Donderdag 6 augustus:
*  Koffie en praatje voor ouderen 

in dorpshuis De Reede, Rijsen-
hout van 9 tot 12u.

* Ouderensoos Kudelstaart 
met klaverjassen en jokeren 
in Dorpshuis van 13.30 tot 
16.30u.

Vrijdag 7 augustus:
*  Zomerconcert met Jazztrio 

Jos van Beest in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20u. 
Reserveren verplicht via www.
skca.nl.

*  Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u. Ook 21 augus-
tus en 4 september.

Zaterdag 8 augustus:
* Lezing Jan Dörsch over Neder-

lands Indië in Crash Museum. 
Om 11 en om 13u. Reserveren 
verplicht: www.crash40-45.nl.

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:

Tweede zomerconcert in serie van drie

Jos van Beest & Friends 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Het tweede zomer-
concert in de serie van drie, wordt 
georganiseerd door KCA en is op 
vrijdag 7 augustus in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. Getrak-
teerd worden de bezoekers op 
(jazz)muziek van pianist Jos van 
Beest & Friends. Jos van Beest 
stelde voor met zijn trio te komen 
– geïnspireerd door het meest 
swingende trio uit de muziekge-
schiedenis: pianist Oscar Peter-
son met gitarist Herb Ellis en bas-
sist Ray Brown. Dat zouden dus in 
De Oude Veiling worden: Jos van 
Beest, die hier als grote inspirator 
voor het eerst aan de vleugel(!) te 
horen is, Vincent Koning, al meer 
dan twintig jaar een grootheid op 
gitaar, en ‘jazzmaster’ Hans Man-
tel op de contrabas (‘Ik wil mu-
ziek maken die niets of niemand 
uitsluit’). Aan dit trio is heel te-
recht Ben Schröder toegevoegd, 
de drummer die met zijn ogen 
dicht, scherp luisterend de musici 
tot grote hoogte weet aan te vu-
ren. Dus wordt het trio een kwar-
tet… En wie anders dan de door-
leefde saxofonist Rinus Groene-
veld past perfect in deze combi-
natie? Rinus heeft zich in zijn lan-
ge carrière ontwikkeld tot onge-
twijfeld de meest expressieve (en 
beste) saxofonist van Nederland, 
dat heeft menigeen vorig jaar op 
de Nieuwe Meer kunnen consta-
teren. Zo wordt ook het tweede 
zomerconcert er één om nooit 

te vergeten. In de grote zaal van 
De Oude Veiling zijn in deze an-
derhalve-metertijd maar weinig 
plaatsen beschikbaar. Maar er zijn 
nog enkele kaarten te koop.

Kaartverkoop
Kaarten voor dit zomerconcert, 
het optreden van NinaLynn in de 
Historische Tuin op vrijdag 28 au-
gustus is uitverkocht, kosten 20 
euro per persoon. Per concert zijn 
maximaal 30 kaarten beschik-
baar. Het optreden begint om 
20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 
uur) en duurt vijf kwartier tot an-
derhalf uur. Er is geen pauze, wel 
is het mogelijk voor of na het 
concert een drankje te bestellen. 
Kaarten bestellen kan via www.
skca.nl onder Ticketshop. 

WAT  is er    TE DOEN

Muzikale reis langs vele decennia
Duo Lost & Found in The 
Shack zondagmiddag
Oude Meer - Op zondag 2 au-
gustus kan in The Shack geno-
ten worden van het duo Lost & 
Found. Mike en Marco nemen de 
bezoekers mee op een muzikale 
reis langs hun persoonlijke inspi-
ratiebronnen uit vele decennia. 
Nummers van David Bowie, Neil 
Young, Beatles, Pearl Jam, The 
Kings, Black Crowes, Tom Petty, 
Moody Blues, Bob Dylan zorgen 

voor de nodige nostalgische her-
kenning en kippenvel momen-
ten. En dit is nog maar een klei-
ne greep uit het repertoire van 
dit geweldige muzikale duo. Aan-
vang is 16.00 uur. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. Voor 
reserveren (verplicht): info@the-
shack.info. Kijk voor meer infor-
matie en het volledige program-
ma op www.the-shack.info. 

Gevarieerd concert Hein en Jan
Coronaproof genieten 
van bluesmuziek
Aalsmeer - De eerste van de drie 
concerten in Aalsmeer in corona-
opstelling heeft afgelopen vrij-
dag 24 juli plaatsgevonden. In 
het sfeervolle Flower Art Museum 
trakteerden blueszanger en -gi-
tarist Hein Meijer en Jan de Boer 
(contrabas) op een mooi concert 
met swingende nummers en leu-
ke anekdotes. Het Flower Art Mu-
seum heeft laten zien dat het - 
heel voorzichtig - weer kan. Live-
muziek in tijden van corona. Na 
het spectaculaire optreden van 
Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer in 
het Flower Art Museum staan nog 
twee fantastische Zomerconcer-
ten op het programma: Jos van 
Beest Kwartet in De Oude Veiling 

op vrijdag 7 augustus en Nina-
Lynn in de Historische Tuin op 
vrijdag 28 augustus. Om te erva-
ren hoe dat gaat met 1,5 meter af-
stand, maar ook om artiesten een 
podium te bieden. En natuurlijk 
om de liefhebbers eindelijk weer 
te kunnen laten swingen op live 
muziek. De zomerconcerten zijn 
een initiatief van het Flower Art 
Museum, De Oude Veiling, Stich-
ting Kunst en Cultuur (KCA) en 
de Historische Tuin. Veiligheid 
staat voorop, daarom is gekozen 
voor kleinschalige concerten met 
maximaal dertig bezoekers, waar-
bij 1,5 meter afstand kan worden 
gewaarborgd.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Kunstenaars gezocht!
Amazing Amateurs in de 
Etalage in september
Aalsmeer - Afgelopen jaren bun-
delden Cultuurpunt Aalsmeer 
en Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer (KCA) hun krachten 
voor het gezamenlijke project 
‘Amazing Amateurs in de etala-
ge’. En met succes, want het pro-
ject krijgt dit jaar een vervolg! In 
de maand september zal er weer 
de hele maand beeldende kunst 
van verschillende amateurkun-
stenaars te bewonderen zijn in 
diverse (winkel)etalages in het 
centrum van Aalsmeer. Een ie-
der die in de vrije tijd graag schil-
dert, beeldhouwt, fotografeert of 
op een andere manier creatief be-
zig is, kan zich vanaf nu opgeven 
voor deze expositie.

Geef je op en win!
De één vindt het gewoon leuk om 
zo nu en dan naar buiten te tre-
den met een hobby. Anderen ne-
men het weer een stuk serieu-
zer en zien het als een kans om 
voor het voetlicht te treden. De 
één schildert herinneringen of 
fotografeert en de ander hakt in 
steen tot het af is. Zeker is dat al-
le amateurkunstenaars met ple-
zier en een zekere gedrevenheid 
al korter of langer met de ‘kun-
sten’ bezig zijn. Redenen om mee 
te doen aan Amazing Amateurs 
in de etalage kunnen dus heel di-
vers zijn. Deelnemende kunste-

naars zijn volledig vrij in keuze 
welke kunstwerken zij willen la-
ten zien, zolang het kunstwerk 
maar niet groter is dan 70 bij 60 
of 60 bij 70 centimeter. Bij sculp-
turen geldt een maximale hoogte 
van 70 centimeter. Iedere deelne-
mer mag maximaal twee werken 
aanleveren.

Gouden Penseel
Als deelnemend kunstenaar maak 
je twee keer kans om in de prijzen 
te vallen. Er is een Publieksprijs 
en een Vakjuryprijs. Het publiek 
mag gedurende de maand van 
zich laten horen en stemmen op 
het fraaiste kunstwerk. De maker 
van het kunstwerk met de mees-
te stemmen krijgt voor één jaar 
de Gouden Penseel. De vakjury 
gaat de ingebrachte kunstwer-
ken beoordelen op basis van vier 
criteria: kwaliteit, kleurgebruik, 
techniek en originaliteit. De vak-
jury heeft drie prijzen te verge-
ven. Aan het einde van de maand 
worden de winnaars bekendge-
maakt. De opening en sluiting 
zullen waarschijnlijk digitaal ge-
beuren in verband met Covid19. 
Hierover zullen de deelnemers in 
een later stadium geïnformeerd 
worden. Aanmelden, tot uiterlijk 
15 augustus, kan door een mail te 
sturen naar: heleen@kunstencul-
tuuraalsmeer.nl

Drie weekenden in Boomkwekerskerkhof
Mijmeren in Gedichtentuin
Aalsmeer - Corona-tijd, stil-
le tijd en drukke tijd, ande-
re tijd, tijd van beperkingen. 
Maar wat gelukkig wél door 
kan gaan is de Gedichtentuin 
in het Boomkwekerskerkhof 
waar het thema ‘mijmeren’ is. 
De eerste drie weekenden 
van september (5/6, 12/13 en 
19/20) kan langs de mijmerin-
gen van dichters gelopen wor-
den. Het kerkhof is deze week-
enden geopend op zater-
dag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur. Iedereen heeft ge-
mijmerd door de lock-down 

en hoe intelligent dat was is 
te lezen in het stille groen. De 
afstand tot elkaar van 1,5 me-
ter zal gehandhaafd worden, 
maar met éénrichtingsverkeer 
zal dat geen problemen ople-
veren. 
De werkgroep Podiumkun-
sten & Literatuur van KCA 
hoopt op veel bezoekers en 
zal zich houden aan de nood-
zakelijke regelgeving van het 
RIVM. 
Het Boomkwekerskerkhof be-
vindt zich aan de Stommeer-
weg 13, naast de Karmelkerk.

Gift van Bloemenbureau Holland
Unieke serie affiches voor 
het Flower Art Museum

A.P. Czisik. Het gaat om affiches 
van Europese tuinbouwtentoon-
stellingen in de periode 1909 tot 
midden jaren zeventig. Het is een 
unieke serie, vanwege de prach-
tige illustraties (vaak in opdracht 
vervaardigd door kunstenaars en 
grafisch ontwerpers) en de ver-
schillende druktechnieken die 
zijn gebruikt. De verzameling was 
in het bezit van Bloemenbureau 

Holland en is door hen geschon-
ken aan het Flower Art Museum. 
Woensdag was Dennis van der 
Lubbe, directeur Bloemenbureau 
Holland, in het museum voor de 
symbolische overhandiging. Een 
bezoek brengen aan het Flower 
Art Museum (tegenover de wa-
tertoren) kan iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 13.00 
en 17.00 uur.

Te bezichtigen tot en met september
iPad-tekeningen Marijke 
van Oostrum in Boswinkel
Amstelland - Op de ronde muur 
beneden in De Boswinkel han-
gen kleurrijke iPad-tekeningen 
die kunstenares van Marijke van 

Oostrum van het Amsterdamse 
Bos maakte.
De tekeningen maakt Marijke 
met een programma waar ze met 
kleuren en verschillende pennen 
werkt. De tekeningen zijn te koop, 
meerdere formaten zijn mogelijk. 
De tekeningen zijn te bezichtigen 
tot en met september.
De Boswinkel (Bosbaanweg 5) in 
het Amsterdamse Bos is iedere 
dinsdag tot en met zondag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Bel voor meer informatie 020-
2517840 of kijk op www.amster-
damsebos.nl.

Aalsmeer - Het Flower Art Mu-
seum draait na de gedwongen 
sluiting vanwege het coronavi-
rus weer op volle toeren. Er is een 
prachtige tentoonstelling te zien, 
afgelopen vrijdag was er livemu-
ziek, in de museumwinkel zijn 
enkele nieuwe items (tasjes en 
mondkapjes, tulpen broches en 
glassculpturen) en de museum-
tuin heeft twee prachtige toevoe-
gingen gekregen: De installaties 
‘Breuklijn’ en ‘Bee Good’ van Mi-
reille Schermer. De ‘Beuklijn’ be-
staat uit drie beschilderde boom-
schijven van een oude beuk. Elk 
werk met een eigen vorm en ge-
dachte. ‘Bee Good’ is een ode aan 
de bij, de zo belangrijke bestuiver 

van het ecosysteem. 

Wall of Flowers
Sinds afgelopen dinsdag is aan-
gevangen met de voorbereidin-
gen voor de komst van de Wall 
of Flowers, het ruim zestig me-
ter lange werk met duizenden in-
gezonden bloemenfoto’s. De ka-
le muur is schoon gemaakt en 
wordt voorzien van een stoe-
re achtergrondkleur. Gisteren, 
woensdag 29 juli, mocht het Flo-
wer Art Museum een bijzondere 
gift in ontvangst nemen. Het ca-
deau bestaat uit een groot aantal 
(circa 150) affiches die oorspron-
kelijk zijn verzameld door voor-
malig sierteeltcoryfee de heer Ir. 











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. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde be-
stuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Soerka S.R.V. 23-08-1991 21-07-2020

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.  
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
•	 uw	naam	en	adres;
•	 de	datum	van	uw	bezwaarschrift;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	
	 u	bezwaar	maakt;
•	 waarom	u	het	niet	eens	bent	met	ons	besluit;
•	 uw	handtekening;	
•	 zo	mogelijk	uw	e-mailadres;	
•	 het	telefoonnummer	waarop	u	overdag	te	bereiken	bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stommeerweg 45 en 47, 1431 ET, (Z20-051763), het ma-

ken/dichtzetten van diverse inpandige doorbraken en 
maken van doorbraken tussen de woningen op de nrs. 45 
en 47, het amoveren van diverse binnendeuren, het toe-
voegen van dakramen aan de achterzijde van de woning 
(rijksmonument) 

- Joke Smitstraat t.h.v. nr. 18 (kad. perceel D 7649), (Z20-
051685), het kappen van een kwalitatief mindere boom 
(Populus canadensis) in de openbare groenstrook langs 
het water 

- Gedempte sloot, achter Zijdstraat 31-31g, (Z20-051595), 
het plaatsen van hekwerken, een schaftkeet en toilet t.b.v. 
een verbouwing aan de Zijdstraat 31-31a 

- Zandoogjestraat 19, 1432 NK, (Z20-051169), het plaatsen 
van een carport met garagedeur 

- Geerland 21, 1433 JL, (Z20-050904), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning 

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 21b, 1432 AC, (Z20-040857), het maken 

van een aanbouw tussen woonhuis en de bestaande ber-
ging Verzonden: 27 juli 2020

- Oosteinderweg 28a, 1432 AL, (Z20-040282), het kappen 
van bomen i.v.m. het aanpassen van het leidingnet Ver-
zonden: 24 juli 2020

- Jupiterstraat 49, 1431 XA, (Z20-031391), het uitbreiden van 
de woning op de begane grond Verzonden: 24 juni 2020

- Uiterweg 265 en 180, 1431 AH, (Z20-037580), het dempen 
(nr. 265) en compenseren (nr. 180) van water Verzonden: 
23 juli 2020

- Legmeerdijk 259, 1432 KB, (Z20-034676), het vergroten 
van het hoofdgebouw door middel van een uitbouw op 
begane grond en op de 1e verdieping en het uitvoeren van 
interne constructieve wijzigingen Verzonden: 23 juli 2020

- Oosteinderweg 243, 1432 AT, (Z20-037129), het plaatsen 
van 4 parasols op het terras t.b.v. de verruiming van de ho-
reca Verzonden: 22 juli 2020

- J. Schaperstraat 15, 1432 PR, (Z20-036753), het plaatsen 
van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de wo-
ning Verzonden: 21 juli 2020 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z20-013919), het legaliseren van 

een entresolvloer ten behoeve van bedrijfsvoering Verzon-
den: 24 juli 2020

- Stommeerweg 42, 1431 EW, (Z19-051062), het bouwen 
van een woning Verzonden: 21 juli 2020

- Geniedijk 20, 1433 HC, (Z20-037698), het bouwen van een 
woning met bijgebouw, veranda en terrassen. Verzonden: 
20 juli 2020

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen 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 op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

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 telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak 
maken voor een één op één gesprek. Neemt u telefonisch con-
tact met ons op voor het maken van een afspraak, via (0297) 
387575. Het is mogelijk om een afspraak te maken binnen de 
volgende tijden:

Maan-/dins-/donder-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag    13.00-16.30 uur

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  voornemen

 Ryjewski T.B. 22-03-1956 23-07-2020

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.

Besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen 
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te 
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van 
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk 
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan 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 te-
lefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan 
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan 
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden 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.

- Koningsstraat 96, 1432 PL, (Z20-020314), het doorbreken 
van een draagmuur tussen de woning en de garage Ver-
zonden: 21 juli 2020

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
•	 Industrieterrein	 en	 Waterlelie	 (Z20-050677)	 Pramenrace	

Aalsmeer op 12 september 2020, ontvangen 20 juli 2020
•	 Akkers	 van	 Ravenstein,	 Westeinderplassen	 (Z20-050946)	

Kaderweekend op 5 en 6 september 2020, ontvangen 21 
juli 2020

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
•	 Oosteinderweg	387	 (Z20-052003)	 Indian	Hut,	ontvangen	

22 juli 2020

DRANK EN HORECAVERGUNNING AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
•	 Oosteinderweg	387	(Z20-51593)	Indian	Hut,	ontvangen	22	

juli 2020

TER INZAGE

t/m 06-08-20 Ligt de ontwerpomgevingsvergunning voor 
de herinrichting van het Waterfront (Z19-
059133) met de daarbij behorende stukken, 
waaronder de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen van de raad

t/m 08-09-20 Ontwerp structuurvisie Bovenlanden Oost-
einderweg

t/m 08-09-20 Ontwerp-structuurvisie Tussen de Linten
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Kunstenaars achter de (corona)schermen
Carla Huson: ‘Langzamerhand 
komt de loop er weer in’
Aalsmeer  - Het is misschien wel 
de meest inspirerende plek die 
een kunstenaar zich maar wen-
sen kan. Terecht noemt kera-
miste Carla Huson zich een ge-
luksvogel dat zij haar keramiek-
atelier heeft op het Stokkeland. 
Een oase van groen, rust en dy-
namiek, midden in het centrum 
van Aalsmeer. Het is aan de re-
cent overleden Johan Dekker te 
danken dat Stokkeland niet op-
gegaan is aan luxe woningbouw. 
Dat er nu kinderen boomhutten 
bouwen, op de bankjes de liefste 
woorden naar elkaar worden ge-
fluisterd, er gezellig een drankje 
wordt gedronken en honden el-
kaar besnuffelen. De haan vro-
lijk kraait en de geitjes omwo-
ners het ‘plattelandsgevoel’ ge-
ven.  Er staat ook kunst – al jaren 
geleden zijn er een aantal beel-
den geplaatst – en zorgen flora 
en fauna voor een kostbaar stuk-
je natuur. 

Woodstokkeland
Ook aan keramiste Carla Huson 
stelde de Nieuwe Meerbode via 
de mail een aantal gerichte vra-
gen. Dit zijn haar antwoorden: 
“Ja ik ben een geluksvogel dat ik 
op deze mooie plek zit. De katten 
van de buurman zijn mijn atelier-
katten geworden, ook de kippen 
komen regelmatig ‘buurten’. Ik 
heb bekendheid gekregen door 
de jaarlijkse Kunstroute. Naast de 
kunst is er dan ook altijd livemu-
ziek, komen plaatselijke en soms 
ook internationale muzikanten 
heerlijk spelen. Met het grasveld 
vol toehoorders lijkt het hier dan 
wel Woodstokkeland.  Tijdens de 
corona-periode was het hier wat 
rustiger, maar langzamerhand 
komt de loop er weer in. Er is hier 
voldoende ruimte om de ander-
halve meter samenleving te rea-
liseren. De kinderen die hier spe-
len zijn altijd nieuwsgierig, staan 
zij met hun zessen met hun neus 

binnen en lijf buiten, willen van 
alles weten. Ik vind het leuk hen 
te vertellen wat ik doe, krijgen zij 
een stukje klei mee om iets moois 
te boetseren dat zij later hier mo-
gen laten bakken.”

Porselein en glas
Persoonlijk heeft Carla geen last 
van de gestelde maatregelen. 
Dat de Kunstroute niet doorgaat 
komt haar eigenlijk wel goed uit. 
“Het zorgt ieder jaar toch weer 
voor een soort druk. Nu kan ik mij 
in alle rust concentreren op nieu-
we materialen, zoals porselein en 
glas. Porselein is zo een bijzonde-
re klei, het draaien op de schijf is 
echt een feest.” Enkele weken ge-
leden was het extra druk in het 
atelier, want Carla hield een ver-
bouwingsuitverkoop, dit om eens 
flink ruimte te krijgen in het ate-
lier. “De komende weken moe-
ten wij met machines en gereed-
schap aan de gang en dan is een 

atelier met breekbaar materiaal 
niet echt handig. Aan de water-
kant moeten de pannen er af, om-
dat de pannenlatten bijna tot stof 
zijn vergaan. Er moet wat hout 
vervangen worden en ook ge-
schilderd. Daarom heb ik expres 
de Elzen niet gesnoeid, omdat die 
kant van het atelier nog niet is op-
geknapt. Ik zal blij zijn als het ate-
lier weer vanaf de Seringenstraat 
te zien is. Het is zo een mooi his-
torisch plekje, de oude bloemen-
schuur met aanlegplaats zodat de 
bloemen per boot naar de veiling 
– schuin tegenover de Van Cleeff-
kade – vervoerd konden worden.” 

Van as tot glazuur
“Jaren geleden kende ik een we-
duwnaar. De urn met de as van 
zijn vrouw stond altijd midden 
op de salontafel. Zijn dochter in 
Middelburg vroeg hem te ko-
men logeren, maar hij wilde zijn 
vrouw niet thuis alleen laten. Van 
as kan je prachtig glazuur maken, 
ik werkte al met as uit de houtka-
chel. Ik bedacht dat ik de as van 
overleden mensen en huisdie-
ren ook kon verwerken tot gla-
zuur. Inmiddels heb ik veel nabe-
staanden heel erg blij gemaakt 
met een tastbare herinnering die 
zij eventueel bij zich kunnen dra-
gen. Vaak moedig ik hen aan om 
zelf iets te boetseren dat ik ver-
volgens glazuur met de as. De na-
bestaanden zijn altijd onder de 
indruk als het geglazuurde werk-
je klaar is. Het is steeds weer een 
bijzonder moment, vol verwach-
ting en emotioneel. Heel fijn dit 
te mogen doen.”

Ludiek idee
Omdat Carla zelf in het verleden 
veel gehad heeft aan een tijde-
lijke werkplaats op het voorma-
lig Maarse en Kroon terrein en 
in de voormalige Jac. Takschool, 
heeft zij tot slot een ludiek idee: 
“Waarom worden de leegstaande 
gebouwen niet tijdelijk beschik-
baar gesteld aan kunstenaars of 
laat de gemeente eens een kunst-
markt  organiseren – bijvoor-
beeld op het Stokkeland – en al-
le Aalsmeerse kunstenaars gra-
tis een kraam aanbieden. De ge-
meente heeft daar vast wel een 
potje voor.” 
Janna van Zon

Zaterdag bedacht, zondag uitgevoerd
Op de brommer rondje 
Haarlemmermeer
Aalsmeer - Een klein aantal fa-
natieke brommerrijders heeft 
afgelopen zondag 26 juli een 
rondje Haarlemmermeer gere-
den. Eén van de bedenkers van 
dit initiatief was Joost de Vries 
van het Aalsmeers Bromfiets Ge-
nootschap. Zaterdag werd be-
dacht om weer eens een ritje te 
gaan maken op de ‘oude’ brom-
fietsen en gelijk de volgende 
dag is de daad bij het woord ge-
voegd. Rond kwart over één zon-
dag klonken de eerste ‘ronkende’ 
motoren bij café Joppe. Om half 
twee was de groep compleet en 
gingen de deelnemers op weg 
richting de Aalsmeerderbrug en 

Haarlemmermeer. 
Er is een mooie route gereden 
van ongeveer zestig kilometer. 
Bij Cruquius is een kleine stop 
gemaakt om de benen even te 
strekken en bij Sloten zijn de 
brommers uitgezet en hebben de 
deelnemers in het zonnetje ge-
noten van een ijsje. 
Helaas geen ijsje en geen gezellig 
ritje voor Joost de Vries van het 
Bromfiets Genootschap. Hij was 
rijdend naar de start gekomen, 
maar aldaar had de brommer er 
geen zin meer in. Voor Joost zat 
er niets anders op dan lopend te-
rug naar huis. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zaterdag 8 augustus in Crash Museum
Lezing Jan Dörsch over 
Nederlands Indië
Aalsmeerderbrug - Op 15 augus-
tus is het 75 jaar geleden dat de 
Japanners hebben gecapituleerd. 
Daarom staat het Crash Museum 
de gehele maand augustus in het 
teken van Nederlands Indië. De 
oorlog in Zuidoost Azië wordt wel 
‘De Vergeten Oorlog’ genoemd. 
Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 wil een bijdrage 
leveren aan het in stand houden 
van de herinnering aan wat er in 
Nederlands Indië is voorgevallen. 
Er zullen meerdere activiteiten in 

augustus worden georganiseerd, 
waaronder en expositie over Ne-
derlands Indië. De eerste activi-
teit is een Lezing door Jan Dörsch 
over zijn herinnering aan Neder-
lands Indië. Jan is in 1939 gebo-
ren in Semarang. Hij heeft zijn ge-
hele leven informatie verzameld 
over het leven in het kamp en 
daarna en vertelt daar graag en 
boeiend over.
Als gevolg van de beperkingen 
die zijn opgelegd ingevolge de 
COVID-19 richtlijnen kunnen een 

“Het was een geweldige dag”
Lego-masters Lola en 
Jos bij de Dolfijn
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
20 juli stonden bij kinderopvang 
de Dolfijn in de Baccarastraat leg-
oblokjes centraal. Lola en Jos van 

het RTL4 programma Lego Mas-
ters waren op bezoek om een 
workshop te geven. Gestart werd 
met het stellen van vragen aan de 

Nieuw kunstwerk Ben Klein
Miniatuur paardenwagen 
voor groente en fruit
Aalsmeer - Hij heeft al diverse 
voertuigen in miniatuur gemaakt 
en na zo’n vijf weken actief bou-
wen heeft Ben Klein zijn volgen-
de kunstwerk voltooid. Dit keer 
een wagen met een nostalgische 
herinnering aan zijn eigen jeugd. 
De oud-Aalsmeerder heeft na-
melijk de groente- en fruitwagen 
van zijn vader op een grootte van 
ongeveer 70 centimeter nage-
bouwd. 
De vader van Ben had in de ja-
ren vijftig een groentezaak in de 
Zijdstraat 15, het pand waar nu 
de Wereldwinkel is gevestigd. 

De paardenwagen kocht zijn va-
der in 1952 en hiermee ging hij 
op pad om huis-aan-huis groen-
te en fruit te verkopen. De vader 
van Ben had geen eigen paard 
om de wagen voort te bewegen. 
Hij huurde paard Margot bij de 
vader van Joop Walraven. 
Ben is terecht trots op zijn mooie 
miniatuur en hoopt deze te mo-
gen tonen in de Wereldwinkel, 
is de cirkel even rond. Maar niet 
voordat hij een (speelgoed)paard 
heeft gevonden die past bij en 
qua maat overeenkomt om de 
‘kar’ te trekken.

twee bouwers. Lola en Jos hebben 
voor het tv-programma diverse 
prachtige en grote lego-objecten 
gebouwd, waaronder een voer-
tuig, een droomhuis en een draak. 
De kinderen waren vooral nieuws-
gierig naar hun ervaringen in deze. 
Na de kennismaking gingen Lola 
en Jos met de jongens en meiden 
aan de slag en werden allerlei leu-
ke lego-bouwwerken gemaakt. De 
kinderen hadden zich ook voor-

bereid op het bezoek en toon-
den trots aan Lola en Jos hun ge-
maakte lego-kunstwerken. Tot slot 
mochten de kinderen met de twee 
bekende lego-bouwers op de fo-
to en natuurlijk zijn er handteke-
ningen gevraagd en uitgedeeld. 
“Het was een geweldige dag. Leuk 
en leerzaam”, aldus de kinderen en 
de medewerkers. Lola en Jos lieten 
bij het afscheid weten ook een ge-
zellige ochtend te hebben beleefd.

beperkt aantal toehoorders toe-
gelaten worden. Daarom zal Jan 
zijn verhaal op zaterdag 8 augus-
tus twee keer vertellen, de eerste 
sessie is om 11.00 uur en de twee-

de sessie is om 13.00 uur. Reser-
veren is verplicht. Bezoekers van 
het museum en één van de le-
zingen kunnen zich opgeven via 
de website op www.crash40-45.

nl/kaarten-reserveren/. Deze le-
zing is uitstekend te combineren 
met een bezoek aan het muse-
um. Toegang tot de lezing is gra-
tis voor bezoekers aan het muse-
um. De toegang bedraagt 6 euro 
voor volwassenen en 3 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Bezoe-
kers krijgen bij binnenkomst een 
consumptiemuntje gratis. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang. Het 

museum is elke zaterdag en op 
de tweede zondag van de maand 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur 
en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout). Kijk voor meer in-
formatie over het museum en het 
werk van het Crash luchtoorlog- 
en verzetsmuseum ’40- ‘45 op de 
website, op instagram en/of op 
facebook. 
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Aalsmeer - In het eerste kwartaal 
van dit jaar werden er minder in-
braken in woningen gepleegd. 
Dit had natuurlijk alles te maken 
met de ingestelde maatregelen 
vanwege de coronapandemie. In-
middels is er versoepeld en gaan 
mensen er weer meer op uit. Een 
dagje weg, op bezoek én de va-
kantieperiode is aangebroken. 
De reis naar andere oorden lonkt 
en natuurlijk weet het dievengil-
de dit ook. Aan de landelijke cij-
fers is te zien dat het aantal in-
braken in woningen weer aan het 
toenemen is. Ook in Aalsmeer! Op 
donderdag 23 juli is rond kwart 
voor twee in de nacht gepoogd 

in te breken in een woning in de 
Marktstraat in het Centrum. Op 
twee plekken is geprobeerd een 
raam te openen. De inbraak is 
niet gelukt. Mogelijk door goed 
hang- en sluitwerk of de daders 
zijn gestoord, cq. gezien door 
passanten. 

De politie van Aalsmeer hoopt 
dat er getuigen zijn en dat zij 
zich melden. De inbraak gezien 
of meer informatie over de da-
ders? De politie hoort het graag 
via 0900-8844 (zaaknummer 
2020153531). Mocht u/jij iets ver-
dachts zien in uw/jouw buurt, 
schroom niet en bel direct 112.

Politie zoekt getuigen/informatie
Poging inbraak woning 
in de Marktstraat

Drempel bij recreatie-eiland vernieuwd

A(f)gesloten voor verkeer
Aalsmeer - In de maanden juni 
en juli zijn in opdracht van de ge-
meente diverse werkzaamheden 
aan wegen uitgevoerd. Zo is on-
langs het asfalt vernieuwd van de 
Stommeerweg tot aan de Men-
singlaan en afgelopen donder-
dag 23 juli is in de avond gewerkt 
aan het vervangen van de drem-
pel bij het recreatie-eiland. Met 
een bord werd de ‘klus’ aange-
kondigd en het is misschien niet 
iedereen, of na pas enkele ma-
len lezen, opgevallen: Het bord 
miste een letter. De ‘f’ was verge-
ten, maar het kan natuurlijk ook 
een grap van de plakker geweest: 
‘a(h), gesloten’, geen doorgang 

dus. Grappig. In ieder geval is de 
bestrating op de drempel vervan-
gen voor mooi, glad asfalt. Klaar 
voor weer heel wat jaartjes rij-
plezier. Nu nog wat ‘gaatjes’ weg-
werken op de Kudelstaartseweg 
langs de Westeinder en de Van 
Cleeffkade onder handen nemen, 
maar beide wegen zijn waar-
schijnlijk voorlopig nog niet aan 
de beurt. Onmogelijk in combi-
natie met de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg. Het 
is behoorlijk druk op deze bin-
nenwegen sinds de afsluiting bij 
de Zwarteweg voor realisatie van 
de rotonde. En het is nog wel zo-
mervakantie...

Verdubbeling van aantal in korte tijd
Niet 1, maar 2 rotondes!

ners regelmatig zowel overdag 
als ‘s avonds een kijkje nemen bij 
de werkzaamheden. 
Stukje bij beetje zagen zij de oude 
kruising met vele borden en aan-
wijzingen veranderen in een mo-
derne rotonde van een indruk-
wekkend formaat. Nog even ge-
duld, maar de voltooiing van ro-
tonde nummer drie in Aalsmeer 
nadert. 
Heel wat minder ‘bekendheid’ ge-
niet de tweede rotonde in aan-
bouw. Deze wordt gerealiseerd 
op de hoek Middenweg met de 
Molenvlietweg. De scherpe bocht 
wordt hiermee uit dit wegdeel 
gehaald. De rotonde is evenals 
die bij de Zwarteweg nog niet 
klaar, maar het ‘rondje’ is al duide-
lijk zichtbaar. Rest nog de verde-
re inrichting en asfalteren. In kor-
te tijd dus een verdubbeling van 

het aantal rotondes in Aalsmeer! 

Nieuwe verbindingsweg
Gelijktijdig met de aanleg van de-
ze rotonde wordt gewerkt aan 
een nieuwe verbinding. Het be-
treft de aanleg van de fase 1 van 
de Molenvlietweg (tussen de 
Middenweg en de Aalsmeerder-
weg). Op de kruising Ophelia-
laan, Aalsmeerderweg en Stom-
meerkade gaat ook nog een ro-
tonde aangelegd worden. Hier-
mee wordt de route aangelegd 
van het Centrum naar Zuid en 
Oost en naar de aansluiting op 
de (nieuwe) N201. Deze verbin-
ding heeft al een naam: De Bur-
gemeester Hoffscholteweg. Als 
de werkzaamheden volgens de 
planning verlopen, is de aanleg 
hiervan in oktober aanstaande 
gereed.

Opgeven is nog mogelijk
Pramenrace 2020: Wie is 
het slimste team?
Aalsmeer - Een aantal teams 
heeft zich al opgegeven voor de 
alternatieve Pramenrace op za-
terdag 12 september. De deelne-
mers gaan strijden voor de titel 
het slimste team. Normaal orga-
niseert de Stichting Pramenrace 
In Ere op de tweede zaterdag in 
september de Aalsmeerse Pra-
menrace. Echter, in dit corona jaar 
waarin alles anders verloopt, zal 
ook de tweede zaterdag anders 
gaan. Dit jaar geen bont versierde 
stoet pramen door de Aalsmeer-
se wateren, maar een Pramen-
race op het droge. SPIE gaat op 
12 september vanaf 08.00 uur 
een radio-uitzending maken met 
hierin de vaste items van de Pra-
menrace. Dus om 8.00 uur het 
stay-at-home praamontbijt.
Er zullen de hele dag door veel 
gasten aan het woord komen, 

zowel deelnemers en oud-racers 
als medewerkers en vrijwilligers. 
Vanaf 10.00 uur wordt de eerste 
Pramenrace kennisquiz gehou-
den. Voor de quiz kan ieder team 
zich inschrijven. Een team moet 
minimaal uit vier personen be-
staan. Eén persoon doet de quiz, 
één de thuisopdracht en de twee 
andere teamleden gaan een op-
dracht op locatie doen. Zijn de 
opdrachten klaar, dan kan de 
stempelkaart ingeleverd worden. 

Gegarandeerd startbewijs
De teams krijgen niet alleen een 
give away, maar ook een gega-
randeerd startbewijs voor de race 
van 2021. Net als vorig jaar is SPIE 
volgend jaar weer gebonden aan 
een maximaal aantal deelnemers. 
Opgeven voor de alternatieve 
Pramenrace kan via www.spie.nl.

Drukke, gevarieerde maandag
Brandweer in actie voor 
explosie op boot
Aalsmeer - Maandag 27 juli rond 
kwart over vier in de middag 
werd de Brandweer van Aalsmeer 
gealarmeerd voor een brand op 
een boot in een jachthaven aan 
de Herenweg in Leimuiden. De 
Brandweer is direct met de blus-
boot op weg gegaan, maar kreeg 
onderweg te horen dat de hulp 
niet meer nodig was, de Brand-
weer van Leimuiden had het in-
cident al onder controle. Door 
de explosie heeft de boot zwa-
re schade opgelopen. Er is veel 
roetschade, ramen zijn gespron-
gen en een deur is weggebla-
zen door de knal. Ook zijn twee 
personen gewond geraakt. Door 
medewerkers van de ambulan-
cedienst is eerste hulp verleend. 
Eén persoon heeft behoorlijke 
brandwonden opgelopen en is 
met spoed en onder politiebege-
leiding naar een ziekenhuis ver-
voerd. Naar de oorzaak van de ex-
plosie wordt een onderzoek inge-
steld. Mogelijk is een gasfles ont-
ploft.

Verbranden afval
Het was een drukke maandag 
voor de Brandweer van Aalsmeer. 
Rond elf uur in de ochtend is met 
spoed gereden naar een gebouw 
aan de Bezworen Kerf in De Kwa-
kel. Volgens een melding was er 
een brand waar behoorlijk veel 
rook bij vrijkwam. Ter plaatse 
bleek het te gaan om een afval-
verbranding op een privéterrein. 
Het brandende afval is geblust 
met een paar emmers water. 

Grote brand in Amsterdam
De ‘piepers’ van de brandweerlie-

den waren deze maandag al eer-
der afgegaan. Even over half ne-
gen in de ochtend werd assisten-
tie gevraagd bij een zeer grote 
brand in een woonboerderij aan 
de Bloemendalergouw in Am-
sterdam. De brandweer is snel 
op weg gegaan met de dom-
pelpomp en tankautospuit. Ter 
plaatse gekomen bleek de inzet 
van de Aalsmeerse Brandweer 
niet meer nodig. 
De brand heeft de boerderij vol-
ledig verwoest. Gedacht werd dat 
er niemand meer aanwezig was 
in de woning, er bleek echter toch 
nog een persoon binnen te zijn. 
Het lichaam werd nadat de brand 
was geblust in de woning gevon-
den. Er wordt onderzoek gedaan 
naar de oorzaak van de brand. 

Poes gered uit boom
En dat de vrijwilligers van Brand-
weer van Aalsmeer van alle mark-
ten thuis zijn en zich graag inzet-
ten voor de medemens hebben 
zij deze maandag ook laten zien. 
Rond half twee in de middag 
werd hulp gevraagd bij het red-
den van een poes uit een boom. 
Op de hoek Mensinglaan met de 
Hortensialaan was Samba iets te 
avontuurlijk geweest. Het dier 
durfde niet meer zelf naar bene-
den. 
De brandweer heeft Samba een 
handje geholpen en kreeg als 
dank een doos met overheerlij-
ke gebakjes. Samba had volgens 
haar baasje ook flinke trek gekre-
gen van de klimtocht. Er werden 
in korte tijd twee bakjes eten naar 
binnen gewerkt.  
Bron: Brandweer Aalsmeer

Flinke schade na de explosie op de boot. Foto’s: Marco Carels

Opmerkelijke 
zonnebloem

Kudelstaart - Bijen en hommels 
worden naar de enorme zonne-
bloem in de achtertuin van de 
familie Beek aan de Schweitzer-
straat in gelokt! Wat startte als 
een klein plantje in een bloempot 
van de buurman, is in de tuin uit-
gegroeid tot een bijzondere gro-
te zonnebloem. Met een stam 
zo dik als een arm en een lengte 
van meer dan 3,5 meter geeft de 
plant nu elf gele zonnebloemen. 
En de familie heeft zelfs nog acht-
tien knoppen geteld! 

...van Truus
Groene vingers
Aalsmeer - Wij zijn gezegend 
met een grote tuin en dat is in 
vele opzichten een voordeel. Ten 
eerste kun je prima anderhal-
ve meter afstand houden met ie-
dereen die de tuin maar binnen-
komt. Ook met mijn echtgenoot, 
hoewel dat in principe niet nodig 
is, maar soms wel heel handig als 
we weer eens anders over bepaal-
de zaken denken. Over tuinieren 
bijvoorbeeld. Dat is van ons alle-
bei een hobby, maar hij is van de 
bloemen en de planten, ik van de 
groenten. Ik ben altijd al van me-
ning geweest dat je uit een tuin 
moet kunnen eten. Als kleuter 
ging ik met mijn opa mee naar 
zijn volkstuin. Hij op zijn heren-
fiets, de schoffel en de hark zorg-
vuldig langs de stang gebonden, 
ik voorop er bovenop. Ik woonde 
bij mijn grootouders en mijn oma 
zal me wel zat geweest zijn en ge-
zegd hebben: neem in vredes-
naam dat kind even mee. Ik vond 
het verrukkelijk tussen de boon-
tjes en de aardbeienplanten. 
Toen ik als jonge moeder van de 
flat in de Geraniumstraat naar 
de Oosteinderweg (het Farregat) 
verhuisde werd ik bijna depres-
sief. Ik was gewend iedere mid-
dag even bij te kletsen met mijn 
gezellige buurvrouwen. Kop thee, 
daarna de fles sherry op tafel, si-
garetje erbij, zo namen we de we-
reldproblematiek door, klaagden 
over onze mannen en lieten onze 
baby’s en peuters (vijf in het ge-
tal) lekker rond rotzooien en de 
koektrommel leegeten. Gouden 
tijden, verschrikkelijk gelachen. 
In het Farregat voelde ik mij met 
een peuter, een baby en een man 
die van 5 tot 5 werkte, nogal een-
zaam. De buurvrouwen daar had-
den het over de grote voorjaars-

schoonmaak en hoever ze al wa-
ren. Voorjaarsschoonmaak? Geen 
idee. Waar hebben we het over? 
Ik heb dat jaar de lente anders 
vertaald en in plaats van kamers 
soppen heb ik in maart fanatiek 
de tuin omgespit en een moes-
tuin aangelegd. Ik kan het ieder-
een aanraden. Er is werkelijk geen 
betere therapie dan een tuin om-
spitten. Je krijgt er een ongeloof-
lijk leeg hoofd van en een uitste-
kende conditie. 
Op de plek waar ik nu al tiental-
len jaren woon, heb ik ook weer 
een moestuin aangelegd Tot mijn 
grote vreugde (en verbazing) 
hoorde ik manlief laatst tegen 
vrienden zeggen, dat ik daar be-
ter in ben dan hij. Ik moet zeggen, 
alles tiert er welig, en dat is niet 
dankzij mijn groene vingers maar 
meer door het advies dat ik her 
en der opdoe. Jan bijvoorbeeld is 
mijn goeroe, die me op het goe-
de spoor heeft gezet wat betreft 
peultjes telen, de goede soort 
bonen kiezen en de juiste bemes-
ting. Ik beleef er ongelooflijk veel 
plezier aan. Zitten er ook nade-
len aan deze leuke hobby? Abso-
luut. We eten drie keer in de week 
sperziebonen. 
truusoudendijk@gmail.com

Aalsmeer - De aanleg van de ro-
tonde op de Burgemeester Kaste-
leinweg bij de Zwarteweg nadert 
de voltooiing. Momenteel wordt 
nog gewerkt aan de bestrating en 

het plaatsen van borden. Duide-
lijk is te zien dat fietsers alle voor-
rang krijgen op deze kruising met  
in de nabijheid een scholencom-
plex. Vanaf de start gaan inwo-





Aalsmeer - ‘Sem op Zaterdag’ 
komt 1 augustus met verrassen-
de oude herinneringen. Sem van 
Hest, de Limburgse Aalsmeerder, 
trakteert iedere zaterdag de luis-
teraars op soms onnavolgbare 
wijze op heerlijke muziek en bij-
zondere gasten. Zijn keuzes zijn 
wat betreft inhoud, artiest of ti-
tel vaak gerelateerd aan de actua-
liteit en worden relaxed en infor-
matief toegelicht. Alle genres en 
dus muziek van alle continenten 
komen gevarieerd aan bod met 
een accent op ‘licht verteerbaar’.
“Één van de voordelen van socia-
le media is de kennismaking met 
mensen die je anders nooit zou 
ontmoeten”, aldus programma-
maker Sem van Hest. Een van de-
ze contacten heeft zijn muzikale 
liefdes met Sem gedeeld en daar 
gaat bij ‘Sem op Zaterdag’ een 
uur uit geput worden. Met ver-
rassende mooie oude herinnerin-
gen. Een tip van de sluier? Span-
dau Ballet. Het programma wordt 
iedere zaterdag uitgezonden tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. 

Collega in ‘Door de Mangel’
Wekelijks ontvangt de Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’ live 
een Aalsmeerse of Kudelstaartse 
gast. Zo was afgelopen maandag 
Daniel Alderden alweer de 292e 
plaatsgenoot die te gast was bij 
de programmamakers. Daniel 
werkt bij scheepswerf Gouwerok 
als lasser, maar bouwt ook zelf 
aluminium pramen. “Deze zijn 
onderhoudsvriendelijker dan de 
houten versies”, vertelde Alder-
den, die zijn opleidingen via zijn 
werkgever heeft gevolgd. Zijn 
toekomstdroom is een eigen be-
drij�e te beginnen. Daniel noem-
de zichzelf gezellig, aardig en so-
ciaal. Naast zijn werk drinkt hij 
graag gezellig met vrienden een 
biertje en doet hij ieder jaar mee 
aan de pramenrace. “Nu het niet 
doorgaat, gaan we waarschijnlijk 
toch gewoon een stukkie varen”, 
zei Alderden lachend.
Ook Daniel heeft weer een op-
volger gevonden. Maandag 3 au-
gustus zal bij presentator Elbert 
Huijts een Radio Aalsmeer-col-
lega aan tafel schuiven. Adrie de 
Rooij is de feest-dj op de praam 
van Daniel tijdens de pramen-
race, maar maakt ook radiopro-
gramma’s op de dinsdagavond 
bij de lokale omroep. “Adrie is al-
tijd bezig en druk, ook voor an-
deren. Ik ben benieuwd hoe hij 

die spirit er toch altijd weet in te 
houden”, vroeg Daniel zich af. Het 
antwoord op deze vraag en meer, 
is maandag 3 augustus te horen 
tussen 19.00 en 20.00 uur. Ook 
een vraag voor Adrie? Mail deze 
dan naar studio@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending 
naar: 0297-325858.

Locatelli en Beethoven 
‘Intermezzo’ wil klassieke muziek 
meer onder de aandacht brengen 
van het Aalsmeerse publiek. We-
kelijks zoeken programmamakers 
Sem van Hest en Cor Knol om de 
beurt de mooiste muziekstukken 
uit voor liefhebbers van klassie-
ke muziek. Op maandag 3 augus-
tus zal in het klassieke radiopro-
gramma ‘Intermezzo’ veel aan-
dacht zijn voor de Italiaanse com-
ponist Pietro Locatelli, die 35 jaar 
in Amsterdam heeft gewoond en 
daar stierf in 1764. Locatelli, zelf 
violist, componeerde voorname-
lijk muziekstukken waarin de vi-
ool een hoofdrol vertolkte. Jaap 
van Zweden heeft veel van zijn vi-
oolconcerten als solist ten geho-
re gebracht. Een van deze concer-
ten zal Sem van Hest laten horen. 
En uiteraard ook werk van Beet-
hoven in dit Beethovenjaar. ‘In-
termezzo’ wordt iedere maandag 
van 21.00 tot 23.00 uur uitgezon-
den. Terugluisteren van het pro-
gramma kan via uitzending ge-
mist.

Radio en televisie
Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. En te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. 

Adrie de Rooij is de 293e gast 
bij ‘Door de Mangel’ op Radio 
Aalsmeer.
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Monique: “Enorm naar mijn zin gehad”

Monfleurique sluit eind 
augustus haar deuren
Aalsmeer - Monique Bonhof, ei-
genaresse van bloemenkiosk 
Monfleurique op het Raadhuis-
plein, gaat er na ruim tien jaar 
mee stoppen. Ze vertelt: “Ik vind 
het nog steeds heerlijk werk hoor, 
maar zeven dagen in de week 
bezig zijn is best veel. Het is ge-
woon mooi geweest en ik wil ge-
zond oud worden. ” Wat Monique 
vooral gaat missen is haar klan-
tenkring. “Die Aalsmeerse gezel-
ligheid. Tja, en ik word gewoon 
blij van bloemen. Gelukkig heb ik 
een leuke betrekking gevonden 
in de bloemenbranche. Daar ligt 
mijn hart.” Zaterdag 29 augustus 

is de laatste dag dat Monfleurique 
is geopend. En alles moet voor 
die tijd weg. Het loont de moeite 
om in de kiosk te komen snuffe-
len naar vazen, bloempotten, ac-
cessoires en uiteraard tot de laat-
ste dag verse bloemen en mooie 
boeketten. “Daarna neem ik eerst 
lekker een maandje vrij.” Aldus de 
vrolijke onderneemster die van-
af haar zestiende al met bloemen 
bezig is. Tot slot: “Ik hoop al mijn 
vaste klanten nog even te zien 
voor 29 augustus om ze persoon-
lijk te bedanken. Ik heb het hier 
enorm naar mijn zin gehad!”
Door Miranda Gommans 

Ook honing en jam verkrijgbaar
(H)eerlijke groente van 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Het is er weer: (h)eer-
lijke groente van de Historische 
Tuin. Alles vers, onbespoten en 
met liefde gekweekt. De regen-
buitjes van de afgelopen weken 
mondden uit in een overvloedi-
ge oogst. Een greep uit het hui-
dige assortiment: (bos)-uien, Ku-
delstaartse Koninkjes (krielaard-
appeltjes), bietjes, peterselie, Piet 
Vissers (de typisch Aalsmeerse 
snijbonen) en wortelen. Het aan-
bod is dagelijks een verrassing. 
In de bloemenschuur wordt met 
aandacht de groente schoonge-
maakt en voorbereid voor de ver-
koop. Er zit van alles aan te ko-
men. Denk hierbij aan sperzie-
bonen, pompoenen, tomaten, 
courgettes geel en groen, au-
gurken enzovoort. Nog even ge-
duld. Stap regelmatig de Histori-
sche Tuin binnen en geniet van 
dagverse groente. Naast over-
heerlijke zomerhoning van het 
bijenvolk, zijn er diverse soorten 
jam verkrijgbaar. Verwen jezelf of 
een ander eens met zwarte bes-
sen-, pruimen- of frambozenjam. 
Op dit moment is er zwarte bes-
senjam verkrijgbaar. In de loop 

van het seizoen komen er nieuwe 
smaken bij. De Historische Tuin 
blijft verrassen! De Historische 
Tuin is bereikbaar via het Praam-
plein en is geopend van dinsdag 
tot en met zondag tussen 10.00 
en 16.30 uur.

Hoe vergaat het de horeca 
tijdens de coronacrisis?

Aalsmeer - Uw verslaggeef-
ster doet een rondje langs een 
aantal horecagelegenheden in 
Aalsmeer met de vraag hoe het 
ze de afgelopen maanden is ver-
gaan en hoe ze de toekomst zien. 
Nicky van Es, eigenaresse van 
Het Tuinhuis op het Praamplein, 
vond het allemaal wat vreemd 
toen ze hoorde dat de horeca 
prompt dicht moest. “De zater-
dag ervoor was het helemaal vol 
en we dachten dat het wel mee 
zou vallen, maar zondag belde 
de een na de ander af. Dat ging 
niet de goede kant op. We za-
gen de bui al hangen. We hebben 
het eten verdeeld onder het per-
soneel en toen heb ik twee we-
ken even helemaal niets gedaan. 
Gelukkig heb ik mijn vaste team 
kunnen behouden. We hebben 
in de coronatijd take-away ge-
daan. We hadden een loketje ge-
maakt voor de drive-in voor boot-
jes. En met Pasen en Moederdag 
werden er veel ontbijtjes en high-
tea’s bezorgd/gehaald. De rust en 
tijd hebben we goed benut.” Nic-
ky: “Het laagje spek is weg, maar 
het is wat het is en we gaan dat 
weer opbouwen. Wel spannend 

allemaal. Doen we het wel goed, 
houden we ons wel aan de re-
gels? Binnen is het best lastig, 
maar met mooi weer maken on-
ze gasten gretig gebruik van zo-
wel het voor- als achterterras.” 
Het Tuinhuis heeft naast ontbijt-, 
lunch- en high-tea mogelijkhe-
den een webshop voor taarten. 
Dat afhalen gaat dus gewoon 
door. Kijk hiervoor op www.het-
tuinhuis.nl Hoe Nicky de toe-
komst ziet: “De anderhalvemeter-
regels zie ik bij ons helaas somber 
in. Zeker in het najaar en de win-
ter. Maar goed, we zijn creatief 
genoeg, daar verzinnen we vast 
weer wat op!” 

Het Tuinhuis: “Het laagje spek is weg, 
maar we gaan dat weer opbouwen”

Op de vraag hoe het bericht in 
maart het team van bar-restau-
rant De Praam ter oren kwam ant-
woordt Kaylee, één van de vas-
te medewerkers: “We zaten nog 
niet vol op dat moment, maar er 
stonden wel veel reserveringen in 
de agenda. Die moesten we alle-
maal cancelen. We hadden geen 
keus. We hebben de periode dat 
we dicht waren aangegrepen om 
het restaurant en terras aan te 
pakken. Er liggen nieuwe tegels 
op het terras, binnen is er wat 
schilderwerk verricht en klusjes 
die gewoonlijk blijven liggen.” Na 
een maand is ook De Praam mee 
gaan doen met afhaalmaaltijden. 
En dat liep volgens Kaylee super-
goed. “Maar toch is het totaal an-
der werken hoor. Weinig interac-
tie met mensen.” Vanaf juni was 
het gelukkig goed weer, dus op 
het terras konden er weer gasten 
worden verwelkomd. Binnen ui-
teraard een stuk minder. In juli is 
er meer versoepeld. Ook is de bar 
weer geopend in de weekenden 

tot 1 uur ’s nachts en aanvragen 
voor de eerste feestjes staan in de 
agenda. 
“Er moet wel nog strenger wor-
den gecontroleerd. Hopelijk 
houdt iedereen zich aan de maat-
regelen. We doen mee met al-
le versoepelingen, maar houden 
het extra goed in de gaten.” Al-
dus Kaylee Vermeulen die blij is 
dat het gezellige team behouden 
kon blijven en weer lekker aan de 
slag kan. 
Door Miranda Gommans 

De Praam: “We hebben het terras en 
het restaurant aangepakt”

Programma’s Radio Aalsmeer
Feest-dj Adrie de Rooij te 
gast bij ‘Door de Mangel’

Zondag 2 en woensdag 5 augustus
Open dagen Forteiland 
IJmuiden
IJmuiden - Op zondag 2 augustus 
is het Forteiland IJmuiden, zoals 
alle eerste zondagen in de periode 
van maart tot en met november, 
weer geopend voor het publiek. 
Maar speciaal voor het toerisme 
in het zomerseizoen kan het Fort, 
inmiddels behorend tot het Unes-
co Wereld-erfgoed, ook bezocht 
worden op woensdag 5 augus-
tus. Vanwege coronamaatregelen 
lopen er geen gidsen mee, maar 
mag men zelf in het eenrichtings-
verkeer rondlopen in en rond het 
uit 1888 daterende pantserfort 
dat door zijn ligging bij de slui-
zen en in het havengebied in 1910 
het zwaartepunt werd van de ‘Po-
sitie IJmuiden’. In 1940 namen de 
Duitsers de ‘Positie IJmuiden’ over 
en noemden het toen de ‘Festung  
IJmuiden’. Vandaar de vele bun-
kers op en om het Fort. Het toen 
52 jaar oude Fort deed daarbij 
dienst als manschappenverblijf en 
opslagruimte voor onder andere 

munitie. Kijk voor meer informatie 
op www.forteilandijmuiden.com.

Overtocht
De overtocht naar het Forteiland 
wordt verzorgd door mps ‘Konin-
gin Emma’ vanaf de Kop van de 
Haven in IJmuiden. Op zondag 
zijn de vertrektijden om 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Terugvaren 
kan men - naar keuze - om 13.00, 
15.15 of 17.20 uur. Op woensdag 
is er slechts één overtocht: de 
boot vertrekt dan om 12.45 uur en 
vaart weer terug om 15.15 uur. 
Toegangskaarten voor de over-
tocht heen en terug, inclusief 
rondleiding, kosten 12,50 euro per 
persoon. Kinderen tot en met 6 
jaar hebben gratis toegang (onder 
begeleiding; maximaal 4 kinderen 
per begeleider). Kaarten kunnen 
vooraf worden besteld via inter-
net: www.ijmuidenserondvaart.nl 
of telefonisch via: 0255-511676. 
Adres: Forteiland 10. 

Wedstrijden in Gouda en Heerenveen
Persoonlijke records 
voor atleten AVA 
Aalsmeer - Na de sterke pres-
taties van het afgelopen week-
end in Utrecht waaierden de AV 
Aalsmeer atleten deze week uit 
naar Gouda en Heerenveen. Al-
lereerst verschenen Wessel Heil 
en Corné Timmer aan de start op 
vrijdagavond 24 juli in Gouda. 
Wessel soleerde op de 1500 me-
ter naar een persoonlijk record, 
waarbij hij net boven de 4:20 mi-
nuten bleef steken. Zijn tijd van 
4:20,25 minuten betekent een 
persoonlijk record voor Wessel 
en met 10 seconden voorsprong 
op nummer twee pakte hij met-
een de seriewinst. Corné Timmer 
startte later op de avond op de 
5000 meter waarbij hij zijn stij-
gende vorm toonde door 10 se-
conde van zijn besttijd af te ha-
len en te finishen in 15:27,03 mi-
nuten. Zowel voor Corné als Wes-
sel zit er nog rek in de tijden waar-
bij verwacht mag worden dat ze 
hun tijden later in het seizoen 
nog verder kunnen aanscherpen. 
Tijdens hun vakantie in Friesland 
besloten Gwen, Colin en Just Ale-
wijnse aan de Heerenveen Clas-
sic 2020 deel te nemen. Hier was 
Gwen gebrand om het clubrecord 
op de 600 meter bij de meisjes C 
aan te scherpen. Na een romme-

lige start met veel duw- en trek-
werk, waarbij er veel tijd verloren 
ging, miste Gwen met 1 secon-
de het clubrecord. Haar tijd van 
1:41,08 minuten was wel genoeg 
voor de winst. Na de het ster-
ke optreden van Colin afgelopen 
week in Utrecht op de 800 meter 
waren de verwachtingen weder-
om hoog gespannen. Helaas luk-
te het Colin niet om zijn tijd ver-
der aan te scherpen. Zijn tijd van 
2:23,48 minuten leverde hem een 
zesde plaats bij de junioren C op. 
Tot slot verscheen Justin voor het 
eerst in zijn jonge atletiek carriè-
re bij de D-junioren aan de start 
van de 800 meter. Zijn tijd van 
2:30,81 minuten betekende een 
uitstekend debuut en een twee-
de plaats. Foto: Erik Witpeerd.

Willem slaat aanval op 
koppositie af
Kudelstaart - Een felle strijd tij-
dens de achtste ronde van de zo-
mercompetitie, waar maar liefst 
14 schakers naar toe waren ge-
komen. Vijf van de zeven partijen 
eindigden in een dubbele over-
winning voor een van de spelers. 
De topper van de dag was Wil-
lem Hensbergen tegen Peter Ver-
schueren. In de stand na zeven 
ronden stond Willem 6 punten 
voor, dus Peter moest twee maal 
winnen om gelijk te komen. Hij 
startte veelbelovend en wist de 
eerste partij na harde strijd te win-
nen. In de tweede partij trok Wil-
lem de stand echter weer gelijk en 
behield daardoor de ongedeelde 
koppositie. Maarten de Jong ver-
sloeg Huup Joosten met 4-1. In 
de eerste partij had er voor Huup 
meer ingezeten, maar hij liet een 
mooie stelling remise lopen. Vin-
cent Jongkind was gekoppeld aan 
Joran Donkers en moest twee keer 
het hoofd buigen. De eerste par-
tij had hij echter kunnen redden, 
maar in grote tijdnood zag hij de 
wending Lxa3 over het hoofd, 
waarmee hij een pion terug had 
gewonnen en de stelling remi-
se was. De diverse stuurlui aan de 

kant, waaronder Gerard Verlaan, 
zagen het wel, maar daar had Vin-
cent niet veel aan. Gerard zelf was 
toen al klaar en twee keer omge-
bracht door Koen Beentjes. Deze 
keer had Koen het bord wel goed 
neergelegd en dat pakte goed 
voor hem uit. Tom van der Zee 
was weer uit Duitsland afgereisd 
en speelde tegen Wim Appelman. 
In de eerste pot won Tom al snel 
een stuk en maakte het daarna 
bekwaam af. De tweede partij was 
spannender, maar ook die trok 
Tom naar zich toe. Mladen Cicek 
lette deze keer wel goed op zijn 
klok en versloeg Marco Hutters 
twee maal. Dat lukte Olivier Ma-
rincic ook tegen Jan van der Sluis.
De uitslagen na acht ronden:
Willem - Peter Verschueren: 3-3
Jan - Olivier: 0-6
Gerard - Koen: 0-6
Huup - Maarten: 1-4
Mladen - Marco: 6-0
Joran - Vincent: 6-0
Tom - Wim: 6-0
Na acht ronden staat Willem op 
kop met 37 punten, gevolgd door 
Peter en Olivier met 31 punten. 
Nog vijf ronden te gaan, dus er is 
nog niets beslist.
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