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De Kwakel viert
digitaal Koningsdag

Powered by team Karin Eveleens

De Kwakel - Maandag a.s. zal Koningsdag er heel anders uit
gaan zien dan gepland was. Maar de organisatoren van Koningsdag De Kwakel zijn niet voor 1 gat te vangen. Het heeft
heel veel tijd en organisatie gekost, maar ze hebben een Koningsdag op poten gezet die klinkt als een klok. Elders in deze krant vindt u het gehele programma. Er is de hele dag iets te
beleven en voor jong en oud. 90% digitaal, maar jong en oud
zijn wel gedigitaliseerd. Het belooft een mooie dag te worden.

eveleens.nl

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

De bouw van het Flowerhotel aan de Japanlaan is in volle gang.

!
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Bouw van Flowerhotel voor
arbeidsmigranten gestart

www.h2makelaars.nl

Aalsmeer - Binnen de muren van het gemeentehuis wordt gestaag verder gewerkt aan de ontwikkeling van arbeidsmigrantenlogies in Green Park Aalsmeer. Het lag in de bedoeling van het
college van burgemeester en wethouders om de gemeenteraad
de laatste stand van zaken toe te lichten middels een informatief
overleg in april.
Dit overleg kan nu door de richtlijnen rondom het coronavirus
niet doorgaan en daarom is besloten de leden van de gemeenteraad schriftelijk te informeren
en allen krijgen tot 28 april de tijd
om hier vragen over te stellen. De
bouw van het Flowerhotel met logiesvoorziening voor 200 bedden
aan de Japanlaan is inmiddels van
start gegaan. Er dient nog een uitspraak te komen van de Raad van
State inzake een ingediend hoger beroep, maar wanneer is onbekend. De ontwikkelaar heeft
besloten de uitspraak niet af te
wachten, dus er wordt volop ge-

male capaciteit dus aanzienlijk bijgesteld. In het gebouw zijn op de
twee bovenste verdiepingen éénpersoonskamers ingericht. Het is
de bedoeling dat deze kamers ook
voor andere doelgroepen kunnen
worden ingezet, zoals voor een
bouwd. De verwachting is dat het gescheiden man of vrouw of een
Flowerhotel eind 2020 gereed zal student die gedurende een sezijn.
mester een studie in de omgeving volgt. Tegen Hotel LegmeerHotel Legmeerdijk
dijk is door drie partijen bezwaar
De tweede logiesvoorziening aan gemaakt. De eerste verwachting is
de Legmeerdijk (289-291) staat dat behandeling bij de rechtbank
direct naast de kruising tussen medio 2020 zou plaatsvinden. Gede N201 en de Legmeerdijk. De- zien de huidige omstandigheden
ze voorziening heeft een capaci- is echter nog niet goed in te schatteit van 250 bedden en wordt ge- ten wanneer de zitting wordt geexploiteerd door de firma Ruigrok. houden. Op dit moment zijn er op
In 2011 was in het bestemmings- deze locatie geen bouwactiviteiplan voor deze locatie een logies ten. De kavel wordt wel geschikt
met een capaciteit van 650 bed- gemaakt om met bouwactiviteiden vastgesteld. Op basis van de ten te kunnen starten.
structuurvisie uit 2016 is de maxi- Vervolg zie elders in de krant.

Gemeente De Ronde Venen
hijst ook de ‘Berenvlag”
De Ronde Venen - Gisterenmorgen is bij het gemeentehuis
de Berenvlag van de Mijdrechtse Vlaggenclub overhandigd
aan wethouder Kiki Hagen en de
twee kinderburgemeesters: Lucas Koorn en Sanne Wigt. De overhandiging gebeurde door Marco
van Daalen van de Vlaggenclub,
gevestigd aan de Communicatieweg. De Berenvlag speelt in op de
populaire berenjacht die kinderen
houden en is tevens een vrolijke
uiting en steuntje in de rug voor
zorgmedewerkers. De opbrengst
van de verkoop van de Berenvlag
gaat naar de voedselbank. Deze
vrolijke berenvlag mag elke straat

versieren. Of je de Berenvlag ophangt als steuntje in de rug voor
iedereen die geraakt is door het
virus, of om kinderen uit je buurt
op avontuur te laten gaan met de
Berenjacht: Deze unieke vlag met
een vrolijke beer zorgt voor een
glimlach bij veel mensen. Wacht
niet langer en bestel deze vlag
en maak je straat weer een stukje vrolijker.

Berenjacht
Kinderen gaan massaal op Berenjacht. Ondertussen heb je het vast
al om je heen gehoord maar wat is
het nou precies? Het idee is eigenlijk heel simpel. Nu alle kinderen

niet naar school kunnen en minder met vriendjes en vriendinnetjes kunnen afspreken is het idee
van Berenjacht ontstaan. Berenjacht is geïnspireerd op het prentenboek uit 1995 ‘Wij gaan op Berenjacht’ waar een vader met zijn
kinderen op berenjacht gaat en
tijdens deze tocht beleven ze al-

Tel. 0297-59 11 22
-

elektrotechniek
inbraakbeveiliging
domotica
zonnepanelen
oplaadstations

www.bosse-elektro.nl

vacature junior
tuinbouwmedewerker
lerlei avonturen. Zo is ook het
idee ontstaan in Nederland. Als
ouders met kinderen een blokje omlopen kunnen ze overal op
zoek gaan naar knuffelberen in de
vensterbanken of de mooie Berenjachtvlag in de vlaggenmast.
Dus wacht niet langer en hang
deze berenvlag met hart op en
doe mee met dit unieke initiatief.
In de meeste woonplaatsen is er
ook wel een plaatselijke website
waar je je vlag met beer kan opgeven. Het zijn vreemde tijden
waar we met elkaar inzitten. De
coronacrisis raakt ons allemaal en
de drang naar wat vrolijkheid in
het straatbeeld wordt steeds groter. We hebben weer meer oog
voor de mensen in onze directe
omgeving en we dragen allemaal
ons steentje bij. Met deze vrolijke vlag kan jij/u ook je steentje

www.antennagroep.nl

bijdragen. Of je de vlag nou ophangt om het zorgpersoneel te
ondersteunen, omdat je mensen
kent die heftig zijn geraakt door
de ziekte of om de straat weer
wat vrolijker te maken. Deze vlag
zorgt weer voor een glimlach op
veel gezichten. Dit is de vlag die
alle straten versieren mag. Vlag
met Beer en vele hartjes. De beer
staat voor de kinderen die zich
met de berenjacht leuk bezig
kunnen houden. De stethoscoop
staat voor ondersteuning van
de artsen, verpleegkundigen en
voor de verzorgenden. De harten
staan voor iedereen om je heen.
Laten wij zorgen voor elkaar en
met elkaar in deze bijzondere tijd.
De leukste vlag van verbondenheid. Meer info is te vinden op
www.vlaggenclub.nl/vlag-berenjacht-beer-met-hart.

koningsdag

OPEN
maandag 27 april
van 10 tot 17 uur

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000 ∙ www.intratuin.nl/teraar
Gratis* bezorging in april vanaf € 75,- en tot 25 km van Ter Aar. Houd je aan de regels van het RIVM.
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zijn nu niet meer toereikend en
de armen zijn afhankelijk van donaties. SVSI maakt voedselpakketten bestaande uit rijst, linzen,
zout, olie en gedroogde groente.
Een voedselpakket kost 25 euro.
Hiervan kan een familie ongeveer
15 dagen leven. Tilu, die in Tobang woont, zal samen met enkele dorpsoudsten, deze pakketten
bij families in zijn dorp brengen.
De lokale regering coördineert de
distributie en houdt de voorraad
bij, zodat er een eerlijke verdeling
en indien nodig ook voor langere
termijn voedsel is.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt donderdag
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Lockdown door coronavirus

e al ene et al ee in
actie voor arme gezinnen
Aalsmeer - Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer ondersteunt al meer
dan 15 jaar projecten in Nepal,
met name in Chepang Hills en het
dorp Tobang. Het project voor het
realiseren van 33 drinkwatertanks
is voltooid. Maar het coronavirus
heeft ook Nepal bereikt. De regering aldaar heeft een totale lockdown afgekondigd en heeft deze inmiddels alweer verlengd. Dit
betekent dat voor veel gezinnen
een voedselgebrek is ontstaan.

als belangrijkste doelstelling. Zij
kwam bij de start van de coronamaatregelen direct in actie. Via
SVSI werd zeep uitgedeeld in onder andere Tobang. Ook werden
de mensen bewust gemaakt van
de noodzaak om de handen goed
te wassen. De Aalsmeerse stichting heeft deze snelle actie financieel ondersteund, onder andere
met hulp van enkele sponsoren.

me van Stichting Nepal Benefiet
Aalsmeer, onder vermelding van
‘noodfonds’. Via de website www.
nepalbenefietaalsmeer.nl/doneer/geef is het ook mogelijk om
via Ideal een donatie te doen. De
stichting is dankbaar voor elk bedrag dat binnenkomt.

Verdubbeling door OSA
Bij Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA)
wordt een aanvraag ingediend
voor verdubbeling van het binnengekomen bedrag. Zij maakt
voor deze noodtoestand een uitzondering voor wat betreft de
voorwaarden om evenemenNoodfonds
Het doel van de Aalsmeerse ten en acties te ondernemen
stichting is om zoveel mogelijk en fondsen te werven. Voor vrapakketten uit te laten delen en gen of meer informatie kan convraagt hiervoor uw/jouw hulp tact opgenomen worden met het
om dit financieel mogelijk te ma- bestuur van Stichting Nepal Beken. Help ook mee? Een bijdrage nefiet Aalsmeer via info@nepalstorten kan op rekeningnummer benefietaalsmeer.nl of bel 06NL89 RABO 0332 7602 51 ten na- 23861976.

Wie verdient
een extraatje op
Koningsdag?
Aalsmeer - Ken je iemand die weinig te besteden heeft en die met
Koningsdag een extraatje kan gebruiken? Misschien iemand uit
de buurt of van een vereniging.
Dit is jouw kans om diegene een
hart onder de riem te steken! Participe Amstelland mag in samenwerking met Albert Heijn Praamplein en Weekendflowers in totaal veertig Koningsdag-attenties weggeven in Aalsmeer en Kudelstaart. Stuur een e-mail met
hierin de naam van de betreffende persoon en waarom hij of zij
een extraatje verdient naar team.
aalsmeer@participe.nu of bel
naar 0297-326670. Een inwoner
aanmelden tot uiterlijk vrijdag 24
april 10.00 uur.

Team Aalsmeer al
744 x gebeld

Aalsmeer - Vanwege het coronavirus en de hiervoor genomen maatregelen heeft het team
van Aalsmeervoorelkaar de teVoedselpakketten
lefonische bereikbaarheid verDe volgende actie is voedselpakruimd. Contact opnemen met
Handen wassen
ketten uitdelen aan de allerarmteam Aalsmeer kan van maandag
De Stichting Nepal Benefiet sten. Tijdens de eerste lock down
tot en met vrijdag tussen 9.00 en
Aalsmeer werkt in Nepal samen kon de regering veelal de armere
15.00 uur via 0297-347510. Voor
met SVSI, een non-profitorga- gezinnen van voedsel voorzien.
hulpvragen of het aanbieden van
nisatie met armoedebestrijding Echter de financiële middelen
hulp kan ook een mail gestuurd
worden naar team@aalsmeerDoopgezinde Gemeente
pering. Te beluisteren via: http:// voorelkaar.nl. Sinds het begin van
Zondag 26 april 10.00 uur viering pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/ de intelligente lockdown is team
met ds. Paul F. Thimm via https://
Aalsmeer al 744 keer gebeld en
www.dgaalsmeer.nl
zijn via de verschillende platCAMA Gemeente
De
kerkdiensten
van
de forms al 103 matches gemaakt.
Lijnbaankerk en Lichtbaken
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Aalsmeer - In de strijd tegen het kand. mevrouw M. Gehrels uit Lijnbaankerk Aalsmeer en Licht- worden elke zondag vanaf 9.30
coronavirus en de hiervoor ge- Amsterdam. Organist is Rogier baken Rijsenhout hebben de online uitgezonden. Meekijken
nomen maatregelen door de re- Postma. De viering is ook te vol- handen ineen geslagen met ker- en luisteren kan via de website
gering blijven de deuren van gen via het tv-kanaal van Radio ken uit Hoofddorp en Alphen www.cama-aalsmeer.nl waar op
de kerken in Aalsmeer en Ku- Aalsmeer (Caiway kanaal 12; KPN aan de Rijn. Elke zondag in de de startpagina de mogelijkheid
delstaart de komende maand kanaal 1389).
komende weken worden er live gegeven wordt op te geven voor
gesloten. Het merendeel van de
diensten uitgezonden om 10.00 een wekelijks bericht en de link Aalsmeer - Helaas hebben de
spelers bij kaartclub Allen Weerkerken biedt de mogelijkheid om Oud Katholieke kerk
uur. De dienst en de materialen om de dienst te volgen.
baar ook het seizoen niet af kunonline de dienst op zondag te Via www.okkn.nl kunnen bezoe- (liturgie en kinderwerkbladen)
nen maken door het coronavivolgen.
kers aan de Oud Katholieke kerk zijn te vinden via www.kerkdien- Protestantse Gemeente
aan de Oosteinderweg online stenonline.nl. Daar is ook de link Ook de kerkdiensten van de Pkn- rus. Volgens de genomen maatHervormde Wijkgemeenten
diensten bekijken en meebele- naar de livestream te vinden.
gemeente Rijsenhout zijn onli- regelen moet iedereen 1,5 meDiensten van de Hervormde ven. De dienst op zondag 26 april
ne via You Tube te volgen. Zon- ter afstand houden en zoveel moWijkgemeenten worden aan- begint om 10.00 uur. De dienst Open Hof Kerk
dag 26 april begint de dienst om gelijk thuis blijven. Dit voorjaar
geboden via www.hervorm- kan ook later bekeken worden.
Zondag 26 april om 10.00 uur 10.00 uur en voorganger is domi- en in de zomer dus geen kaartdaalsmeer.nl. De internetdienst
dienst met dominee J. van Po- nee P. van Reenen uit Maastricht. je meer leggen met elkaar, maar
er wordt hoopvol uitgekeken
in de Dorpskerk op zondag 26 Levend Evangelie Gemeente
naar het nieuwe seizoen. Noteer
april begint om 10.00 uur en Zondag 26 april 10.10 uur LEGmaar alvast: Maandag 14 septemvoorganger is de heer D.W. Voll- kids TV, een uitzending speciaal
ber speelavond Allen Weerbaar
muller uit Aalsmeer. De dienst in voor de kinderen. Om 10.30 uur
in ‘t Middelpunt in de Wilhelmide Oosterkerk begint eveneens dienst via livestream, te bekijken
nastraat vanaf 20.00 uur. Tot slot
om 10.00 uur en voorganger is via www.leg.nl.
een lief bericht voor de leden van
het bestuur: “Hou vol, houd rekeDeze zin is korter dan anderhalve meter,
ning met elkaar en wees lief voor
dus ik ben heel dicht bij je.
elkaar.”
Ik wil het even met je hebben over hoe wij er voor staan.
Heb je misschien spijt, ben je ongelukkig of pluk je juist de dag?
En wat als alles nu anders blijft?
Als het virus blijft, maar
Regio - Het is weer tijd voor melijk met virussen. En nu lees
wij willen vasthouden aan wat was,
onze nationale dodenherden- ik in de krant dat er in Uithoorn
en nooit meer komt?
king en de viering van onze een kliklijn wordt opengesteld
Die bejubelde stilte, dreigend soms ook, de schone luchten.
Rijsenhout - Op zaterdag 25 april
vrijheid. Juist nu denk ik daar om samenscholingen door te
En al die lieve kleine initiatieven
zullen de leden van de Ontmoeover na, nu we onze vrijheid geven. Slik. Serieus? We gaan
voorbodes van eens, maar nooit meer hetzelfde.
tingskerk en Handboogverenigrotendeels kwijt zijn. In de- nu klikken? Om vervolgens de
Weggeregende krijttekeningen op het plein, voor oma
ging Target weer oud papier opze rare tijd, die voor iedereen tweede wereldoorlog te herdie er straks niet meer is.
halen in Rijsenhout. Vanaf 9.30
lastig is en waar ik slecht aan denken, want oh jee, dat was
Nooit meer de juf voor de klas,
uur kunnen de bewoners van Rijkan wennen, staan we begin toch wel heel erg. Hoezo is dit
besloten kringen van anderhalve meter
senhout het oud papier gebunmei weer stil bij de tweede we- anders dan toen? Zijn we in deen ieder een eigen plastic cockpit
deld of in dozen of kratten aan de
reldoorlog. We zijn het er met ze situatie ons mens zijn vergeonherkenbaar tot aan het anti-serum,
weg zetten. Probeer rekening te
zijn allen over eens dat die tijd ten? Zijn we vergeten dat die
het vaccin.
houden met het feit dat de gronooit meer terug mag komen. anderen ook mens zijn? Ik kom
De luchtkastelen staan al in de steigers,
te vrachtauto’s niet zo wendbaar
Mensen die niemand kwaad mensen tegen die met een bebouwen aan herstel
zijn. De ophaalauto’s zullen ongedaan hadden werden opge- lerend vingertje naar anderen
met nog steeds dezelfde doelen.
geveer 9.30 uur vertrekken bij
pakt, te werk gesteld en/of ver- wijzen, politiemensen die in
Ja, slachtoffers ingecalculeerd.
de Ontmoetingskerk aan de Werf
moord door een tiranniek sy- iedere auto kijken of er maar
Maar ook een aarde die hoopvol de adem inhoudt
2 te Rijsenhout. Het oud papier
steem en mensen zonder enig twee mensen in zitten, boenooit meer, nooit meer zoals het was!
mag eventueel ook naar het startgevoel voor anderen en hun tes die uitgedeeld worden
En als die kreet straks dan wegspoelt met de stroom,
punt aldaar gebracht worden. De
mens zijn. En nu zijn we in de- in plaats van een redelijk geweet jij dan nog waar je wonen zult?
leden van de Ontmoetingskerk
ze (corona)situatie, terecht ge- sprek, boze winkelmedewerWat jij In welke wereld op de stoep zult krijten?
en HBV Target zijn alle gevers zeer
komen. Aan een kant begrijpe- kers die klanten toesnauwen
erkentelijk voor de medewerking.
lijk, want we willen geen van als die een zogenaamde fout
Jan Daalman, Dorpsdichter
allen dat medici moeten gaan maken wat betreft de regels.
beslissen, door de drukte, wie Kom op mensen. Blijf vriendeer opgenomen kunnen wor- lijk, ga het gesprek aan op een
den en wie niet. Aan de ande- respectvolle manier. En vier
re kant moet ik wat wegslik- het feit dat iedereen een eigen
ken wat zich moeilijk laat ver- mening mag hebben. Ook al
teren. We laten ons opsluiten. ben je het er niet mee eens.
En hoe vervelend ook om te Dan is namelijk onze zwaar behoren, maar uiteindelijk wordt vochten vrijheid niet voor niets
grotendeels iedereen toch geweest.
bloot gesteld aan het virus. Is
het niet nu, dan toch op een Leontine de Jong-Commandeur
later moment. Zo gaat dat na- beterleven@dds.nl

Kerken dicht, wel online vieringen

Kerkdiensten: 26 april

Allen Weerbaar:
seizoen is voorbij

dorpsdichter
Stoepkrijt

LEZERSPOST

4/5 mei: Gaan we klikken?

Oud papier in
Rijsenhout

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
AANGEPASTE DIENSTVERLENING
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een
afspraak maken op telefoonnummer 0297-387575. Dit doen
wij om het bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te
spreiden zodat wij u nu en in de komende periode goed van
dienst kunnen zijn.Regel dringende zaken zoveel mogelijk
digitaal. Als dat om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één van onze medewerkers of stel uw vraag bij
de receptie. Wij proberen dan samen met u tot een passende
oplossing te komen.Wij doen er alles aan om u goed en snel
te woord te staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer
dan normaal. Wij vragen daarvoor uw begrip.
INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen.
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijdelijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien,
kunt u telefonisch contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente 0297-387575. U kunt dan
aangeven om welk stuk het gaat zodat het u per post kan
worden toegezonden. Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken uiteraard weer op het gemeentehuis
in te zien zijn.
AFVAL
Vanaf dinsdag 24 maart worden maximaal vier klanten tegelijkertijd toegelaten op de milieustraat. Meerlanden vraagt
mensen alleen met volle vrachten te komen, rekening te
houden met extra wachttijden en de instructies van hun medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden. Voor alle informatie
over de dienstverlening van Meerlanden, kunt u terecht op:
www.meerlanden.nl/coronavirus.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar:
servicelijn@aalsmeer.nl .
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.
INSPREKEN IN DE COMMISSIE
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker
bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

M.
K.E.

03-01-1995
05-05-2001

15-04-2020
15-04-2020

Bargach
Combee

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
KONINGSDAG
Op Koningsdag (maandag 27 april) zijn het raadhuis
en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl
vindt u de gewijzigde inzameldagen.
BEWAAR OUDE KLEDING THUIS
Omdat er door het coronavirus wereldwijd geen afzet is, moet
al het ingezamelde textiel door de verwerker worden opgeslagen. Deze opslagruimte is niet oneindig en de kwaliteit van het
textiel wordt slechter als het opgeslagen wordt. Daarom doet
de gemeente Aalsmeer een beroep op u:
• Bewaar uw kleding voorlopig thuis;
• Leg geen zakken naast een overvolle container;
• Gooi geen textiel bij het restafval.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI

21 en 22 mei
Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei
is het raadhuis gesloten.
KENNISGEVING

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Inzage
De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met
ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal)
bij:
-

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

5 mei
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
is het raadhuis gesloten.

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld
hoeft te worden. De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de
beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen van Stal Wennekers tot het veranderen van haar aan de Mr. Jac. Takkade 21 te Aalsmeer gelegen
inrichting. De verandering betreft:
- het toenemen van het aantal paarden met 135 dieren;
- het afnemen van het aantal stuks rundvee met 100 stuks;
- het realiseren van een stro-opslag;
- het uitbreiden van stallen;
- het aanleggen van een longeerkraal/paardenbak/buitenbak/poetsplaatsen;
- het aanleggen van samenhangende logistieke voorzieningen en terreinverharding.
Zaaknummer: 9375013

Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de
criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer

-

gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer, balie
Bouwen en Vergunningen (alleen op afspraak, 0297387575);
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen, balie Bouwen en Vergunningen.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg
van de Corona-epidemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De
stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente
over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken
digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch
contact opnemen met tel. 088-5670200. Dit besluit dient te
worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld
in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. In een later stadium
tijdens de vergunningverleningsprocedure in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit
aan de orde worden gesteld.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE AANVRAAG ONTVANGEN
- Kudelstaartseweg 78, 1433 GL, (Z20-008077), het wijzigen
van het gebruik van een voormalige paardenstal naar woning en het realiseren van een deurkozijn in plaats van een
raamkozijn in de voorgevel. Toelichting: tijdens de behandeling van de aanvraag is gebleken dat de omschrijving
niet volledig is.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Project Stommeerhoff (Polderzoom fase 2), achter de
Stommeerkade, (Z20-026082), het bouwen van 30 eengezinswoningen, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 8
boven-/benedenwoningen
- Uiterweg 214, 1431 AT, (Z20-025332), het verplaatsen van
een bestaande blokhut van perceel 599 naar perceel 594
- Dorpsstraat 4, sectie G nr. 4128, 1431 CD, (Z20-024993), het
intern wijzigen van het pand, het gedeeltelijk verhogen
van het bestaande platte dak en het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. de bestemming wonen
- Hornweg 177A, 1432 GH, (Z20-023676), het verkleinen en
verbouwen van het bestaande bijgebouw
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid
2 van de Wabo verlengd:
- Beethovenlaan, t.o. nr. 116, Sectie C, nr. 7055, (Z20-010722),
het plaatsen van een zendmast t.b.v. mobiele datacommunicatie. Verzonden: 14 april 2020
- Fuutlaan 15, 1431 VN, (Z20-005425), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorgevel van de woning. Verzonden: 13
april 2020
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 214 , 1431 AT, (Z20-008771), het verplaatsen van
een bestaande blokhut naar perceel 594. Verzonden: 16
april 2020
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN,
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt

doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Westeinderplassen, sectie D nr. 7521 , (Z20-002344), het
vernieuwen van een bestaande steiger. Verzonden: 20 april
2020
- Willem-Alexanderstraat 73, 1432 HL, (Z20-007332), het
plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van
de woning. Verzonden: 20 april 2020
- Uiterweg 56, 1431 AP, (Z19-046847), het vervangen van de
bestaande woning Verzonden: 16 april 2020
- Visserstraat 44, 44A t/m 44C, 46, 46A t/m 46D, 48 en 48a,
1431 GJ, (Z20-015560), het wijzigen van de gevel en de
indeling van het bedrijfsverzamelgebouw. Verzonden: 15
april 2020
- Aalsmeerderweg achter 156, 1432 CV, (Z19-063342), het
vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bouwen schuur. Verzonden: 16 april 2020
- Aalsmeerderweg achter 154a, 1432 CV, (Z19-063339), het
vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bouwen schuur. Verzonden: 16 april 2020
- Jan Lunenburg Oever 14 (sectie D nr.7573, kavel 1), (Z19068711), het bouwen van een woning met carport. Verzonden: 14 april 2020
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 208 (Z20-016879) Family Aalsmeer, verzonden 21 april 2020
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 208 (Z20-016887) Family Aalsmeer, verzonden 21 april 2020
TER INZAGE
t/m 05-0620

Aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit ten behoeve van de beoordeling van
eventuele m.e.r.-plicht om Stal Wennekers
tot het veranderen van haar aan de Mr. Jac.
Takkade 21 te Aalsmeer gelegen inrichting

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

NIEUWS UIT UITHOORN

Alternatieve eieren
actie groot succes
De Kwakel - Gezien de maatregelen rondom het Covid-19 virus vroeg de jaarlijkse eierenactie van de Kwakelse scouting vereniging St. Joannes om een grote aanpassing. Dus de traditiegetrouwe actie op Palm zondag
moest anders, onder normale
omstandigheden gaan ze die dag
met alle jeugdleden onder toeziend oog van de leiding langs de
deuren om lootjes te verkopen.
Organisatorisch met de 1,5 meter
afstand regel en zonder samenscholing was de verkoop van de
lootjes en de af te halen prijsjes
niet realiseerbaar. De verrassing
was al gesponsord door Martinez
Bonbons en lag eigenlijk te wachten, de lootjes lagen ook al klaar
maar wat dan? Uiteindelijk werd
het idee geboren om alle chocolade paaseitjes (wel 36 kg) te verdelen onder de inwoners van De

Kwakel. De senioren in de Hortensialaan en in de Traverse, de
bewoners, werknemers en vrijwilligers van Ons Tweede Thuis
en Thamen Thuis hebben ze allemaal verrast met een heerlijk zakje chocolade eitjes. De rest van
de zakjes hebben ze verloot en
bij de gewonnen adressen in de
brievenbussen gedaan. De zakjes
waren allemaal voorzien van een
briefje met korte uitleg en het rekeningnummer waar de mensen
als ze iets wilden doen, een kleine bijdrage konden doneren. Die
kleine bijdrages hebben bij elkaar maar liefst een bedrag van
bijna €1200,= opgeleverd. Hiermee kunnen de scouting in ieder
geval weer een deel van de vaste
lasten betalen, want die gaan gewoon door. Volgend jaar gaat de
actie gewoon weer op de oude
en vertrouwde manier.

Speciaal Koningsdag
Programma op Rick FM
Uithoorn - Koningsdag 2020 vieren we dit jaar thuis. Het coronavirus dwingt ons hiertoe. Op Rick
FM zijn er de hele dag speciale samengestelde programma’s te horen. Ze starten de dag om 07.00
uur met Goedemorgen Amstelland voor de vroege vogels die
deze dag eerst nog moeten werken. Sjors Hogendoorn start de
eerste twee uur, gevolgd door
Frank van Agtmaal om 9.00 uur.
Om 11.00 uur is het tijd voor een
speciale Koningsdag editie “Van
juni-oor tot seni-oor”. Een extra
aflevering van dit nieuwe verzoekplatenprogramma voor jong
en oud. Presentatie door Marga Kouw en Thijs Voorn en in
het programma is er een speciale gast die enkele verzoeknummers live gaat zingen. Omdat we
veel thuis werken en niet naar
school kunnen, afstand bewaren

en minimaal contact hebben is
het juist leuk om nu een verzoeknummer aan te vragen. Leuk voor
je collega’s, klasgenootjes, Opa’s
& Oma’s, andere familie, vrienden
of gewoon zomaar. Vraag je eigen
verzoeknummer aan! Het mailadres is; verzoekhoek@rickfm.nl
Bellen
Tijdens de uitzending kan er
ook gebeld worden met de studio 0297-540970. De leukste en/
of bijzondere aanvragen worden
live tijdens de uitzending gebeld
en dan kun je, als je dat wil, zelf
je verzoekje aankondigen. Vanaf
13.00 uur zullen Monique Musch
en Jan Tilburgs diverse onderwerpen belichten rondom Koningsdag. En van 15.00 tot 17.00 uur
zal Jomaro Kooke de middag muzikaal compleet maken met een
Koninklijke rode draad.

één van de jongens aan. De man
heeft direct stappen ondernomen. Hij is met zijn zoon naar de
drogisterij gegaan. Hij heeft de
jongen zijn excuses laten aanbieUithoorn - Op maandag 20 april den en wat hij gestolen had, heeft
rond vijf uur in de middag zijn hij moeten afrekenen. De jongen
drie winkeldieven betrapt bij een en de andere dader (15 en 16 jaar)
drogisterij op het Zijdelwaard- zijn ook door de politie gehoord.
plein. De drie renden weg, waar- De derde winkeldief verklaarde
bij één van hen zijn telefoon ver- niet in de winkel te zijn geweest,
loor. In de mobiel zat een kaart- maar dat hij buiten was blijven
je met naam en adres. Agenten staan. Alle drie hebben ze een
zijn naar de betreffende woning winkelverbod gekregen voor algegaan en troffen de vader van le filialen van de drogisterij-keten.

Winkeldief
maakt excuses

Ton Pronk (links) en Iwan Wolf het nieuwe hart van de technische staf Legmeervogels zondag 1 voor seizoen 2020-2021

Legmeervogels hebben
nieuwe trainers
Uithoorn - Legmeervogels zondagselectie begon aan het seizoen 2019-2020 met als trainer
Roy v d Mije. Dan wordt Roy v d
Mije benaderd door OFC om daar
bij deze derdedivionist trainer te
worden. Het gesprek tussen OFC,
Roy v d Mije en Legmeervogels
verloopt niet zoals Legmeervogels had gehoopt. Dan neemt
Roy v d Mije ontslag bij Legmeervogels en vertrekt naar OFC. Na
maanden van touwtrekken is inmiddels e.e.a. in de minnen geschikt. Door het vertrek van Roy v
d Mije zit Legmeervogels zonder
hoofdtrainer. Na een korte zoektocht komt Legmeervogels uit bij
Alami El Ahannach. Deze oud internationaal van Marokko neemt
dan samen met Gerrie van Guine het stokje over en zit Alami bij
de wedstrijd uit tegen Kolping
Boys (3-2 nederlaag) voor de eerste keer op de bank. Dan, na 8 duel olv Alami El Ahannach komt er
door de coronacrisis een eind aan
het lopende competitie.

2021. Na een kort zoektocht valt
het oog op Ton Pronk, de huidige trainer van competitiegenoot
de FC Uitgeest. Na de eerste gesprekken tussen bestuur Legmeervogels en Ton Pronk komt
er een kennismaking met de spelersraad en de begeleiding van
het 1ste elftal. Als er dan een klikt
blijkt te zijn, wordt Ton Pronk aangesteld als de nieuwe trainer van
Legmeervogels zondag 1 seizoen
2020-2021. Hij zal hierbij geassisteerd worden door Iwan Wolf.
Iwan Wolf is al een groot aantal
jaren de vaste assistent van Ton
Pronk. Als voetballer is Ton Pronk
is actief geweest bij o. a AZ, Sparta Rotterdam, Den Bosch, Excelsior en Telstar. Als trainer is Pronk in
dienst geweest bij rkvv Velsen 4
jaar, Pancratius 5 jaar, KBV 3 jaar
en uiteraard de FC Uitgeest 2 jaar.

Geen promotie of degradatie
De KNVB heeft besloten dat in alle
geledingen bij de amateursvoetballers niet meer wordt gevoetbald. Dit betekent ook dat er ook
Gelijk
geen promotie of degradatie zal
Onder leiding van Alami El Ahan- plaatsvinden. Wel kan je als vernach komt de zondag 1 van Leg- eniging vragen om alsnog te promeervogels tot een 2-tal overwin- moveren met het 1ste elftal. In de
ningen, twee keer is er gelijk ge- 1ste klasse A zondag zijn door het
speeld en vier maal was het de te- vertrek van een 2-tal verenigingenstander die als overwinnaar gen, De Meern en Papendrecht,
van het veld stapte. In principe wil twee plaatsen vrij . Het zijn vooral
Legmeervogels wel verder met de huidige koplopers in de stanAhannach Legmeervogels gaat daard competitie die gevraagd
dan in gesprek maar men komt er hebben om te promoveren. Het
niet uit. Ahannach is van mening zou zomaar kunnen dat Hilledat werken me een kleine selec- gom in de 1ste klasse wordt ingetie niet zijn keuze is. Er komt dan deeld. Hillegom, nu koploper in
ook geen vervolg aan het optre- de 2e klasse C met 9 punten voorden van Ahannach bij Legmeer- sprong op de nummer 2, HVV , is
vogels. Ook assistent trainer Ger- een van de verenigingen die aan
ry van Guine verlaat Legmeervo- de KNVB om promotie heeft gegels. Het grote struikelpunt is dat vraagd. Maar mogelijk komen er
Legmeervogels verder wil met zelfs drie plaatsen vrij in de 1ste
spelers uit Uithoorn en spelers klasse? De Zouaven heeft namedie in het verleden bij Legmeer- lijk ook een verzoek bij de KNVB
vogels hebben gespeeld en als ingediend om te promoveren.
dit dan niet toereikend is wordt er Maar dit dan naar de Hoofdklasover de gemeente grens gezocht. se. Naast het verzoek om te proDe selectie zal het komend sei- moveren mogen de verenigingen
zoen dan bestaan uit een groep ook aangeven of zij misschien het
van 16 tot 18 spelers. Deze groep komend seizoen op een lager nikan dan aangevuld worden met veau willen gaan voetballen met
spelers van JO21 dat op zaterdag het eerste elftal Dit alles geldt uigaat spelen. In het nieuwe KNVB teraard alleen voor de 1ste elftalplan is dit namelijk een mogelijk- len. Rond 1 juni 2020 zal de KNVB
heid; op zaterdag bij JO21 en dan gaan beslissen hoe de competiop zondag eventueel aansluiten tie indeling seizoen 2020-2021 er
bij het 1ste elftal. Door de nieu- gaat uitzien.
we opzet welke Legmeervogels
voor ogen heeft zal Legmeervo- De eindstand in de 1ste klasse A
gels zondag 2 weer gewoon een zondagvoetbal West 1 seizoen
recreatie team worden.
2019-2020
1. De Zouaven
13-29
Nieuwe opzet
2. SDZ
14-24
Met deze nieuwe opzet, eigen 3. AFC’34
14-21
spelers of spelers die in het ver- 8. Legmeervogels
15-17
leden bij Legmeervogels zijn begonnen en tussentijds zijn ver- Winnaar 1ste periode De Zouatrokken , gaat Legmeervogels ven en de winnaar van de 2e peop zoek naar een nieuwe trainer riode is... Legmeervogels geworvoor de zondag 1 seizoen 2020- den.
er vervolgens op zijn fiets snel vandoor in de richting van het busstation. Een getuige hoorde de vrouw
roepen, is gaan kijken en heeft de
dief nog gezien. Het betreft een
Uithoorn - Op donderdag 16 april blanke man, ongeveer 20 tot 40
rond kwart voor vijf in de middag jaar oud met een slank postuur.
is een bewoonster van het Bilder- Hij droeg een lichte pet en een
dijkhof beroofd van haar ketting. wit/grijze jas en een zwarte jogDe 91-jarige zat op het bankje in gingbroek. Hij reed op een zilverhaar tuin een boek te lezen, toen kleurige herenfiets. Mogelijk zijn
er plots een man op haar af kwam er meer getuigen. Zij worden verlopen. Deze rukte de ketting van zocht contact op te nemen met de
de nek van de bewoonster en ging politie via de mail of telefonisch.

Ketting van nek
getrokken
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Koop lokaal heel
belangrijk
Uithoorn - Arie de Bruin van
Alexanderhoeve Kaas & Noten in
winkelcentrum Zijdelwaard ontvangt uit handen van voorzitter,
Gidus Buisman, van de Stichting
Promotie Uithoorn & De Kwakel
(SPUK) de poster Steun Lokaal.
Een initiatief om de lokale ondernemers een hart onder de riem te
steken en mensen op te roepen
om hun inkopen toch vooral bij
de lokale ondernemers te doen.
Nu en straks!
Veel winkeliers hebben de poster
inmiddels opgehangen en zich
aangemeld bij de website uithoornaandeamstel.nl. Op de si-

te is een overzicht gepubliceerd
van restaurants, cateraars, traiteurs en cafetaria’s die tijdelijk
zijn overgestapt op afhalen en
bezorgen. Tevens kunnen er restaurantvouchers gereserveerd
worden die op te halen zijn bij de
infobalie van Albert Heijn Jos van
den Berg. Natuurlijk worden andere ondernemers uit onze gemeente niet vergeten op de website van de SPUK. Bijvoorbeeld
bedrijven die nu bezorgen, private shopping aanbieden, een webwinkel zijn gestart, online workouts geven of een andere initiatieven hebben gelanceerd.

Heropening Stichting
Ceres
Uithoorn - Stichting Ceres heeft
de afgelopen tijd niet stil gezeten.
Achter de schermen is er hard gewerkt om een modus te vinden
zodat zij toch de bewoners van
Uithoorn ( en omstreken) kunnen
gaan bedienen. De afgelopen weken had bijna iedereen tijd om
thuis het een en ander op te ruimen. Veel spullen heeft u wellicht
al weggebracht naar de gemeentewerf, maar de Stichting hoopt
dat u nog genoeg heeft liggen
om naar Stichting Ceres te brengen. De inname bij Stichting Ceres zal vanaf maandag 20 april
geopend zijn vanaf 08:30 uur tot
12:30 uur, zodat er spullen kunnen worden ingebracht. Vanaf woensdag 29 april zal de winkel geopend zijn vanaf 11:00 uur

tot 16:00 uur en de inname vanaf
08:30 uur tot 15:30 uur.

Flessen whiskey
gestolen

dag zijn twee dure whiskey-flessen gestolen uit een winkel op
het Zijdelwaardplein. De eigenaar verdenkt twee dames, die
nogal lang stonden te treuzelen
in de slijterij. De politie heeft de
diefstal in onderzoek.

Uithoorn - Op zaterdag 18 april
rond kwart over twee in de mid-

Maatregelen
Er zijn natuurlijk een aantal voorzorgsmaatregelen waar zij en u
zich aan zullen moeten houden
1.5 meter afstand moeten houden van elkaar. Niet meer dan 50
klanten tegelijk in de winkel toelaten. Iedere klant is verplicht om
gebruik te maken van een winkelmandje. Alleen komen ( geen
familie-uitje). Niet langer dan
noodzakelijk in de winkel blijven,
zodat andere klanten ook de kans
krijgen om te winkelen. De toiletten zijn gesloten en het houden
wij gesloten. is het nog niet mogelijk om iets op te laten halen of
te laten bezorgen.

bedrijfspand aan de Ondernemersweg. Er waren sterke aanwijzingen
dat er drugs in het pand aanwezig was. Agenten troffen een vat
met liefst 160 kilogram methanol
aan. Het vat is, evenals jerrycans
en vloeistofpompen, in beslag geUithoorn - Op donderdag 16 april nomen en gaat vernietigd worden.
rond vier uur in de middag heeft Aangehouden is een 41-jarige man
de politie een inval gedaan in een van buitenlandse afkomst.

Vat methanol
in bedrijf
aangetroffen

Een hart onder de riem
Uithoorn - Om de dames en heer
van bridgeclub Hartenvrouw/
heer een hart onder de riem te
steken in deze moeilijke Corona tijd brachten 4 bestuursleden
de 64 leden een mooie bos tulpen en een chocolade versnapering naar de leden. De tasjes met
inhoud werden voor de deur gezet of aan de deur gehangen. Alle RIVM regels werden in acht genomen. Het bridge seizoen is heel
abrupt beëindigd, de leden missen hun wekelijkse gezellige middag. Zo hoopte het bestuur toch
een lichtpuntje op een dinsdagmiddag te zijn. De verrassing viel
in heel goede aarde, de leden waren er erg blij mee. Het bestuur
hoopt dat de leden en de lezers
van dit stukje in heel goede gezondheid zullen blijven en zich

allemaal aan de regels te houden.
“Dan kunnen we in september
misschien te weer bridgen in de
Scheg. Als we weer mogen beginnen en u wilt ook meespelen bij
onze gezellige club, meldt u zich
dan bij Hartenvrouw2015@gmail.
com of 0297 569957.”

10

NIEUWS UIT AALSMEER

23 april 2020

Nog geen uitspraak van Raad van State

tot 287) een longstay voor arbeidsmigranten te realiseren. Dit
is in lijn met de structuurvisie en
gezien de ligging nabij het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer
beschouwt het college dit gebied
niet als een onderdeel van een
woonwijk, maar ziet zij de samenhang met de voorzieningen op
het bedrijventerrein. Het betreft
wijzigd in de afgelopen weken, grote woningen met een omwaardoor de logiesvoorziening vangrijk terrein rondom, waarop
op korte termijn nog niet ge- gemeenschappelijke voorzieninbruikt zal worden. Zodra het werk gen voor arbeidsmigranten gein de sector weer aantrekt, wordt realiseerd kunnen worden. Het
de tijdelijke voorziening in ge- college is in gesprek met de firbruik genomen.
ma Ruigrok om afspraken te maken over de ontwikkeling en het
Woningen Legmeerdijk
beheer van de locaties. Voordat
Verder heeft het college het voor- gestart wordt met de voorbereinemen een bestemmingsplan ding voor deze longstay is uitervoor te bereiden om in vier wo- aard eerst het woord (schriftelijk)
ningen aan de Legmeerdijk (281 aan de fracties.

Bouw van Flowerhotel voor
arbeidsmigranten gestart
Vervolg van de voorpagina.

Tijdelijke voorziening
Om de druk op het verblijf van arbeidsmigranten in woonwijken
of de bewoning in illegale situaties in Aalsmeer te voorkomen is
gekozen om, vooruitlopend op
de ingebruikname van de twee
genoemde
arbeidsmigrantenvoorzieningen op Green Park
Aalsmeer, een tijdelijke voorziening te realiseren op gronden in

eigendom van de gemeente, direct naast de beoogde logiesvoorziening aan de Legmeerdijk. Sinds februari, na het afwijzen van een aangetekend beroep door de rechtbank, is gestart
met de plaatsing van de tijdelijke
units. Het zijn units die eerder gebruikt zijn bij de verbouwing van
een ziekenhuis. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Helaas is het werk in de sierteeltsector door de coronacrisis sterk ge-

ING-kantoor (blijft) dicht!
Aalsmeer - Vanwege het coronavirus is het kantoor van de ING
aan de Van Cleeffkade momenteel dicht. Het kantoor gaat echter helaas nooit meer open, want
ING sluit vanaf aanstaande vrijdag 24 april voorgoed de deuren.
“Een vervelende boodschap als
je gebruik maakt van dit kantoor,
maar steeds meer klanten regelen hun bankzaken online en
daardoor zien wij dat er steeds
minder klanten naar het kantoor
in Aalsmeer komen”, aldus directeur klantenservice in een schrijven aan alle rekeninghouders in
de gemeente.
Voor bankzaken kunnen inwoners dus niet meer terecht bij
het ING-kantoor in het Centrum
en ook de geldautomaat staat er
straks niet meer. Via de locatie-

wijzer op www.geldmaat.nl is de
dichtstbijzijnde geldautomaat te
vinden. Voor persoonlijk financieel advies over bijvoorbeeld beleggen, hypotheken of verzekeren zijn inwoners normaal van
harte welkom in het kantoor in
Hoofddorp, aan het Burgemeester van Stamplein 82. Vanwege
het coronavirus wordt er momenteel gewerkt met een minimale
bezetting op dit kantoor en is de
dienstverlening aangepast.

Drie gewonden na botsing
botst. De beide bestuurders uit
Den Haag en Rozenburg en een
inzittende uit Hoofddorp raakten gewond en zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
Beide auto’s liepen flinke schade
op, de BMW raakte zelfs total loss.
Foto: Marco Carels

schermende corona kleding en
een spandoek met de tekst ‘Toen
ik zei dat ik op mijn 50e binnen
wilde zijn bedoelde ik niet precies dit’, doelende op de maatregel om allen zo veel mogelijk
thuis te blijven.
Behalve vele appjes, belletjes en
cadeaus die afgegeven werden
had zijn gezin voor de jarige jop
die avond een auto-party georganiseerd - de ideale manier om
in coronatijden op een bijzondere manier toch te laten weten dat je de jarige niet vergeten
bent. Zo’n 20 auto’s met bekende
van Jeroen kwamen - al dan niet
feestelijk uitgedost - en luid toeterend op een afgesproken tijdstip langs de achtertuin aan de
Perronzijde rijden waarde Jeroen
verrast werd en zijn vrouw Carin
de ‘langsrijders’ trakteerde op een
tasje met versnaperingen om later thuis op de bank op te peuzelen en zo alsnog te proosten op
de 50-jarige. Het werd een hele
andere dag dan verwacht, maar
hoe dan ook een verjaardag om
niet snel te vergeten.

Optreden zangeres Tonia
voor ouderen Kloosterhof
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 15 april zijn de bewoners en
medewerkers van zorgcentrum ‘t
Kloosterhof opnieuw getrakteerd
op livemuziek. Zangeres Tonia
trakteerde voor de tweede keer
op vermaak. Er is zowel binnen
als buiten in het zonnetje door
de ouderen en omwonenden in

de Clematisstraat heerlijk meegezongen en meegedeind met
de vele bekende Nederlandstalige liedjes.
Uiteraard zijn geluidsman Frits en
zangeres Tonia bedankt voor hun
lieve actie. Het duo kreeg een daverend applaus.
Foto: Adriana Peloso

Barendebrug: Werk in
uitvoering

Aalsmeer - Zoals aangekondigd is
afgelopen 6 april een aanvang gemaakt met de renovatie van de Barendebrug in de Dorpsstraat. Na

het verwijderen van het brugdek
en de onderliggende versteviging
is nu gestart met het aanbrengen
van de nieuwe fundering. Het be-

ze afgeplakt. De auto verdween
in de richting van Amstelveen. De
politie heeft direct de achtervolging ingezet en kreeg hierbij hulp
van de politieheli. Deze vond in
de Julianalaan de vluchtauto, de
daders hadden zich al uit de voeten gemaakt. Zonder buit, agenten troffen in de wagen een grote hoeveelheid sigaretten aan. Met
de speurhond is een zoektocht gestart, maar de dieven zijn niet meer
aangetroffen. De auto is meegenomen en gaat op sporen onderzocht
worden. Het onderzoek naar de daders is nog in volle gang.

haar nek. De vrouw is achter de
dief aangegaan, richting de Zwarteweg, maar is hem uiteindelijk
kwijt geraakt. Twee handhavers,
die zij onderweg tegenkwam,
Aalsmeer - Op vrijdag 17 april aan hebben helpen zoeken, maar de
het einde van de middag is een dief is niet meer aangetroffen. Het
58-jarige inwoonster beroofd van betreft een blanke jongeman met
haar ketting. De vrouw had bood- een slank postuur. Hij had een grijschappen gedaan in de Ophelia- ze pet op en droeg een grijs/bruin
laan en ging per fiets terug naar trainingspak. Mogelijk zijn er gehuis. Op het Spoorlijnpad werd ze tuigen of inwoners die meer iningehaald door een andere fiet- formatie hebben. Zij worden verser. Op het moment dat hij voor- zocht contact op te nemen met de
bij reed, rukte hij haar ketting van politie via de mail of per telefoon.

Ketting van nek
et te e t

Kudelstaart - Op maandag 20
april rond één uur in de middag is
aan een groepje dat aan het klussen was bij een woning aan de
Herenweg een aggregaat te koop
aangeboden. Er reed een zwarte,
geblindeerde Mercedes bus het
erf op en er stapte een man van
ongeveer 45 tot 50 jaar uit. Hij

opende de achterklep en toonde
de aggregaat, die volgens hem
nieuw was, en bood deze te koop
aan voor 1.400 euro. BTW hoefde
niet betaald te worden. Een van
de klussers heeft in de bus gekeken en zag diverse stukken gereedschap liggen, een groot deel
van het merk Tools. Het groepje is
niet ingegaan op het aanbod van
de man. De politie raadt aan geen
artikelen uit kofferbakken te kopen, mogelijk betreft het gestolen waar of de kwaliteit is slecht.

gemaakt van een grote auto of
een bestelbusje, er is namelijk
heel veel gereedschap gestolen.
Onder andere zijn de dieven er
vandoor gegaan met een schuurAalsmeer - In de avond of nacht machine, een boormachine, een
van woensdag 15 op donder- decoupeerzaag en een stofzuidag 16 april is ingebroken in een ger. De politie doet onderzoek.
loods van een bouwbedrijf aan Mogelijk zijn er getuigen (Uiterde Uiterweg. De dieven hebben weg, onder 100 nummering, onzich toegang tot het pand ver- even). Zij worden verzocht conschaft door een rolluik te force- tact op te nemen per mail of teren. Zo goed als zeker is gebruik lefonisch.

Gereedschap uit
loods weg

2 Bootdieven
aangehouden

Anders, maar verjaardag om niet snel te vergeten

Aalsmeer - Jarig zijn in tijden
van het gevaarlijke corona-virus
is niet zo gezellig als het hoort te
zijn; nauwelijks visite, geen grote feesten om massaal te proosten met elkaar op de nieuwe leeftijd. Extra zuur wordt het wanneer je een mijlpaal te vieren
hebt en daarom groots uit wilt
pakken voor familie en vrienden.
Zo ook voor Aalsmeerder Jeroen
Kluft, die afgelopen maandag de
mooie leeftijd van 50 jaar wist te
bereiken. Helaas had hij zijn gasten al eerder moeten laten weten
dat het geplande feest voor dat
weekeinde in cultureel café Bacchus vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan. Zonde, want iedereen had er zo’n zin
in en de uitnodiging hing al tijden bij zijn grote schare fans aan
het prikbord te pronken. Echter
om de dag in stilte voorbij te laten gaan, kon niemand over het
hart verkrijgen. En dus stond er
die feestelijke maandag 20 april
een meters hoge Arbaham in de
achtertuin, voor de zekerheid
ook nog een tweede versie in be-

Aalsmeer - Op maandag 21 april
even voor vier uur in de nacht is
ingebroken bij een winkel aan de
Aalsmeerderweg. Door getuigen
werd gezien dat met een stoeptegel een ruit werd ingegooid. Hierna renden drie personen naar binnen. De sigarettenbalie is door de
dieven leeg geroofd. Ze waren kennelijk op de hoogte van de aanwezige rookinstallatie. Deze hadden

Aggregaat te
koop

Een gesprek met een adviseur is
overigens ook mogelijk via een
beeldgesprek, dus gewoon thuis
via de computer of tablet. Ontdek
hoe het werkt op ing.nl/beeldgesprek. Kijk voor meer informatie Kudelstaart - Op zondag 19
over bankzaken online regelen april rond drie uur in de middag
heeft op de Ambachtsheerweg
op ing.nl/internetbankieren.
ter hoogte van de Bilderdammerweg een aanrijding plaatsgevonden. Een bestelbus en een BMW
zijn, met waarschijnlijk een behoorlijke snelheid, op elkaar ge-

Abraham Jeroen verrast
met auto-party

Inbraak winkel,
auto gevonden

Aalsmeer - Op donderdag 16 april
is tussen half één en één uur in de
nacht getracht een bootje te stelen, dat lag afgemeerd bij de Pontweg. Een getuige zag dat twee
mannen een zeilbootje wegsleepten met een motorboot. Er is geroe-

pen naar de twee, maar hier werd
niet op gereageerd. Er is alarm geslagen en de politie is poolshoogte gaan nemen. De agenten kregen hulp van de politieheli. Deze
wist de dieven al snel op de Ringvaart te traceren. De twee mannen van 32 en 36 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden. De zeilboot is in beslag
genomen. De politie is nog op zoek
naar de eigenaar.

allen van merk Audi type A3, zijn
de navigatiesystemen gestolen. De
wagens stonden geparkeerd in de
Koningsstraat, Maximalaan, Bernardstraat, Ruisvoornlaan en AtaAalsmeer - In de avond of nacht lantalaan. De politie doet ondervan woensdag 15 op donderdag zoek. Mogelijke getuigen worden
16 april zijn in Oosteinde zes auto- verzocht contact op te nemen per
inbraken gepleegd. Uit de auto’s, mail of telefonisch (0900-8844).

Navigatie uit 6
Audi’s gestolen

gin is er, maar er wacht nog een
behoorlijke klus. Na de fundering
wordt een betonnen brugdek gerealiseerd en tot slot gaat de karakteristieke brug in ere hersteld worden met renovatie van het metselwerk en de leuningen en tot slot
het plaatsen van de hamei. Nog
een paar maanden omrijden via de

Van Cleeffkade, want de planning
is dat de werkzaamheden eind augustus afgerond zijn. Overigens
kunnen voetgangers en fietsers
wel gebruik blijven maken van deze route. De voetgangersbrug gaat
ook nog opgeknapt worden, maar
voorlopig blijft deze open voor het
langzame verkeer.
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Vanavond aangepaste
raad in De Ronde Venen
De Ronde Venen - De gemeenteraad heeft de afgelopen weken zijn werkzaamheden gewoon voortgezet. Door de coronacrisis gebeurde dat in aangepaste vorm. Vragen over voorstellen zijn schriftelijk afgehandeld en het presidium (waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd
en waar onder andere de vergaderprocedure wordt besproken)
is verschillende keren digitaal bijeen geweest. Vanavond vindt er,
voor het eerst sinds het uitbreken
van de coronacrisis, een raadsvergadering plaats.
Dit gebeurt op een andere wijze dan gebruikelijk. Hierover zijn
afspraken gemaakt in het presidium. De vergadering is via de
gemeentelijke website te bekij-

ken. Inwoners kunnen de vergadering niet fysiek bijwonen. De
Raad komt niet fysiek bij elkaar.
De raad wordt vertegenwoordigd door een raadslid vanuit de
coalitie (Jan Rouwenhorst, fractievoorzitter CDA) en een raadslid vanuit de niet-coalitiepartijen
(Wim Stam, fractievoorzitter CU/
SGP). Op de agenda staan zogenaamde akkoordstukken, voorstellen waarmee de gemeenteraad kan instemmen zonder daarover opnieuw te debatteren. Vragen die er waren zijn schriftelijk
beantwoord. De vergadering is
via de gemeentelijke website te
bekijken en beginnen om 19.30
uur. De agenda en stukken zijn
te bekijken via de gemeentelijke
website.

Oproep artiesten voor
Klink-Klaar ‘Tekst en Muziek
De Ronde Venen - KRDV Netwerk organiseert dit jaar KlinkKlaar;‘Tekst en Muziek voor Klein
Publiek’ in het ontmoetingscentrum de Rank te Mijdrecht, wat
gepland staat voor zondag 8 november 2020. Evenals vorig jaar
gaat het om een kennismaking
met talenten in woord en muziek
uit de Ronde Venen. Toen werd
Klink-Klaar georganiseerd op
zondag 3 november met uiteenlopende optredens in huiskamers
en een paar kerkzalen in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht. De opkomst was verrassend goed voor
deze eerste keer en daarmee gaf
het publiek duidelijk te kennen
dat hieraan behoefte is. Dit jaar
kiezen we voor een iets andere
aanpak. Nu kan het publiek diverse optredens onder één dak bijwonen, welke worden verdeeld
over meerdere ruimtes in gebouw de Rank. Het gaat om optredens in woord, muziek, zang
of voordracht van goede amateurs en semi-professionals. Hiervoor zoeken wij talenten uit de
kernen Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen, maar ook de Hoef, Waverveen en Amstelhoek. De bedoeling is om ca. 12 – 15 optredens
van ca. 30 minuten plaats te laten
vinden tussen 13.30 – 17.30 uur.
Al naar gelang het aantal liefhebbers dat zich aanmeldt, zullen er

één of twee optredens van eenieder geprogrammeerd worden op
deze middag. Door meerdere optredens bijeen te brengen krijgen
inwoners uit de Ronde Venen de
gelegenheid om kennis te maken
met meerdere artiesten. Tevens
kunnen artiesten op hun beurt
diverse optredens bijwonen en
met elkaar kennismaken, wat ook
een belangrijk uitgangspunt is
binnen onze doelstellingen.
Doelstellingen
Bekendheid creëren van de lokale talenten uit de Ronde Venen in woord en muziek. Een podium bieden aan kleinkunstenaars c.q. woord- en muziek talenten, denk aan verhalenvertellers, solisten zang of instrument,
stand up comedians, cabaretiers,
koren, bandjes of andere muziekgroepen. Inwoners op een laagdrempelige manier kennis laten
maken met deze talenten. Uitwisseling en samenwerking bevorderen tussen amateurs en/of
semi-professionals uit de Ronde
Venen Artiesten krijgen een kleine vergoeding. Als organisator,
zorgt KRDV Netwerk voor de aankleding, de promotie en publiciteit alsook voor de eventuele benodigde apparatuur. De toegang
voor het publiek is gratis. Lokale cateraars worden uitgenodigd
om voor hapjes en drankjes te
zorgen wat tevens een gezellige
sfeer bevorderd. Daarnaast wordt
gedacht aan samenwerking met
enkele kunstenaar uit De Ronde Venen. Dat kan een expositie
zijn of een activiteit in relatie met
de muziek in de Rank. Heeft u interesse om deel te nemen als artiest, neem bij voorkeur nog voor
de zomer contact op met één van
onderstaande projectleden van
Klink-Klaar. Uiterlijke sluitingsdatum is 1 augustus 2020.

Allemaal hartelijk bedankt
Wilnis - Via deze weg wil ik graag
iedereen bedanken, die mij heeft
gesteund en geholpen in de jaren
dat ik huisarts was. Ook wil allen
bedanken die in de laatste periode voor mijn pensionering en op
mijn afscheid blijk hebben gegeven van hun waardering.
Op mijn afscheid in de Willistee
was er niet genoeg ruimte en tijd
om iedereen persoonlijk te bedanken. Ook in dit stukje kan ik
niet iedereen noemen. Wel wil ik
nog graag benadrukken, dat het
vestigen van een praktijk in Wilnis niet altijd even makkelijk is
geweest. Ik ben ooit begonnen
als vrije vestiging. Dat betekent
dat je begint met nul patiënten.
Het klinkt misschien wat gek om
al mijn patiënten te bedanken,
maar een dokter zonder patiënten is geen werkzaam concept,
dus iedereen bedankt.

doktersvrouw een belangrijke
spil in de praktijk, onder andere
tijdens diensten. Je had toen nog
geen huisartsenpost. Tijdens een
weekenddienst zat het hele gezin
dus ‘vast’.
Ook later, toen de gemeente ervan overtuigd moest worden, dat
ik een fatsoenlijke praktijkruimte
nodig had, heeft mijn vrouw dit
voor elkaar gebokst, de verhuizing van de praktijk naar Zwenkgras. En nog weer later bij de verhuizing van de praktijk naar Wagenmaker 133 en tenslotte naar
nummer 99 heeft zij een essentiele rol gespeeld.
Ik ben nu 3 maanden met pensioen en het is nog zoeken naar
een nieuw evenwicht. Ik mis
vooral de goede samenwerking
met mijn collega’s, de assistentes
en ander personeel in de praktijk.
Ik wens iedereen veel sterkte voor
de nabije en verdere toekomst en
nogmaals bedankt.

Steun
Zonder de steun van mijn vrouw
en gezin was dit nooit gelukt.
Kees de Vries, huisarts,
In 1985 toen ik begon, was een niet praktiserend.

De Ronde Venen Pa
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Renovatie de Kom
“Aannemer bezorgt bewoners
De Kom ongezellige Paasdagen Dit was de kop van uw artikel van 16 april jl. Familie, kinderen en klein kinderen en
vrienden volgen het advies
van Apollo de verhuurder be-

ter geen toegang. Maar er lopen wel dag in dag bouwvakkers door het complex. En dan
het dagelijkse geluid in de Kom
van boren, zagen en timmeren...
Thomas

Over uitvaarten in Corona-tijd

Verdriet, onmogelijke
keuzes, maar ook begrip
Uithoorn-De Ronde Venen - In
de periode na overlijden en bij
een afscheid is het fijn om mensen om je heen te hebben. In deze tijd is dat niet gemakkelijk en
vanzelfsprekend. Met de huidige maatregelen van de overheid, moeten we creatief zijn in
het vormgeven van het afscheid.
Locaties beperken het aantal belangstellenden tot maximaal 30
personen en er is na de plechtigheid geen gelegenheid om bij elkaar te zijn in de koffiekamer. Dit
stelt families voor soms onmogelijke keuzes. Toch is hiervoor ook
begrip en worden die moeilijke
keuzes gemaakt om verspreiding
van het virus te beperken. Het is
een hartverscheurende tijd, met
verdrietige taferelen.
Een uitvaartondernemer vertelt
hoe zij en hun collega’s er alles
aan doen om een afscheid, binnen alle beperkingen van dit moment, zo goed en warm mogelijk
vorm te geven.
Niet mogelijk
“Onlangs verzorgden wij de uitvaart van een mevrouw die in het
ziekenhuis was overleden en overgebracht werd naar huis om daar
opgebaard te worden. De familie
wilde graag helpen met de laatste
zorg en het kleden van hun moeder. Dit was helaas niet mogelijk,
omdat we dan geen voldoende
afstand konden houden van elkaar. Met respect voor de verzorgers en voor elkaars gezondheid,
heeft de familie op afstand meegekeken. Voor deze uitvaart, waar
in een normale situatie zeker ruim
100 mensen zouden komen, besloot de familie thuis, met in achtneming van de regels, in kleine
kring afscheid te nemen. Zij organiseren later een herdenkingsmoment voor familie, vrienden
en bekenden. In de dagen voor
het afscheid werden foto’s verzameld en bij moeder neergezet.
Op de dag van de uitvaart werd
geluncht met elkaar en er werden
herinneringen opgehaald. Toen
de rouwauto arriveerde hebben
de kinderen en kleinkinderen hun
moeder en oma naar de auto begeleid en zijn ze met een kleine afvaardiging naar het crematorium
gegaan. Daar luisterden ze samen
naar muziek en werden nog wat
laatste woorden gedeeld. Zo intiem als dat we dat nu hebben gedaan, zou het anders niet gegaan
zijn, aldus de zoon.”

den in de vorm van een stoet van
kinderen en kleinkinderen achter de rouwauto en zo langs hun
huis te wandelen. De straat stond
vol (allemaal op gepaste afstand),
er werd geklapt en gehuild. Bij het
huis werd stilgehouden en achter het raam stond de man van
de overleden vrouw te zwaaien.
Door zijn tranen heen bedankte
hij de ondernemer, omdat hij zo
toch afscheid kon nemen van zijn
geliefde.
Verzorgingshuis
Ook bij de man die overleed in het
verzorgingshuis, ging de uitvaart
anders dan gewenst. Meneer kon
wel thuis opgebaard worden en
daar zijn mensen langs geweest
om een laatste groet te brengen.
Steeds per 2 personen en met de
richtlijnen in acht genomen. Op
de dag van de uitvaart hebben
de partner en kinderen een rondje met hun man en vader in de
binnentuin van het appartementencomplex gelopen; alle medebewoners stonden op hun eigen
balkon om een laatste groet te
brengen. Daarna zijn ze naar het
crematorium gereden en de bewoners naar binnen achter de laptop. Op afstand, maar toch ‘aanwezig’ hebben zij de dienst kunnen volgen. In het crematorium
waren slechts het gezin en enkele
goede vrienden van meneer aanwezig.

Alles gaat anders
Crematoria en soms ook kerken
maken het in deze dagen voor
nabestaanden mogelijk een afscheidsdienst via livestream te
volgen.
Condoleanceregisters
worden niet gebruikt, want pennen pakt iedereen vast. Een online condoleanceregister maakt
het mogelijk ook foto’s en verhalen te delen met nabestaanden.
Ook ontstaan er spontaan erehagen langs de route naar een afscheidslocatie.
“Ondanks de onwerkelijke situatie blijven wij, uitvaartondernemers mogelijkheden zoeken om
families persoonlijk op te zoeken.
We schudden geen handen en
nemen alle veiligheidsmaatregelen in acht. Nabestaanden moeten hun verhaal kwijt kunnen, ons
kunnen zien (zij het via beeld-bellen). In deze periode stellen we de
vraag of hun dierbare aan het coronavirus is overleden en/of familieleden met klachten rondom
Corona vragen we in een andeAlternatief
re ruimte te blijven. Dit zijn pijnEen collega uitvaartondernemer lijke vragen, maar voor ieders geverzorgde een uitvaart van een zondheid noodzakelijk. Met resvrouw die aan Covid-19 was over- pect en liefde voor elkaar, uitkijleden. Niet veel later bleek ook kend naar hopelijk zonniger tijhaar man besmet te zijn en mocht den”. Voor meer informatie kunt
dus niet aanwezig zijn bij de uit- u bellen naar Day to Day uitvaart:
vaart. Een alternatief werd gevon- 0297-893073

“Bakkie Troost’ voor
Voedselbank DRVenen
De Ronde Venen - Ook de Voedselbanken worden hard getroffen
door het corona virus. Ze hebben
te maken met de uitval van oudere vrijwilligers, minder aanvoer
van voedsel, logisitieke aanpassingen en de verwachte groei van
het aantal mensen die afhankelijk
is van de voedselbanken. Daarom
is nu de landelijke publiekscampagne “Stay Safe en Geef’ gestart
voor financiële donaties. Geld is

hard nodig om de toename in de
aanvragen voor voedselhulp op
te vangen. Ook Voedselbank De
Ronde Venen heeft te maken met
deze problemen en is na een tijdelijke sluiting weer mondjesmaat geopend. Door inventieve
maatregelen en steun van inwoners, gemeente en ondernemers
kunnen de 120 cliënten namelijk
de komende tijd op aangepaste
wijze ondersteund worden.

Ongeval Oostzijde zondag 19 april
Het onvermijdelijke is (weer)
gebeurd: een ongeval door
de veel te grote drukte op de
Oostzijde in De Hoef. Het was
de hele dag al te druk met motoren, cabrio’s, fietsers en heel
veel langzaam verkeer, wandelaars, skaters, kinderwagens etc. Halverwege de middag 2 politie-auto’s, 2 ambulances, en zelfs een traumahelikopter. Ongeval met oudere
dame op de fiets, een tegenliggende fiets en een cabrio die
er zo nodig tussendoor moest,
wat niet meer paste. Ik heb van
de politie begrepen dat de oudere dame zwaargewond maar
nog wel aanspreekbaar was.
Dat is dan tenminste iets. De
maat is nu wel vol. De drukte
hier neemt ondanks de blijf-

thuis oproepen weer de ‘normale’ vormen aan met 400 a
600 motoren, 100 cabrio’s en
alle langzamere verkeer. Bij deze nogmaals de oproep aan
de gemeente: Dit strookje asfalt van 3 a 4 meter breed is
veel te smal en veel te slecht
ingericht voor de mix van verkeer die hier langskomt. Doe
er wat aan. En snel. Hetzij alleen bestemmingsverkeer, hetzij een verbod voor motorfietsen. Beide alleen in de weekenden noodzakelijk. Ik reken erop
dat het vanaf zaterdag 25 april
geregeld is. Dit ongeluk was
voorlopig wel weer voldoende.
Of wacht u liever op nog meer
ongelukken? Neem uw verantwoordelijkheid!
Thomas ten Kortenaar

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Koffie
Des te welkom in deze lastige tijd
was dan ook de ontvangst van
maar liefst 1.816 pakken koffie deze maand bij Voedselbank De Ronde Venen. Deze donatie volgde uit
de jaarlijkse December actie van
de Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis,
Vinkeveen-Waverveen, AbcoudeBaambrugge en de Voedselbank
om DE punten in te zamelen en
te verzilveren tegen koffie voor de
voedselbank. In onze gemeente is
ook dit keer weer massaal gehoor
gegeven om maar liefst 500.000
DE punten te doneren aan deze
actie. De Lionsclubs willen al deze donateurs hartelijk bedanken
voor hun gulle giften en de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie! Landelijk werden er maar liefst 65 miljoen DE
waardepunten ingezameld, door
de 20% verhoging van Douwe

Egberts goed voor 134.000 pakken koffie voor de voedselbanken.
Koffie is met name een product
waar de voedselbanken om zitten
te springen. Koffie is een eerste
“levensbehoefte’, maar is ook duur
en bederft niet. Het komt daardoor maar zelden in het voedselpakket van de Voedselbanken terecht. Zeker in deze tijden is een
‘bakkie troost’ zeer welkom. Voorzitter Voedselbank De Ronde Venen Kees Schouten: “Door dit fantastische initiatief kunnen de 120
gezinnen bij onze voedselbank
voor ruim een half jaar van koffie
worden voorzien. We danken opnieuw de Lionsclubs, al hun donateurs en Douwe Egberts daarom van harte!” Deze actie is zeker weer voor herhaling vatbaar,
dus bewaar uw DE punten voor de
volgende inzameling in december 2020!
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ren. Dat kan helaas niet: ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis.
Bijvoorbeeld door de ambassadeurs van de vrijheid, Roxeanne
Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris
Kross Amsterdam online of via social media te volgen. En door digitaal met elkaar te delen welke gedachten en emoties we hebben bij
75 jaar vrijheid.

Andere Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Aubade uit het raam, toosten
en vlaggen op Koningsdag

Aalsmeer - Burgemeester Gido Oude Kotte informeert in een
brief alle inwoners van de gemeente Aalsmeer over Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Vanwege de ingestelde maatregelen om het coronavirus in te dammen, is uitbunding vieren en samen herdenken
er dit jaar niet bij. De eerste burger roept op om thuis te blijven
en binnenshuis deel te nemen
aan de landelijke acties, waaronder een aubade uit het raam of
in de tuin, een nationale toost en
het uithangen van de Nederlandse vlag met oranje wimpel.
Beste inwoners van de gemeente
Aalsmeer: “Het is volop lente. Onder normale omstandigheden zouden we in deze tijd uitkijken naar
de bijzondere dagen die we jaarlijks met het hele land beleven: Koningsdag, Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag. Iedereen zal begrijpen dat de evenementen en herdenkingen niet doorgaan dit jaar
vanwege de coronamaatregelen.
Tenminste, niet in de vorm die we
gewend zijn. Want we kunnen natuurlijk wel iets doen: we mogen
deze dagen niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Zeker in deze voor velen zo moeilijke tijd is het belangrijk
en waardevol om de doden te her-

denken, stil te staan bij de bevrijding van ons land, 75 jaar geleden,
en samen Koningsdag te vieren.

Koningsdag, 27 april
Het is niet anders: dit jaar vieren we
Koningsdag voor het eerst thuis. Er
mogen op 27 april 2020 geen vrijmarkten, optredens, evenementen
of andere vormen van samen-komsten worden georganiseerd, ook
niet voor kinderen. Daarnaast is
het ook niet de bedoeling om thuis
feestjes met meer mensen dan alleen huisgenoten te organiseren.
Dat betekent niet dat Koningsdag
helemaal niet doorgaat. Wat kunnen we doen? Landelijk is een aantal acties opgezet. Het Koninklijke Concertgebouworkest roept iedereen op om om 10.00 uur mee
te doen aan een nationale aubade. Zo veel mogelijk mensen worden gevraagd om van het balkon,
uit het raam of in de tuin het Wilhelmus mee te zingen of te spelen.
En om 16.00 uur is een nationale
toost. In het hele land wordt in huiselijke kring het glas geheven. Verder kunt u zelf van alles organiseren, zolang het maar binnen de regels valt. Denk aan livestreams van
optredens, online bingo’s, quizzen en prijsvragen. Om Aalsmeer
en Kudelstaart toch in oranjesfeer
te brengen roep ik u op om, indien

mogelijk, de Nederlandse vlag met
oranje wimpel uit te hangen.
Dodenherdenking, 4 mei
De Nationale Herdenking op de
Dam in Amsterdam vindt dit jaar
plaats zonder publiek, maar wordt
zoals ieder jaar live uitgezonden
door de NOS. Alleen koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument, in aanwe-zigheid van alleen minister-president
Rutte, burgemeester Halsema en
voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook in de
gemeente Aalsmeer vindt op het
raadhuis een herdenkingsplechtigheid zonder publiek plaats. Daarbij
worden kransen gelegd bij het oorlogsmonument bij het raadhuis.
Radio Aalsmeer zal verslag doen
van de herdenking en zendt deze
live uit via hun website en de kabel.
Om 19.58 uur zal het Taptoe signaal klinken. Om 20.00 uur is iedereen twee minuten stil. Daarna nodig ik u uit om thuis het eerste en
het zesde couplet van het Wilhelmus mee te zingen.
Bevrijdingsdag, 5 mei
Het is op 5 mei 75 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd. Dit bijzondere jaar was een reden om deze
dag uitbundiger dan anders te vie-

Houd vol!
We leven al weken in een bijzondere en voor velen van u moeilijke situatie. Een situatie die veel van ons
vraagt. Ik leef mee met iedereen die
direct of indirect getroffen is door
het virus of door de beperkingen
waarmee we tot nader order moeten leven. In het belang van onze gezondheid en de gezondheid
van onze naasten moeten we volhouden. Door verstandige keuzes
te maken kunnen we levens redden en ervoor zorgen dat we stapje
voor stapje weer uit deze crisis komen.
De regels zijn eenvoudig en bij iedereen bekend: blijf zoveel mogelijk thuis en houd, als u het huis uit
gaat om boodschappen te doen of
een ommetje te maken, altijd 1,5
meter afstand. Groepen met meer
dan drie personen zijn niet toegestaan. Dit geldt ook op Koningsdag en 4 en 5 mei. Voor waterrecreanten geldt nog steeds de oproep:
ga niet varen en blijf zoveel mogelijk thuis. Hoewel varen niet verboden is, is het belangrijk dat we ook
op het water druk-te vermijden. Als
u wel gaat varen geldt er een maximum van 2 mensen op een boot
met minimaal 1,5 meter afstand.
Voor gezinnen gelden op de boot
dezelfde regels als in de buitenruimte. We vertrouwen erop dat u
zich aan de maatregelen blijft houden en zullen optreden tegen mensen die dat niet doen.

Quasqai winnaar online
pubkwis Op de Hoek
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april
heeft de eerste online pubkwis
plaatsgevonden vanuit café Op
de Hoek in Kudelstaart. De animo voor de quiz was groot, liefst
93 teams hebben meegespeeld.
De deelnemers kwamen niet alleen uit Kudelstaart en omgeving,
maar zelfs vanuit Maastricht werd
ingelogd. Na afloop mocht café
Op de Hoek vele positieve reacties in ontvangst nemen.
De online pubkwis is gewonnen
door team ‘Quasqai met garantie’
met 37 punten. Een fles van 1,5 liter bier gaat thuis bezorgd worden. De teams deden nauwelijks
voor elkaar onder. Op twee, met
36 punten, team ‘Strampels’ en
op drie, eveneens met 36 punten,
team ‘Cowbell’ van Dennis Splinter. Op vier en vijf zijn respec-

Royal FloraHolland blij
met steun van kabinet

behoorlijk wat kijkers. Na enkele uren kon het sein brand meester gegeven worden. Het nablussen nam nog geruime tijd in beslag. Ondanks de grote inzet van
de brandweerkorpsen kon niet
voorkomen worden dat het pand
volledig uitbrandde. De schade is
enorm. In de loods stonden onder
andere enkele boten, auto’s en
lega’s uit Uithoorn, Mijdrecht, zelfs een helikopter. Ook deze zijn
Hoofddorp en Driemond. Om te volledig verwoest. De nabij gelevoorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende panden
werden deze nat gehouden.
Door de grote brand trok er een
zwarte rookwolk over de gemeente Aalsmeer. Wie last had
van de rook werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden
en de ventilatie uit te schakelen.
De politie had de Zwarteweg afgezet om de brandweer haar werk Aalsmeer - Nederlandse exporte laten doen. Toch trok het vuur teurs van bloemen en planten boe-

Grote brand aan de Zwarteweg

Loods met boten en auto’s
geheel uitgebrand
Aalsmeer - Aan de Zwarteweg is
in de nacht van zaterdag 18 op
zondag 19 april even voor één
uur brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer was
snel ter plaatse en moest snel
opschalen naar grote brand. De
vlammen waren in de wijde omtrek te zien.
Er kwamen veel voertuigen ter
plaatse om de grote brand, die
gepaard ging met enkele explosies, te bestrijden. De brandweer
van Aalsmeer kreeg hulp van col-

Fors verlies exporteurs
door de coronacrisis
ken een fors verlies door de coronacrisis. De exportwaarde van maart

Digitaal veilen
Van Schilfgaarde benadrukt dat
de wereld na de coronacrisis er
echt anders uitziet. “We zullen
ons moeten voorbereiden op een
lager volume in de nabije toekomst. Dat zullen we na de crisis
weer zo snel mogelijk moeten opbouwen. Dat gaan we doen door
te versnellen met de implementatie van onze strategie, met als
speerpunten 100% digitaal en
landelijk veilen.” Royal FloraHolland neemt daarnaast maatregelen om de kostenstructuur tijdens de crisis en voor daarna aan
te passen. Dat wordt gezien als
noodzakelijk voor een financieel
gezonde toekomst.

Hakenkruis op scooter
gespoten

gen panden hebben slechts lichte
water- en roetschade opgelopen.
Er is gelukkig niemand gewond
geraakt. Even voor tien uur zondagochtend moest de brandweer
opnieuw uitrukken. De brand was
weer aangewakkerd. Dit vuur
hadden de brandweerhelden gelukkig snel onder controle. Het
onderzoek naar de oorzaak van
de brand is nog in volle gang.
Foto: Marco Carels

Krimp van 9% bloemen en planten

staat. Steven van Schilfgaarde:
“Het Noodfonds zorgt er voor dat
veel Nederlandse kwekers hun
bedrijf open kunnen houden. Als
gehele sector kunnen en moeten
we ons nu dan ook voorbereiden
op een vliegende start als de internationale vraag weer aantrekt.”
Dit zegt de CEO van Royal FloraHolland in een videoboodschap
in een reactie op het besluit van
het kabinet.

Getuigen gezocht!

Kudelstaart - In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april is in
Kudelstaart een scooter vol gespoten met graffiti. Het windscherm is beklad met een hakenkruis en op het zadel is het woord
‘lul’ gespoten. Gebruik is gemaakt
van een spuitbus met witte verf.
Er is aangifte gedaan bij de politie. De vernieling is op camera
vastgelegd en deze beelden zijn

Zondag moest de brandweer opnieuw in actie komen. Het vuur was weer
aangewakkerd. Foto: Mike Multi.

Pubquiz vanuit Joppe
Vanuit café Joppe in het Centrum
is afgelopen dinsdag 14 april de
eerste pubquiz online gehouden. Eveneens met succes, ruim
honderd personen namen in vijftien teams deel. De grote animo
heeft eigenaar Jan van Schuppen
doen besluiten om opnieuw te
gaan quizzen en wel op dinsdag
28 april. De bedoeling is om deze tweede editie wat meer te verlevendigen en een speciale muziekronde staat op het programma. Meedoen aan de quiz is mogelijk voor iedereen die Facebook
heeft. Deelname is gratis en de
aanvang is 20.30 uur.

Voorbereiden op vliegende start

Aalsmeer - Royal FloraHolland
is verheugd met de steun van
het kabinet in de vorm van een
Noodfonds. Het Noodfonds met
een omvang van 600 miljoen euro maakt het mogelijk om een
deel van de schade in de sierteelt in de periode maart tot en
met mei te dekken. Omdat kwekers en exporteurs door kunnen
blijven werken, is een vliegende
start mogelijk als de internationale vraag in de komende periode toeneemt. Dat is cruciaal voor
Saamhorigheid en creativiteit
Gelukkig houden verreweg de herstel van deze belangrijke exmeesten van u zich aan de maat- portsector.
regelen en weet u ook waarom u
dat doet. Ik wil u bedanken voor uw Zware periode
discipline, uw begrip en uw geduld. Het Noodfonds is niet toereikend
Het is goed om te zien dat moeilij- om de volledige schade te dekke omstandigheden ook het bes- ken. De eerste 30% van de omzette in mensen naar boven brengt. daling wordt beschouwd als onMensen helpen elkaar, met kleine dernemersrisico. De overige 70%
en grote initiatieven. Mensen hou- van de schade wordt voor een
den rekening met elkaar. En men- aanzienlijk deel gecompenseerd.
sen verzinnen creatieve manieren Het algemene steunpakket van
om het dagelijks leven dragelijker, het kabinet en de ruimere kreleuker en mooier te maken. Laten dietverstrekking door de banken
we die saamhorigheid en creativi- zal de sector door deze zware peteit ook inzetten om met elkaar be- riode heen moeten helpen. Het
tekenis te geven aan deze belang- is belangrijk dat de sector weer
rijke gedenkdagen. Ik wens u veel zo snel mogelijk op eigen benen
sterkte, en toch ook veel plezier!”
Mr. Gido Oude Kotte,
burgemeester van Aalsmeer.

tievelijk de teams ‘Steelpan uub
porn’ en ‘De Möhlentjes’ geëindigd met elk 35 punten.

eveneens aan de politie overhandigd. Het is de eerste keer dat een
hakenkruis is gespoten op een
scooter, maar op meerdere gebouwen en straten in Kudelstaart,
onder andere in het Zeemanhof,
zijn hakenkruizen getekend. Ook
hier is gebruik gemaakt van een
spuitbus met witte verf. Mogelijk
betreft het dezelfde dader(s). De
politie doet onderzoek. Wie meer
informatie heeft, wordt verzocht
telefonisch of per mail contact op
te nemen.
Emblemen van BMW’s
Er zijn dezelfde zaterdagnacht,
tussen twaalf uur en zes uur in de
ochtend, meerdere ‘boefjes’ op
stap geweest in Kudelstaart. Van
enkele BMW’s zijn de merk-emblemen gestolen. De auto’s stonden geparkeerd in de Einsteinstraat, nabij het winkelcentrum.
Ook hiervan is aangifte gedaan.
Iemand iets gezien? De politie
hoort het graag.

kromp met 32% naar 430 miljoen
euro, blijkt uit statistieken van Floridata. In de laatste week van maart
verloor de export zelfs 77% omzet.
Daarmee wordt het eerste kwartaal
afgesloten met een krimp van 9%
naar 1,56 miljard euro. “Vraaguitval
in het buitenland vanaf halverwege
de maand maart zorgt voor enor-

me gevolgen”, stelt directeur Matthijs Mesken van de Vereniging van
Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. “De verwachting is
dat de schade tot en met juni oploopt naar twee miljard euro. Zonder noodfonds van de overheid zullen veel bedrijven omvallen”, concludeert Mesken verontrustend.

GOUD VERKOPEN IN
UITHOORN

DAT IS
GOUD
WAARD.
Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude
munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een
ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen
door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard
zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs.

PRINSES IRENELAAN
T.H.V. COOP
SUPERMARKT

Iedere zaterdag:
10:00 - 16:30 uur

Uithoorn
I N K O O P • V E R K O O P • V E I L E N • V E R PA N D E N • B E L E G G E N • G E L D W I S S E L E N
www.goudwisselkantoor.nl

van 07:00u

tot 19:00u

•

uithoorn@goudwisselkantoor.nl

•

088 - 10 21 002
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor
natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Samenscholende families

Zullen we het in deze tijd van
afstand-houden maar eens
hebben over vogeltjes van
hooguit tien gram die af en
toe al keuvelend in je tuin komen samenscholen? Donsbolletjes met piepkleine snaveltjes, zwarte kraaloogjes en een
heel lange staart? Ja, ik bedoel de staartmees, die weliswaar geen mees is, net zomin
als de heggenmus een mus
of de gierzwaluw een zwaluw
is. Maar een staart hebben ze
wel, eentje zelfs die meer dan
de helft van hun totale lengte meet.
Staartmezen zijn familieziek.
Buiten de broedtijd zwerven ze in familieverband rond
binnen een familieterritorium van enkele hectaren. Als
je één staartmees ziet weet je
dat er broertjes, zusjes, neven,
nichten, ooms, tantes opa’s
en oma’s in de buurt kunnen
zijn, complete families trekken
voorbij, van boom naar struik,
van struik weer naar boom, al
babbelend insectjes wegpikkend van de kleinste takjes.
Daarbij worden acrobatische
toeren uitgehaald, staartmezen zien er geen been in met
één pootje aan een takje te
bungelen.
Aan het eind van de winter
valt de groep uiteen en zoeken vrouwtjes een partner in
een andere familiegroep. Wekenlang bouwen de geliefden
aan hun huis, een ingenieus
nest met een dak en een kleine ingang aan de zijkant, gestoffeerd met veertjes, mos,

spinrag en haar. Klein, familieziek, acrobatisch, architectonisch begaafd, die staartmezen, maar ook praktisch, want
omdat zo’n lange staart binnenshuis een beetje onhandig
is, klappen ze die gewoon naar
voren over hun schouder als ze
op hun eitjes zitten. Zodra de
jongen uit die eitjes zijn gekropen, komen andere staartmezen helpen bij de opvoeding, ongetrouwde tantes of
familieleden waarvan het legsel is mislukt en die toch een
bijdrage willen leveren aan de
instandhouding van de familiegroep.
Honkvast zijn ze ook. Staartmezen brengen vrijwel hun hele
leven door binnen het familieterritorium. Indien nodig bewegen ze zich er ’s winters hooguit een kilometertje buiten. Wel
komen hier soms staartmezen uit Noord-Europa de winter doorbrengen. Die zien er
iets anders uit, je kunt ze herkennen aan hun geheel witte
kop. De lange winternachten
brengt de familie dicht tegen
elkaar aangedrukt door, een
anderhalve-meterregel zouden ze vermoedelijk niet overleven, omdat ze er dan niet in
zouden slagen hun kleine lijfje
op temperatuur te houden. Anderhalve centimeter zou dan al
teveel zijn. Familiezieke knuffelvogeltjes, die staartmezen.
Niet geschikt voor social distancing. Wij mensen ook niet
echt, trouwens.

Jaap Kranenborg

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Goed geschoten...
Heeft u een iets moois gezien in de natuur, iets wat de kinderen doen in deze moeilijke tijd, mensen die andere helpen,
een mooie actie, maar ook droevige zaken. Laat ze ons weten. Maak een foto van het onderwerp, een klein (of groot)
verhaaltje erbij, je naam en wij plaatsen het. Stuur de foto als .jpg en de tekst gewoon in een Worddocument naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Normaal gesproken is haar verjaardag één van haar hoogtepunten in het jaar, maar vanwege de corona crisis en de maatHet zijn slechts kiekjes van mijn rende koolzaad. En het is toch regelen was het natuurlijk van
telefoon, maar het gaat er dan énig om de pas uit het ei geko- groot belang om deze regels
ook alleen even om hoe je op men pulletjes te mogen bewon- na te leven en het in een andetwee verschillende manieren deren, naast meneer Fazant en re vorm te vieren. Suus is op het
naar iets kunt kijken: Het is het de ietwat narrige Reiger? Ja, je idee gekomen om de rollen om
kleine stukje natuur tussen mijn kunt dit gebied ook beschou- te draaien. Zij heeft haar genoflat en de N201, wat normaal wen als slechts een ‘honden- digden een zelfgebakken taartgesproken de drukste Provinci- uitlaat-gebied’, maar ik kies dan je gebracht. Ze heeft aangebeld,
ale weg is van ons land. Het is toch liever voor de eerste beeld- een stukje taart voor de deur gegoed voor een dagelijkse wan- vorming.
zet en is vervolgens op een paar
deling van drie kwartier tussen
meter afstand gaan staan. Zo
het prachtig bloeiende en geu- Ineke Siegers, Uithoorn
heeft ze toch nog familie, vrienden en vriendinnen kunnen zien
en een beetje samen met hen
haar verjaardag kunnen vieren.
Voorafgaand was er een oproep
gedaan om Suus een verjaardagwens te sturen in de vorm
van een videoboodschap. Dit

‘Honden-uitlaat-gebied’?

Buitenconcert Angstelborgh
Op donderdag 16 april werden
de bewoners van Dorpszicht Abcoude verrast op een buitenluchtconcertje, georganiseerd
door Club Goud en Tympaan-De
Baat, in goed overleg met de ge-

Uithoorn - Op woensdag 15 april
rond half elf zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een reanimatie in de Ter Braaklaan. Een 73-jarige man was onwel geworden en
werd door zijn echtgenote op de
grond aangetroffen. De politie,
brandweer, ambulancedienst en
leden van het reanimatie-team
zijn ter plaatse gemaakt om eerste hulp te verlenen. En met succes, de man is met hartslag per
ambulance snel naar het ziekenhuis gebracht.

LEZERSPOST

Mijn naam is Ton Schoolenaar
wonende in Uithoorn. Wat ik te
vertellen heb is dat ik een vriend
heb welke een zware vorm van
M.S. heeft en na mijn bezoek
aan hem deze week zag ik dat
hij veel moeite heeft om in een
bepaalde houding te gaan zitten met eten en dit alles vanuit
de elektrische rolstoel. Toen ik
dit zag heb ik een mal gemaakt

van schuimrubber om hem zo
te ondersteunen zodat hij zich
onder het eten niet aan de tafel hoeft vast te houden met
een hand. Vrijdag 17 april ben
ik naar Stofferen en Meer geweest in de Dorpsstraat 67 in
Mijdrecht met de vraag of zij dit
voorbeeld voor mij konden maken van nieuw materiaal de eigenaar vertelde mij dat hij dat

wel wilden doen en dat ik er wel
op kon wachten. Na dat dit gebeurd was vroeg ik deze meneer wat de kosten waren waarop hij zei: “ik wil niets verdienen
aan iemands gezondheid. Neem
maar mee. Met dit verhaal wil ik
mijn dankbaarheid tonen aan
deze meneer die in mijn ogen
wel een plekje verdiend in uw
krant.
Met vriendelijke groet
Ton Schoolenaar, Uithoorn

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die
zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

meente De Ronde Venen, en rekening houdend met de RIVM
richtlijnen. Abcoudenaar Mitchell
Dobbelaar zong, geholpen door
zijn geluidsman, geheel belangeloos een half uur lang Neder-

Deze krant is gedrukt op gerecycled papier

landstalige liederen. Het publiek,
dat vanuit de tuin of vanaf de balustrade van deze verrassing kon
genieten, was razend enthousiast. De prachtige tuin van de Angstelborgh op deze zonovergoten
dag, bleek een perfecte ambiance voor dit concert, en de reacties

werd maar liefst een film van 25
minuten, waarbij ze blij verrast
werd met de boodschap van o.a.
vriendinnen, familie, maar ook
van de dansjuf, leerkracht van
de basisschool en haar mentor.
Het was erg leuke en bijzondere verrassing. Zo ging deze verjaardag toch niet zomaar ongezien voorbij.
Nicole van der Knaap

na afloop waren dan ook hartverwarmend! “Het heeft ons allen
goed gedaan”, aldus een bewoonster. Een lichtpuntje in deze moeilijke Coronatijden! Tip: de tuin
van de Angstelborgh is nu op z’n
mooist, als u een ommetje maakt,
loop er eens langs!

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

Succesvolle
reanimatie

De Ronde Venen Pa

Dit is toch geweldig?

Afgelopen week
werd Suus
13 jaar

B

en jij weleens bij een van de
forten geweest? Een mooie
plek om even na te denken over hoe het leven
vroeger was, toch?
Of ging je er alleen
even een pannenkoek
eten? Kan ook. Mis-schien dachten de soldaten
die er vroeger zaten ook wel
aan pannenkoeken, ja dat kan
toch? Hiernaast zie je de tekening
die Jannes maakte op bladzijde 150.
Zoek maar even op. En op bladzijde 163
laat hij zijn tekening van de stelling van
Amsterdam zien aan Theo Thijssen, die de
ontbrekende plaatsnamen vervolgens voor Jannes invult. Als je een boek maakt dan komen daar natuurlijk altijd wat foutjes in. Deze tekening had
in het boek moeten staan en is dus zo een foutje.
Het is tijd voor het achtste raadsel! Het gaat hier ook om een foutje, jij moet gaan uitzoeken wat
er niet klopt!
Theo Thijssen hielp Jannes met zijn kaart
5. Kudelstaart,
6. Aalsmeer
en wat staat er nog meer?
7. Hoofddorp
8. Aerdenhout
Maar wacht, ik maak een fout
Verbeter mij even
Dan heb je gelijk het goede antwoord gegeven.
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Gezamenlijk gebaar in onzekere periode

Gemeenteraad schrijft
brief aan inwoners

De voorbereidingen voor de komst van het toekomstige busstation langs
de Burgemeester Kasteleinweg, bij de Zwarteweg, zijn gestart. Op 30 april
wordt de voorbelasting aangebracht.

Werkzaamheden officieel in juli van start

Zand storten voor stevige
ondergrond Kasteleinweg
Aalsmeer - Vooruitlopend op de
officiële start van de werkzaamheden op de Burgemeester Kasteleinweg in juli begint Dura Vermeer eind april met het aanbrengen van voorbelasting. Dit gebeurt op de locatie van het toekomstige busstation nabij de
kruising met de Zwarteweg en
de toekomstige fietstunnel bij
de Legmeerdijk. Voorbelasting
is een laag met zand, waardoor

de ondergrond steviger wordt.
Een stevigere ondergrond is nodig om er straks te kunnen bouwen. Dit gebeurt in drie fases.
De voorbelasting moet circa 120
dagen blijven liggen, naar verwachting is de ondergrond daarna stevig genoeg om op te kunnen bouwen. Om te voorkomen
dat het zand gaat stuiven wordt
het afgedekt met een laag papiercellulose. Na de voorbelas-

ting wordt het zand weer weggehaald.

Watergang Zwarteweg
Om het busstation aan te leggen,
wordt een gedeelte van een watergang bij de Zwarteweg gedempt
en een nieuwe watergang gegraven. Deze werkzaamheden beginnen op 30 april. Daarna wordt er in
mei een voorbelasting aangebracht
voor het toekomstige busstation.

Samen sterk in en voor het mooie Aalsmeer

Steun elkaar en koop
of bestel lokaal!
Aalsmeer - Het coronavirus heeft
een flinke verandering gebracht
in het altijd bruisende Aalsmeer.
Activiteiten zijn vanwege de
maatregelen afgelast en de deuren van de horeca-gelegenheden

blijven voorlopig nog dicht. Begrijpelijk, maar inwoners van de
gemeente Aalsmeer gaan gelukkig niet bij de pakken neer zitten.
Er wordt goed en actief op de situatie ingespeeld.

Horeca actief
Zo hebben de eigenaren van café’s de stilte aangepakt om de
‘tent’ een verfrissende opknapbeurt te geven en de eerste
pubquizzen online zijn al met
succes gespeeld. Ook de restaurants blijven actief. Er kunnen
weliswaar geen gasten welkom
geheten worden, maar er kan wel
getrakteerd worden op een lekkere afhaal- of bezorg-maaltijd.
Nagenoeg alle restaurants en eetcafé’s hebben deze mogelijkheid
aangegrepen en van dit ‘thuisuit-eten’ wordt goed gebruik gemaakt.
Service met hoofdletter
Steun elkaar en koop lokaal en
dit geldt natuurlijk ook voor alle
winkels in de gemeente. Ze zijn
open, in aangepaste RIVM-norm,
en bieden als vanouds service

Filmpje ter inspiratie

Veel jongeren hartstikke
goed bezig!
Aalsmeer - Jongeren moeten
net als iedereen in deze coronatijd zoveel mogelijk thuis blijven,
anderhalve meter afstand houden en elkaar niet ontmoeten.
Er is veel dat niet mag en verveling ligt op de loer. Gelukkig kan
er ook heel veel wél! Creatief
zijn, blijven bewegen, iets goeds
doen voor een ander: veel jongeren zijn hartstikke goed bezig!
Om die jongeren in de spotlight

te zetten en te stimuleren om
hun talenten te blijven ontwikkelen, is Buurtwerk Aalsmeer in samenwerking met partners Team
Sportservice Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer de campagne #goedbezig gestart. Samen
met jongeren is er een filmpje gemaakt waarin zij laten zien waar
ze #goedbezig mee zijn. Zo traint
Danila thuis, maakt Jonas radio,
verbetert Sven zijn goocheltrucs,

doet Nikita vrijwilligerswerk in
het ziekenhuis, maakt Kid muziek
en heeft Nick het filmpje opgenomen en ge-edit.
Wethouder Kabout trots
“Jongeren om trots op te zijn, dat
dacht ik toen ik dit filmpje zag”,
zegt wethouder jeugd Bart Kabout. “Het is niet niks als het leven
dat je kende er even niet meer
is, maar ik zie overal jongeren
die goed bezig zijn en hun best
doen om alle maatregelen te volgen. Blijf elkaar helpen, ook als je
het even lastig vindt. En weet dat
Buurtwerk er voor jullie is. Hou
vol, samen krijgen we corona eronder!”
Talent laten zien
Buurtwerk, Team Sportservice
en Cultuurpunt hopen dat andere jongeren geïnspireerd raken
door de jongeren in het filmpje

Toekomstige fietstunnel
Ter hoogte van de kruising Legmeerdijk komt een fietstunnel.
Voordat de fietstunnel wordt
gebouwd komt er aan de oosten westzijde van de oversteekplaats een voorbelasting. De
planning is om de eerste laag
zand aan te brengen rond 28
april.

De tijd waarin we nu verkeren
vraagt om bijzondere aandacht
en zorg voor elkaar. Als gemeentebestuur willen wij u, inwoner en/
of ondernemer, laten weten dat wij
aan u denken. Wij zijn de gezamenlijke politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van
Omleiding voor fietsers
Aalsmeer. Juist in deze moeilijke
De voorbelasting komt vlak tijd is het belangrijk om gezamenlangs het fietspad en tijdens het lijk op te trekken om samen met
aanbrengen van de voorbelas- u, onze samenleving zo goed moting wordt het fietspad gekruist gelijk te ondersteunen. Een aandoor vrachtwagens. Daarom tal van u werkt in de zorg of heeft
worden de fietsers via een veili- een ander vitaal beroep en is dag
ge route omgeleid. Meer infor- en nacht hard bezig om anderen te
matie over de werkzaamheden helpen. Daar zijn wij u zeer danken de planning is te vinden op baar voor. Sommigen van u zijn
de website www.hovasz.nl
ziek of hebben een dierbare verloren. Wij wensen u daar heel veel
sterkte bij. We denken ook aan iemet een hoofdletter. Aalsmeer dereen, jong en oud, die in deze peen Kudelstaart hebben alles om riode kampt met de gevolgen van
de dagelijkse boodschappen te de coronacrisis en de impact van
doen en niet alleen bij de super- de maatregelen op het dagelijks lemarkten. Ook de bakkers, slagers, ven en functioneren. Wij zijn trots
groentemannen, kaas- en notenspecialisten en medewerkers in
viswinkels staan klaar met verse
producten. Iemand opvrolijken?
Een lekker doosje bonbons, een
mooie fles wijn, een apart biertje,
een heerlijk geurtje, een vorlijke
kaart of een bos bloemen, vers
van de kweker, doen wonderen
of trakteer op een boek. Ook hiervoor hoeft de gemeentegrens Aalsmeer - Mantelzorgers zijn
altijd onmisbaar. En in deze tijniet verlaten te worden.
den van corona zijn ze vaak nog
meer bezig met de zorg voor hun
Divers aanbod
Wie toe is aan een nieuwe zo- naaste. De gemeente Aalsmeer
merse outfit inclusief ‘stappers’, bezorgt deze week daarom met
zit eveneens goed in Aalsmeer. Mantelzorg en Meer ruim 350
Er zijn diverse (gespecialiseerde) mantelzorgers een bosje bloekleding- en schoenenzaken. Huis- men.
houdelijke artikelen, woonacces- Wethouder Wilma Alink ging
soires, sieraden, brillen, dieren- donderdag 16 april op stap met
benodigdheden, foto-spulletjes, Mantelzorg en Meer om verschiltelefoons, fietsen, gereedschap- lende mantelzorgers te verraspen, (tuin)planten, muziekinstru- sen met de bos bloemen en een
menten: Aalsmeer heeft het alle- kaart. Alink: “We hebben vorige
week al veel mensen blij mogen
maal!
Daarom de oproep: Steun de lo- maken met bloemen en andere
kale ondernemers en koop of be- paasattenties. Het liefst zouden
stel lokaal. Samen sterk in en voor we als gemeente iedereen op die
manier een hart onder de riem
het mooie Aalsmeer!

op onze mantelzorgers, vrijwilligers, ondernemers, ouders, scholieren en docenten, zzp-ers, de kwetsbaren, ouderen en kinderen. Ieder
van u heeft zo zijn eigen zorgen,
van het uitvoeren van meerdere taken tegelijk tot zorgen over geld,
gevoel van eenzaamheid of angst.
Het is dan ook mooi te zien dat er
al vele initiatieven zijn gestart door
inwoners en ondernemers om elkaar te helpen. Want alleen samen
kunnen wij er voor zorgen dat het
leed zo klein mogelijk blijft.
Wij werken er in deze tijd aan om
de gemeente zo goed mogelijk namens u te besturen. Zo hebben wij
inmiddels een pakket steunmaatregelen vastgesteld om de gevolgen van deze crisis enigszins te verzachten. Zoals velen van u doen wij
ons werk als gemeentebestuur nu
zoveel mogelijk vanuit huis. Het democratische proces van belangenafweging en besluitvorming blijft
doorgaan al is het nu meestal op
een digitale manier. U kunt ons met
vragen of opmerkingen ook in deze
moeilijke periode bereiken via telefoon of e-mail. Hopelijk kunnen we
u helpen of u in de goede richting
wijzen. We denken aan u en hopen
u snel in goede gezondheid weer te
mogen ontmoeten.
De gezamenlijke fracties van de
gemeenteraad van Aalsmeer:
CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer,
GroenLinks, D66, PvdA en fractie René Martijn

Wethouder Wilma Alink op bezoek

Mantelzorgers in zonnetje
gezet met bloemen

en roepen jongeren uit Aalsmeer
en Kudelstaart op om ook hun talent te laten zien. Heb jij een filmpje waarin te zien is dat je thuis
#goedbezig bent? Bijvoorbeeld
op een instrument aan het spelen, aan het sporten, je huiswerk aan het maken, schilderen,
in de tuin aan het werken, dansen, een gezonde maaltijd aan
het koken of iets anders? Stuur
hem naar jongerenwerker Lizanne via whatsapp 06-13435516
of deel hem via instagram of tiktok en tag @buurtwerk.aalsmeer
met #goedbezig. Het buurtwerk
bundelt alle filmpjes en maakt er
een toffe video van! Het #goedbezig filmpje met Danila, Jonas,
Sven, Nikita, Kid en Nick is te zien
via www.jonginaalsmeer.nl en de
social media kanalen van Buurtwerk Aalsmeer, Team Sportservice Aalsmeer en Cultuurpunt
Aalsmeer

Wie wordt de opvolger van Berber?

Verkiezing kinderburgemeester
via videoboodschap
Aalsmeer - Ook de verkiezing van
de nieuwe kinderburgemeester is
aangepast aan de omstandigheden in verband met het coronavirus. Nu de kinderen niet actief op

Aalsmeer - De fracties van de gemeenteraad van Aalsmeer hebben gezamenlijk een brief geschreven aan alle inwoners. In
dit schrijven laten zij weten trots
te zijn op de medewerkers in de
zorg, ondernemers, vrijwilligers,
ouderen en kinderen. De fracties
spreken hun steun uit en geven
aan er te zijn voor alle inwoners.
Een mooi gezamenlijk gebaar in
deze voor iedereen moeilijke en
onzekere periode:

pad kunnen om campagne te voeren, wordt de keus gemaakt door
een jury op basis van videoboodschappen van de kandidaten. Net
als elk jaar loopt in juni de termijn

van de kinderburgemeester af en
wordt een nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd. Berber Veldkamp uit Kudelstaart heeft het afgelopen jaar met veel enthousiasme aan haar idealen gewerkt en de
kinderraad voorgezeten. De laatste
paar maanden waren daarin lastig omdat ze door de maatregelen
rond het coronavirus haar insectenhotels niet kon openen en de
kinderraad niet door kon gaan.

willen steken, want veel mensen
hebben het zwaar door de coronacrisis. Ik vind het fijn dat we nu
in ieder geval met Mantelzorg en
Meer zo veel mantelzorgers hebben kunnen bezoeken.”
Mantelzorg en Meer
Veel mensen zorgen langdurig
voor iemand in hun nabije omgeving. Dit is vaak erg intensief.
Mantelzorg en Meer biedt ondersteuning, begeleiding, advies en
training aan mantelzorgers in de
gemeente Aalsmeer. Bent u mantelzorger en kunt u wel wat steun
gebruiken? Neem dan contact op
met Mantelzorg en Meer. Meer informatie is te vinden op hun website: www.mantelzorgenmeer.nl.

de jury, maar via een videoboodschap die met een camera of een
telefoon is gemaakt. De kandidaten kunnen daarin (in maximaal vijf
minuten!) vertellen wat ze graag in
Aalsmeer zouden zien en wat zij
belangrijk vinden.

Solliciteren
Het sollicitatieformulier voor deelname is te vinden op de website www.aalsmeer.nl. Dit formulier
moet samen met de videoboodCamera of telefoon
schap per mail worden gestuurd
De verkiezing van de nieuwe kin- naar j.claver@amstelveen.nl. De
derburgemeester gaat wel door. sollicitatie moet uiterlijk 15 mei
Een deskundige jury gaat bepalen binnen zijn. Op 10 juni wordt bewie de beste plannen heeft voor kend wie Berber opvolgt. Hij of zij
onze gemeente en wie die plan- wordt dan op 11 juni officieel genen het beste vertelt. Het vertellen installeerd als nieuwe kinderburgaat dit jaar niet rechtstreeks voor gemeester.
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Vraag het de
burgemeester
Lieve kinderen bedankt!
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik
met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook
ga ik in op vragen die aan mij
gesteld worden.
Ik wil mijn column deze keer
beginnen met een bedankje. De afgelopen weken krijg
ik van kinderen hele mooie tekeningen. Met tekstjes als; blijf
gezond, blijf veilig. Ook op
straat word ik geregeld aangesproken. ‘Hey burgemeester!’
hoor ik dan als ik voorbij loop.
Het voelt ontzettend fijn deze
warmte en steun!
Inmiddels zitten alle kinderen
al weer een paar weken thuis.
Dat is niet makkelijk. Zij missen
hun school, vriendjes en vriendinnetjes, opa en oma, hun
normale leven! Maar ook voor
de ouders is het niet makkelijk!
Velen van jullie werken vanuit huis en moeten in de tussentijd ook de kinderen helpen met hun schoolwerk. Dat
is natuurlijk extra zwaar. Maar
zoals jullie waarschijnlijk weten heeft premier Rutte dinsdag aangekondigd dat er een
versoepeling komt in de regels
voor met name de jeugdigen.
Zo kunnen bijvoorbeeld leerlingen van basisscholen vanaf
11 mei de helft van de tijd weer
naar school. Een lichtpuntje!
Helaas is dit niet het geval als
het gaat om evenementen. Deze zijn nu zelfs tot in ieder geval 1 september niet toegestaan, zo liet de premier weten. Onder normale omstandigheden zouden we nu uitkijken naar bijzondere dagen:
Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Dit jaar vieren we Koningsdag
voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog thuis. Er mogen geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten
worden georganiseerd, ook

Koningsspelen op basisschool
de Zon vanuit huis
De Kwakel - De kinderen van basisschool de Zon hebben afgelopen vrijdag vanuit huis de Koningsspelen gehouden. Vanwege de corona maatregelen zijn de
Koningsspelen voor alle kinderen bij sportvereniging KDO niet
door gegaan. Om de kinderen
toch vanuit huis veel te laten bewegen hebben de gymleerkrachten een Bingokaart gemaakt. De
leerlingen konden hiermee een
groot deel van de spelen die ze eigenlijk met de klas zouden doen
toch thuis uitvoeren. Helaas geen
grote spelen, maar wel leuke spelvormen waar de kinderen zich individueel of een tegen een kon-

den uitdagen. De groepen 1 t/m 4
liepen een echte Koningsrace, wie
kan er zo hard mogelijk over een
eigen gemaakte sprintbaan rennen, de kinderen mochten hun eigen midgetgolfbaan maken en uiteraard mocht de WCrol challenge
niet ontbreken. Wie kan de hoogste toren bouwen met WCrollen.
De kinderen uit de groepen 5 t/m
8 hadden verschillende mikspelen op de bingokaart staan, waaronder Koningsfrisbee, het Kubbspel, sponsbal en Oranjetrefbal.
Ondanks de aangepaste spelvormen en de 1,5 afstand regel, hebben de kinderen erg veel plezier
gehad tijdens de Koningsspelen.

niet voor kinderen. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn
helaas niet toegestaan. Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat. Dus wat
gaan we doen? Wat mij betreft
alles wat we met elkaar kunnen bedenken, binnen de regels die gelden. Livestreams
van optredens, ‘balkoningsdag’, digitale vrijmarkten, online bingo’s, quizzen en prijsvragen, een creatief eerbetoon
aan ons zorgpersoneel: het
kan allemaal. Vanuit het dorp
De Kwakel heb ik al begrepen
dat ze bezig zijn met een alternatief programma. Uiteraard
volgens de richtlijnen van het
RIVM. Volg de communicatiekanalen van het Oranje Comité
De Kwakel voor de meest actuele informatie.
Dodenherdenking
De Dodenherdenking is voor
veel mensen een zeer belangrijk moment in het jaar. Zeker
dit jaar, nu het 75 jaar geleden
is dat ons land werd bevrijd.
Dat maakt het extra pijnlijk
dat de herdenking in onze gemeente niet op de traditionele
manier kan plaatsvinden omdat samenkomsten verboden
zijn. Ik ga nog wel in gesprek
met de comités in Uithoorn en
De Kwakel om te kijken hoe we
toch op een passende manier
aandacht aan de Dodenherdenking kan worden gegeven.
Maar zeker is dat we dit bijzondere moment niet ongemerkt
voorbij willen laten gaan. Komende week volgt hierover
meer informatie. U kunt hiervoor onder andere onze website www.uithoorn.nl in de gaten
houden, de lokale media en de
sociale media-kanalen van de
gemeente.
Zorg goed voor uzelf en uw
medemens. Houd vol.
Pieter Heiliegers,
burgemeester

‘Ik mag niet klagen’
De burgemeester bezoekt na de
bloemenwinkel ondernemer Stijn
Melenhorst van Alexanderhoeve
Kaas en Noten. Ook hij heeft maatregelen genomen in zijn winkel. Bij
het afrekenen staat hij achter een
scherm van plexiglas. En net als
bij Otto Bloemkunst mogen er bij
hem maar een paar mensen tegelijk naar binnen. Hij is blij dat daar
begrip voor is en dat de meesten
het niet erg vinden om even te
wachten. De zaken gaan redelijk
bij hem. Alhoewel er een stuk minder cateringklussen zijn, heeft hij
nog wel aanloop in de winkel. ,,Ik
mag niet klagen. Het is hier goed
geregeld allemaal op het Amstelplein. Dat hoor ik van veel mensen, ook van ondernemers buiten
Uithoorn,” vertelt Melenhorst.

V.l.nr: ondernemers Stijn Melenhorst, Jos van den Berg en burgemeester Pieter Heiliegers.

Burgemeester Heiliegers bezoekt
ondernemers winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente
Uithoorn heeft maandagmiddag
een bezoek gebracht aan verschillende ondernemers in winkelcentrum Amstelplein. Hij wilde van de ondernemers weten
hoe het gaat in deze onzekere coronatijd. ,,Veel ondernemers hebben het zwaar als gevolg van de
coronacrisis. Als gemeente willen

we ze waar mogelijk ondersteunen. Daarom ga ik graag in gesprek om uit eerste hand te horen hoe het reilt en zeilt,” aldus de
burgemeester. Heiliegers bezocht
samen met Jos van den Berg van
de winkeliersvereniging onder
andere bloemist Otto van Asselen
van Otto Bloemkunst op het Amstelplein 31. Voor de deur hangt
een bordje dat er slechts twee

Optimistisch
Ook bij de Bruna is er nog optimisme. Het personeel is gelukkig nog
gezond waardoor er in ieder geval genoeg mensen beschikbaar
zijn om bijvoorbeeld de winkelmandjes schoon te maken na elk
bezoek. Mensen gaan momenteel
naar de Bruna vooral voor wenskaarten, thuiswerkartikelen, boeken en tijdschriften en puzzelboekjes. De ondernemer van Bruna heeft onlangs een hele stapel
puzzelboekjes afgeleverd voor
de inwoners van het Hoge Heem.
,,Daar waren ze zeer dankbaar
voor.”

klanten per keer naar binnen mogen. Hij stelt het bezoek van de
burgemeester zeer op prijs, maar
echt vrolijk is hij niet. De sierteelt
wordt in deze crisis zeer hard getroffen. ,,We hebben het heel
moeilijk momenteel,” laat hij weten. ,,We hebben bijvoorbeeld
veel oudere klanten. Die zie je nu
niet meer. Zij blijven veelal thuis Hart onder de riem
De burgemeester gaat de koin deze crisis.”

mende tijd nog meer bezoeken
afleggen aan verschillende sectoren die getroffen worden door
de coronacrisis. ,,Dat zal ik ook
geregeld doen samen met de
wethouders Jan Hazen, Ria Zijlstra of Hans Bouma. We willen
zoveel mogelijk mensen graag
een hart onder de riem steken.

Laten weten dat we er als gemeente voor hen zijn. Om in
gesprek te gaan horen we ook
goed waar ze tegen aan lopen.
Dat is natuurlijk heel belangrijk
om te weten zodat we vervolgens kunnen beslissen hoe we
hen het beste kunnen ondersteunen.”
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Speciale kinderprogrammering

Stay safe, maar wees welkom

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is
weer een nieuw programma voor
kinderen rijker. Radio Aalsmeer
heeft sinds het begin van de crisis
al een speciale kinderprogrammering om de dagen een beetje
op te vrolijken. Daar komt nu een
verhalenprogramma ‘Verhalenderwijs’ bij. Marion Geisler leest
iedere woensdag tussen 16.00 en
17.00 uur kinderverhalen voor en
tussendoor is er gezellige muziek.
Tijdens de eerste uitzending was
Gerard Zelen in de uitzending, die
bekend is van de poppenkast op
de kinderboerderij. Terugluisteren kan via radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist.

Aalsmeer - Deze Koningsdag
gaat het allemaal even anders
dan normaal. Brood- en banketbakkerij Vooges voorziet iedereen graag van heerlijke oranje tompoucen en moorkoppen.
Ook bakt Vooges een klein assortiment aan bolletjes en hele broden, zodat u goed de dag
doorkomt. Het is voor deze dag
niet mogelijk om bestellingen te
plaatsen. De winkels en de drive
through zijn open van 8.00 tot
en met 12.00 uur en zoals altijd
in het nieuwe normaal, houd afstand en volg de instructies van
de winkeldames op.

Vooges drive through
op Koningsdag

Nieuw: Verhalenderwijs
op Radio Aalsmeer
nog steeds je eigen filmpjes en
foto’s insturen. Dat kan naar de
Let’s Go App 06-22279238. Hier
kan je ook verzoekjes op aanvragen door een (spraak)berichtje
te sturen. Alle foto’s, filmpjes en
verzoekjes hoor je dan weer terug in de uitzending. Deze week
is er een nieuw item van onder
andere de kinderboerderij. En jij
mag bepalen wat het leukste Koningsspelen-nummer is van Kinderen voor Kinderen. Ook hoor je
meer over de komende verkiezingen van de Kinderburgemeester.
Kim geeft antwoord op de vraag
waar je brief voor de Koning heen
moet en de week wordt weer
dansend afgesloten.

Let’s Go en Stay Home
Ook deze week kan je weer iedere Marion Geisler presenteert ‘Verhaschooldag tussen 17.00 en 18.00 lenderwijs’ bij Radio Aalsmeer.
uur luisteren naar Let’s Go en Stay
Home. Iedere dag zorgen Kim,
Lennart en Niels voor een gezellige uitzending met leuke onderwerpen en gezellige muziek. En
het leuke is dat je er niet alleen
naar kan luisteren maar je het
programma ook via je televisie
kan volgen. Natuurlijk zijn er ook
deze week weer leuke filmpjes
van onder andere Maartje, Roy en
Justin en tips van de Bibliotheek
Aalsmeer. En natuurlijk kan je ook

‘Samen Een’ met ouderen in zorgcentrum

Bloemengroet van Ryan
en Charlotte
Aalsmeer - Ze vonden het zielig dat ouderen in zorgcentrum
Aelsmeer geen bezoek meer konden krijgen. Daarom haalden
Charlotte Blom en Ryan Waasdorp van basisschool Samen Een
deze week in hun buurtje rond de
Dorpsstraat en De Werven 21,80
euro op en zetten dat bedrag om
in een bloemengroet aan individuele ouderen in het zorgcentrum. Vorige week haalden ze samen al 27 euro op voor een groot
boeket voor alle medewerkers
van het zorgcentrum. Op gepaste
afstand waren de kinderen en de
ouderen zo ook ‘Samen Een’.

Woningruil bij de Vlaamse
reuzen op kinderboerderij
Aalsmeer - De kleine Vlaamse
reusjes op kinderboerderij Boerenvreugd groeien als kool. Mama Snowy heeft even een momentje voor zichzelf terwijl de
kleintjes lekker eten. Met negen
jongen is het een drukke gezellige boel in het konijnenverblijf. De
stal begint zelfs te klein te worden voor het grote gezin. Tijd
om te verhuizen naar een grotere
woonruimte. Snowy is met haar
gezin verhuisd naar het konijnenpaleis buiten. Ze heeft woningruil
gedaan met de Vlaamse reus dames die daar woonden. Voor de
verhuizing werd de kruiwagen als
verhuiswagen gebruikt! En waar

de ene konijnendame het wel
leuk en interessant vindt zo’n ritje in de kruiwagen vindt de ander
het een beetje spannend!

Regionaal coronanieuws
bij ‘Echt Esther’

Kudelstaart - In een restaurant
eten mag deze periode niet. Maar
eten afhalen of laten bezorgen
dat kan natuurlijk wel gewoon.
Specialist hierin is restaurant La
Bella Vita in Kudelstaart. Zij heeft
hier ervaring mee en biedt uitstekende service.
Eigenaar Wallid Nasimi heeft het
afhaal- en bezorgrestaurant tien
maanden geleden overgenomen
en door zijn meer dan twintig
jaar ervaring in de horeca weet
hij waar hij over praat. Hij heeft
de kaart uitgebreid en extra aandacht besteed aan verse ingrediënten. Door deze vooruitgang
in kwaliteit, wordt het restaurant
goed beoordeeld op Thuisbezorgd.nl, waar het bij aangesloten is.
Vanzelfsprekend worden in deze tijd de voorwaarden van het
RIVM goed in acht genomen door
de bezorgers en in het afhaalrestaurant zelf.

voor een compleet menu met
van alles erop en eraan. En ben je
vergeten drinken in huis te halen,
dan kun je dat ook bestellen.
La Bella Vita is voor afhalen dagelijks (op de maandag na) geopend vanaf 15.00 tot 22.00 uur
en tot middernacht kan er zelfs
nog bezorgd geworden. Op vrijdag en zaterdag wordt er zelfs
tot 01.00 ’s nachts nog bezorgd.
Wallid werkt met een team van
vijf mensen en alles kan snel en
warm bezorgd worden in de omgeving.

Aanbiedingen
Op drie dagen heeft het restaurant lekkere gerechten in de aanbieding. Zo kun je op dinsdag een
pizza bestellen voor maar 6,50
euro per stuk, alles pasta’s zijn op
de woensdagen voor slechts 6,50
euro te krijgen en op de donderdag zijn alle schotels voordelig
te koop voor slechts 9 euro. Dat
is nog eens fijn genieten van bijUitgebreide kaart
voorbeeld een zalmschotel, hete
Het afhaal- en bezorgrestaurant kipschotel of shoarmaschotel.
heeft een uitgebreide kaart met La Bella Vita is te vinden in wineen grote variatie aan Italiaanse kelcentrum Kudelstaart in de Einen Turkse gerechten. Van de po- steinstraat 83. Bestellen kan tepulaire pizza’s en kapsalon kip- lefonisch via 0297-224126, via
döner tot aan spareribs, steaks www.labellavita-kudelstaart.nl of
en salades. Je kunt er ook terecht via www.thuisbezorgd.nl.

tijd voor een boek. Dat is precies
de reden dat Angele een lockdown boeken top vijf gaat delen.
Heb jij een leuke vraag voor één
van de gasten of wil je graag een
eigen ervaring delen? Mail dan
voor 23 april naar esther@radioaalsmeer.nl.

gast bij ‘Blikopener Radio’. “Hoe
beter jij in je vel zit, hoe gelukkiger je bent en hoe gelukkiger je
anderen om je heen maakt. Juist
in deze tijd van social distancing
denken mensen veel na over hun
verbinding met anderen. Verder
deze avond onder andere: Samira
Salman besprak tools waarmee je
‘Sem op Zaterdag’
podcasts-interviews online kunt
Sem van Hest zit na drie weken opnemen, Esther Gons over orweer terug achter de knoppen ganisaties die creatief denken in
bij zijn radioprogramma ‘Sem op deze tijd en een gesprek met DiZaterdag’. Hij is hersteld van een mitry Vleugel over de ontwikkelichte herseninfarct en gaat weer ling van corona-apps. De komenmet plezier de radiostudio in. Za- de twee weken is er geen uitzenAalsmeer - Bij ‘Echt Esther’ don- baar maakt. Arthur is opgegroeid terdag draait hij weer lekker mu- ding vanwege Koningsdag (Woderdag om 19.00 uur wederom met en tussen de bloemen en ziek en besteedt hij tussen 10.00 ningsdag) en Dodenherdenking.
aandacht voor de gevolgen van werkzaam voor een veredelaar en en 12.00 uur aandacht aan Lies- ‘Blikopener Radio’ is er weer op
het coronavirus voor de men- vermeerderaar van snijbloemen. beth List en Louis van Dijk, die maandag 11 mei met als gast Ed
sen in de regio. Dennis Wijnhout De handel ligt bijna helemaal stil. ons deze maand ontvallen zijn.
Sander. Hij is medeoprichter van
schuift naast Esther Sparnaaij aan Wat is zijn verwachting voor de
ChinaTalk, een organisatie die exals co-host en via Zoom praten zij handel in Aalsmeer na deze cri- Technologie en China
pert is in met name e-commerce,
met Ted Kloosterboer, Arthur Kra- sis? Angèle en Franka helpen met Mensen dichter bij elkaar en zich- cultuurverschillen en digitale inmer, Angèle Aartman en Fran- plezier klanten vanuit een beken- zelf brengen. Dat is de missie novatie in China. Radio Aalsmeer
ka Riesmeijer. Ted is directeur en de boekhandel in Aalsmeer. Ook van Vertellis. Medeoprichter Bart is te beluisteren via 105.9 FM in
oprichter van Stichting Praat, die in de winkel gaat alles anders, Kloosterhuis was maandag 20 de ether, 99.0 FM op de kabel, dikindermishandeling bespreek- maar mensen hebben nu wel de april via een videoverbinding te gitaal radiokanaal 868 (Caiway)

Sem weer terug bij Radio Aalsmeer

Afhalen in de Visserstraat
Om de drukte wat beter te kunnen spreiden, is er dit jaar ook
een Vooges drive through bij
de bakkerij in de Visserstraat 38!
Hier wordt een tent neergezet en
wordt gezorgd voor een duidelijke aangegeven route. Zo kunt
u het oranje gebak in huis halen

La Bella Vita Kudelstaart:
Lekker en snel

Winnaars Paaswedstrijd
Boerenvreugd bekend
in de prijzen gevallen. De 3 jarige Lieke knutselde samen met
mama Jacqueline een mooi paasei in elkaar en ook zij hebben een
leuk prijsje gewonnen. De winnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen. Wanneer de
kinderboerderij de deuren weer
mag openen zullen de winnaars
worden uitgenodigd om hun
prijsje bij Boerenvreugd in ontvangst te komen nemen.

Tompoucen en moorkoppen
In de Visserstraat werkt Vooges
met doosjes met producten. Gekozen kan worden uit een doosje
met vijf oranje tompoucen voor
10,75 euro of een doosje met vier
oranje moorkoppen voor 8,60 euro.

Afhaal- en bezorgrestaurant

Prijsjes voor Melissa, Tessa, Angela en Lieke

Aalsmeer - Het traditionele
paasfeest op de kinderboerderij kon met de Pasen helaas niet
doorgaan, maar de vrijwilligers
van Boerenvreugd hadden een
leuk alternatief bedacht. Iedereen mocht een foto van een zelf
geknutseld paasei in sturen en
maakte zo kans op een leuk prijsje. Inmiddels zijn de winnaars bekend. De 5-jarige Melissa, 7 jarige
Tessa en Angela van 15 jaar zijn

zonder ook maar de auto te verlaten en op veilige afstand kunt
u het gebak betalen en in ontvangst nemen.

en via de website www.radio- van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl. En te bekijken via ka- aalsmeer.nl/tv. Volg de omroep
naal 12 van Caiway, kanaal 1389 ook op twitter en facebook.
Vier Koningsdag (Woningsdag) mee met Radio Aalsmeer.
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Koningsdag
dere jaren. De laatste weken blijkt ook dat je ook
d.m.v. techniek samen kunt zijn. Ook vanuit je tuin
Nog niet zo heel lang geleden hadden we xalles of vanaf je balkon is het mogelijk om Koningsdag
voor Koningsdag op orde. Ook het boekje was al te vieren. Verderop in deze flyer vind je alle activiteiten waar je op 27 april aan mee kan doen. Houd
klaar om naar de drukker te gaan…
... Ineens werd alles anders. Al snel bleek dat een ook de website (www.polderfeest.nl) en/of de polviering van Koningsdag zoals we gewend zijn, er derfeest Facebook in de gaten voor de eventuele
niet meer in zat. Juist als je leeft met allerlei be- wijzigingen van het programma.
perkingen, is het goed om iets voor elkaar te kun- Als oranje comité willen we graag ons steentje bijnen betekenen. Gelukkig zie je om je heen allerlei dragen in deze lastige tijd.
initiatieven om je medemens door de zware tijd
heen te helpen. Met de nodige creativiteit is het Tot ‘’ziens’’ op het scherm en via de radio.
gelukt om een waardige invulling te geven voor
Koningsdag, uiteraard volgens de richtlijnen. De Albert Blommestijn
vlaggenactie is het enige wat we kennen uit an- Voorzitter Oranje/Feestcomité De Kwakel

Beste kwakelaars
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met het hijsen van de vlag en het Wilhelmus
Deze bijzondere Koningsdag openen we
zoals altijd om 10.00 uur met het hijsen
van de vlag. Dit jaar kunt u niet naar het
plein voor het Dorpshuis komen, maar we
brengen het hijsen van de vlag digitaal bij
u de huiskamer binnen. Via onze website
www.polderfeest.nl kunt u live meekijken.

We sluiten ons aan bij de oproep van het
Concertgebouworkest om deze Koningsdag gezamenlijk het Wilhelmus ten gehore
te brengen. We hopen dat u allemaal om
klokslag 10.00 uur bij de voordeur, uit het
raam, vanuit de tuin of vanaf uw balkon
meespeelt of zingt met het Wilhelmus.

KNUtselen voor de kinderen

mooie collage van. De mooiste of creatiefste
knutsels ontvangen een prijs.

Good luck!
Aan de vlaggenactie hebben we niets veranderd! We willen iedereen oproepen om
op deze bijzondere Koningsdag allemaal
de vlag uit te hangen zodat heel De Kwakel rood-wit-blauw gekleurd wordt. Het
enige wat we dit jaar wel veranderd hebben is het aantal adressen dat we selecteren. Op maar liefst 100 adressen waar
de vlag uithangt zal een heerlijk taartje
van Bakkerij Westerbos worden bezorgd.

Dit jaar geen optocht met versierde fietsen,
maar een versierde huiskamer. Wie maakt de
mooiste Koningsdag knutsel? Kinderen kunnen een knutselpakketje met karton aanvragen via de website www.polderfeest.nl. Met dit
pakketje, of met je eigen knutselspullen, maak
je een mooie Koningsdagslinger, een mooie
kroon, een vlag of…? Verzin het maar. Maak een
foto van je knutsel en stuur die naar onze facebook of instagram site, dan maken we er een

Whatsapp spel
Vorig jaar hielden we een
Whatsapp speurtocht voor de
oudere kinderen, dit jaar hebben we daar een variant op gemaakt:
Het Koningsdag Whatsapp spel.
Meld je aan via de website
www.polderfeest.nl en speel op
Koningsdag om 11.30 uur mee
met het Koningsdag Whatsapp
spel. Via whatsapp krijg je opdrachten die je in en rond je
huis kunt uitvoeren. Uiteraard
met een oranje Koningsdag
tintje. Het is de bedoeling dat
je dit spel samen met iemand
speelt; je broertje, zusje, vader
of moeder, of met het hele gezin.
Degenen die de opdrachten het
meest creatief uitvoeren dingen
mee naar de prijzen.

Ook buiten kunnen we wel een vrolijk Koningsdag tintje gebruiken. We vragen de alle kinderen om er voor te zorgen dat De Kwakel er op
Koningsdag fleurig uit ziet. Versier je stoep met
stoepkrijt, maak een spandoek of een eigen
Koningsdag vlag. Zet je creatie op de foto en
stuur deze naar onze facebook of Instagram
site. Ook hiervoor geldt; de mooiste en creatiefste ideeën worden beloond met een prijs.

De Koningsdag Quiz
Met de bewoners van de
Hortensiaflat en de flat bij
de Traverse gaan we balkon
bingo spelen. De bewoners
van deze flats ontvangen
voor Koningsdag de bingokaarten in de brievenbus.
Om 14.00 uur staat ons
mobiele Bingoteam onder
het balkon bij de Hortensiaflat voor een gezellig
potje bingo. Daarna rijdt ons
mobiele Bingoteam door
naar de Traverse om ook
daar een potje bingo te
spelen. Alleen bewoners
van de flats kunnen meespelen, aanmelden kan niet!
Alle bewoners ontvangen de
bingokaarten in de brievenbus.

Om 15.00 uur starten we
met de eerste enige echte
Kwakelse Koningsdag Quiz.
U kunt online meespelen
via onze website. Vooraf
aanmelden is niet nodig,
het is wel noodzakelijk
om op tijd ingelogd te zijn
via de link op onze website www.polderfeest.nl. De
quiz bestaat uit Koninklijke
vragen, muzikale vragen,
Kwakelse vragen en een
leuke mix van allerlei wétjes voor jong en oud. Kortom een quiz voor het hele
gezin! Hou onze website
en social media in de gaten voor de instructie voor
deze quiz. We raden je aan
om niet op het allerlaatste

moment in te loggen, maar
geruime tijd van tevoren,
dan weet je zeker dat je
mee kunt spelen.
Wie wordt de eerste winnaar van de Kwakelse
Koningsdag quiz?
Samenwerking Rick FM
Rick FM houdt u deze dag
op de hoogte van wat er
op deze dag in De Kwakel
gebeurt. Luister mee via
www.rickfm.nl of via de radio.
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De komende weken maken we in onze kranten plaats voor
lieve berichtjes. Mis jij of missen jullie je oma of opa? Of je lieve vriendje of vriendinnetje waar je altijd meespeelt? Of opa
en oma missen jullie je kleinkinderen? Stuur een foto van jezelf of van jullie en de boodschap van maximaal 25 woorden
naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieaalsmeer@meerbode.nl.
De origineelste inzendingen worden de komende week in de
krant geplaatst. Deelname is helemaal gratis, want een lief
berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze nare tijd.

Bram en Daan moeten nu de gezellige oppasdaagjes bij
opa/oma missen: elke ochtend zegt Bram: Oma toe, opa dan?
Kus Bram & Daan

Welkom thuis!
Op 2 april is de tweeling
Lieke en Babet Harte
geboren. Op 17 april zijn
ze thuis gekomen bij
José, Tiemen en Maud.
Wij wensen ze een lang,
gezond en gelukkig leven
toe.

Met deze nagebootste
kus en knuffel van onze
kleinzoon (3,5 jr.) op een
afstand van 2 meter... dan
breekt je hart
opa Emiel & oma Hanny

Opa Cees en Oma Joke

Lieve opa Harry & oma Lia
en opa Nico & oma Ineke
Ook al is de afstand voor
het goede doel,
ik mis jullie een heleboel!
Dikke knuffels van Lis

Lieve leden
Wij missen het live samen
zingen, wij missen jullie!
Hou vol en blijf vooral thuis
zingen.

Joey en Daniek
Een dikke knuffel van Ome
Michel en Tante Krista en
een poot van Mahdo

Warme groeten,
bestuur ROM-koor

Wat een ontzettend leuke en lieve actie van jullie krant dat er de
gelegenheid geboden wordt om een berichtje achter te laten
in deze gekke tijden. Daar maken Cas, Brent en Fien graag
gebruik van, omdat zij de opa’s en oma’s heel erg missen. En
het leuke wil dat nu de 3 edities van jullie krant samengevoegd
zijn, zowel opa en oma in Aalsmeer het kunnen lezen, alsmede
opa en oma in Wilnis! Dat zou hartstikke leuk zijn, temeer
omdat bij opa en oma in Wilnis een telefoonkabel geraakt is
bij graafwerkzaamheden en we dus nu behalve niet meer op
bezoek kunnen, we ook niet kunnen bellen of appen.

Je bent een Topper

Lieve opa & oma Kippen
We zijn HEEL blij dat jullie allebei weer beter zijn.
Wij vinden corona ‘duimpje omlaag’. Tot snel,

Liefs Pa, Ma xx
Lieve oma
Gelukkig hebben we de foto’s nog, én het gevoel!
We zijn dichtbij je hoor.

Dikke knuffel van Joris, Belle & Jasmijn
Lieve Nikki (10 jr.)
We hebben elkaar nu al heel
lang niet gezien,
dus ik mis je.

Kus van Fenne, Rick, Ad, Jessica en Meindert

Liefs Lisa (9 jr.)

Een lieve groet voor mijn
overbuurvrouw Judith, die
ondanks haar drukke gezin en
thuis werken voor ons 2x in
de week boodschappen haalt
en dan ook nog spontaan een
bloemetje er bij doet.
Bedankt, Ineke van Maurik
Lieve Opa Cees
en Oma Mien
We hopen jullie snel
weer te zien.

Oma Joore-Weij
In januari werd u 100 jaar.
Even niet naar buiten en
niet op visite, maar in
gedachten elke dag bij
elkaar!

Lieve opa en oma
Wij missen jullie heel erg. We
vinden het jammer dat we
geen vrijdagmiddagborrel
kunnen doen. Daarom
sturen we elke keer leuke
foto’s van de borrel. En
Valerie borrelt ook bij ons
mee. Gelukkig kunnen
we elkaar nog een beetje
zien door te facetimen. Wij
hopen dat we elkaar weer
snel kunnen zien. We missen
jullie zo zo erg.

Cisca

Kusjes van Else en Jasmijn

Lieve opa Ton en oma Elly
We missen jullie! Oma omdat we niet kunnen komen op uw
verjaardag op 9 mei: Alvast gefeliciteerd!

Dikke kus van Vinnie,
Danique, Daan, Stijn, Laila,
Fender en Sem

Liefs, Zoey, Jorian en Mila

Op 3 april is onze kleinzoon Rico geboren! Zo jammer dat wij
hem alleen door het raam kunnen bewonderen.

Dikke knuffel van opa en oma

ik mis jullie, een lieve groet
van Nelly Mul

Lieve leden
Wij leiding, missen jullie enorm.
Het is zo ontzettend stil ronddom het
gebouw en boten. Hou nog even vol
thuis, en hopelijk zien we jullie weer
binnenkort.
Een gezonde groet van
Scouting Wiol & Willem Barendsz.

Chantal, Lieke

We missen jullie heel erg...
Kim, Marco, Remy, Jaden,
Yanoa en Chelsea

Het was zo’n uitkomst om
op donderdagmiddag
samen met 60 dames te
bridgen op onze club
de De Uitkomst.

Richard en Yvonne Breur

Een knuffel en een dikke kus
Van hier tot de brievenbus
Omdat we die elkaar heel even
In het echt niet kunnen geven

Van Lieke van der Meer
(3 jr.): Ik mis mijn vriendjes
en lieve juf Janny, Helma
en Rola van PO de Quakel
Solidoe.
Bij deze een dikke kus!
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Tegen alle lezers van de
Nieuwe Meerbode wil ik
zeggen: blijf gezond en
veerkrachtig! Zomaar... vooral nu.
Koop lokaal
- Help Elkaar Hou Vol.

Wij missen jullie heel erg!
Heel veel lieve knuffels van
ons.

Ilona van Hilst, schrijfster
te Uithoorn

Lionsclub Mijdrecht Wilnis

Thamen uit, Thamen thuis !
Net als op alle andere scholen in het land werken ook de docenten van Vakcollege Thamen vanuit
huis. Leraren laten met een creatieve boodschap weten dat ze de leerlingen missen en aan hen denken en steken met ‘Thamen uit, Thamen thuis’, de thuiszitters een hart onder de riem. Binnenkort zal
blijken of het thuisonderwijs ook na de vakantie doorgaat, of dat docenten en leerlingen in mei weer
samen op Thamen zijn.

Rondje Poel. Even oma gedag
zeggen. Doei, doei, doei oma!
De drie zusjes de Boer van de
Kudelstaartseweg wensen oma
veel sterkte

Uit de Gemeente De Ronde Venen:

comité en vertegenwoordiging
van het college) een krans te leggen. Hiervan wordt een videoopname gemaakt. Van de vier
opnames van de kransleggingen
wordt met een kort woord van
andere sectoren en organisaties
de burgemeester een geheel ge(bijvoorbeeld horeca en recreamaakt. Deze korte film zal vlak na
tie) zijn nu nog niet aan de orde,
20.00 uur via social media worden
maar zullen op termijn geleideverspreid en is ook beschikbaar
lijk aan wellicht ook gaan plaatsvoor bijvoorbeeld RTV Ronde Vevinden. Voor nu moet er rekening
nen. Foto’s worden ook gemaakt
houden worden met veel lange- Te kort aan bescherming
re termijnen. Het huidige verbod Mondmaskers en andere be- voor de lokale huis-aan-huisblavoor evenementen met een ver- schermende middelen zijn niet den. Het tijdstip van de kransleggunnings- en meldplicht is ver- altijd voorhanden voor zorgor- ging overdag wordt niet publielengd tot 1 september aanstaan- ganisaties in De Ronde Venen. kelijk bekend gemaakt, wel kunDaardoor ervaren medewer- nen andere inwoners in de loop
de.
Aantal inwoners met coronavirus kers van de thuiszorg, medewer- van de dag of op 5 mei natuurlijk
Het aantal personen met beves- kers in verpleeghuizen en bege- ook een krans of bloemen bij het
tigde besmettingen blijft nog leiders van dagbesteding wel de monument neerleggen en hun
toenemen. Bovendien is het aan- nodige spanning. Zij blijven alles eigen moment van bezinning
tal mensen waarvan is bekend op alles zetten om het coronavi- zoeken. Voor zover sommigen de
dat ze zijn overleden door het rus buiten de deur te houden. In traditie hebben van een lezing of
coronavirus in de gemeente De heel de zorg werken bijzonder viering, dan kan dat desgewenst
Ronde Venen, gestegen tot acht. kundige professionals die veilig zonder publiek in de kerk plaatsMeer dan 70 mensen zijn gere- en verantwoord hun werk doen. vinden en via de daarvoor gegistreerd als besmet door het vi- Voor de doelgroepen met psychi- eigende methoden worden uitrus en de helft daarvan is in het atrische problematiek en demen- gezonden. De overige activiteiziekenhuis terecht gekomen. terende ouderen valt de corona- ten rond 4 en 5 mei vinden dit
Het lijkt er niet op dat de recen- crisis extra zwaar. Hier ligt een- jaar dus vooral vanuit huis plaats.
te toename in De Ronde Venen zaamheid en het niet kunnen vat- Daarom vraagt het Nationaal Coafwijkt van het beeld in andere ten van wat er gebeurt op de loer. mité 4 en 5 mei aan heel Nedergemeenten. Vanuit de gemeen- Door de balans te zoeken tussen land om voor eenmaal op 4 mei
te houden we de bedrijven op afstand en nabijheid ontstaan de vlag thuis de hele dag halfstok
de hoogte met actuele informa- creatieve ideeën. Het videobel- te hangen ter nagedachtenis van
tie over de noodmaatregelingen. len met familie, een thuisconcert de oorlogsslachtoffers. Dit is dus
Dit is te vinden op onze website. in de binnentuin en een praatje een afwijking van het normale
Daarnaast hebben we periodiek achter glas zijn daar voorbeelden vlagprotocol voor 4 mei.
een nieuwsbrief waar we een up- van. Bij de mensen met een verdate geven van waar we nu staan standelijke beperking ontstaat er Centrum Mijdrecht
en vertellen we over mooie initi- door beeldbellen soms juist meer De afgelopen week is het over het
atieven vanuit het bedrijfsleven contact en verbinding met fami- algemeen rustig gebleven. Er zijn
en mededelingen vanuit de ge- lie. Met veel bewondering blikt goede aanvullende afspraken gemeente. Deze nieuwsbrief wordt het college terug op het werk van maakt met de eigenaar en windigitaal verspreid via de onderne- de medewerkers van Careyn en keliers in de Passage in Mijdrecht
mersverenigingen en social me- Amerpoort in Vinkeveen en dag- (extra belijning, posters, weghadia. De portefeuillehouder heeft opvang de Nostalgie in Amstel- len van uitstallingen etc) om de
regelmatig rechtstreeks contact hoek, waar de portefeuillehouder piekmomenten met veel winkelend publiek, met name op zamet vertegenwoordigers van be- op werkbezoek is geweest.
terdagochtend, te reguleren. De
drijven en organisaties van onDodenherdenking
weekmarkt is op donderdag verdernemers.
In navolging op de door het Na- loopt goed, nadat de opstelling
tionaal Comité 4 en 5 mei gege- op een aantal punten gewijzigd
Jeugd en Wmo
Meldingen vanuit Veilig Thuis ven invulling aan de Nationale is.
(meldpunt huiselijk geweld en Herdenking op 4 mei, heeft het
kindermishandeling)
kennen college besloten om géén aan- Personal training
vooralsnog geen grote toena- gepaste bijeenkomst te organise- Er bestond enige onduidelijkheid
me sinds de beperkende corona- ren bij de monumenten rond de over het al dan niet mogen gemaatregelen zijn ingevoerd. Wat twee minuten stilte om 20.00 uur. ven van 1 op 1 personal training
wel gezien wordt is dat al beken- De Commissaris van de Koning en in sportscholen. Vanuit de richtlijde casuïstiek waar veiligheidsis- de burgemeesters in de provincie nen van de VRU blijkt dat dat niet
sues spelen, zich in ernst verdie- Utrecht zullen rond dat moment is toegestaan. De betreffende
sportscholen zijn hierover aangepen. In dit soort casussen wordt ook geen kransen leggen.
zoveel mogelijk maatwerk nage- Het college heeft besloten om schreven en aangesproken.
streefd en gebruik gemaakt van eerder op de dag in de vier dornoodopvang op scholen. Ook pen apart in heel klein gezel- Vinkeveense Plassen
hierover vindt bestuurlijke af- schap (vertegenwoordiging van Op de eilanden in de Vinkeveense

Nieuws over de Corona
De Ronde Venen - Het kabinet
heeft gisteravond een bescheiden versoepeling van een aantal regels aangegeven. Zoals het
er nu naar uitziet heeft dit op hele korte termijn geen grote gevolgen voor de aanpak vanuit de gemeente. Het college en de medewerkers van de gemeente blijven
op allerlei manieren actief om de
maatregelen en adviezen van de
Rijksoverheid en Veiligheidsregio binnen de gemeente te effectueren. Deze zijn leidend, ook
als het gaat om de communicatie
naar de inwoners. Op basis van
de uitspraken van het kabinet
gaat er een aantal zaken veranderen. Dat geldt vooral voor kinderen en daarmee ook voor hun
ouders. Hoe scholen en sportverenigingen de veranderingen
gaan invullen is nu nog niet precies te zeggen. Voor scholen zal
dat pas ná de meivakantie gaan
gebeuren. Voor wat betreft de afspraken over hoe op sportverenigingen voor hun jeugdleden (en
niet leden) de trainingen kunnen
worden opgestart, is expliciet aan
gemeenten gevraagd de regie te
gaan voeren.
Thuis blijven werken
De belangrijkste algemene regels
blijven echter onverminderd van
kracht. Dan gaat het over de algemene hygiënevoorschriften (was
je handen veel en goed en nies
in de elleboog), de 1,5 meter afstand die we moeten blijven houden, blijf en werk zoveel mogelijk
thuis en het feit dat mensen met
klachten, ook lichtere klachten,
sowieso thuis moeten blijven (24
uur klachtenvrij).
Op allerlei andere terreinen verandert er nu nog niets, maar misschien wel ergens in de komende weken. Versoepelingen voor

stemming plaats. Veel zorgaanbieders (jeugd en Wmo) bieden
alternatieven aan in de vorm van
telefonische contactmomenten,
videobellen of andere innovatieve oplossingen. Ook wordt vanuit
het kernteam contact onderhouden met inwoners die we in beeld
hebben om vinger aan de pols te
houden.

Lief bericht van SPIE:
“Beste sponsor en/of medewerker: Op dit moment
zijn het rare tijden voor bedrijven, werknemers, kinderen, ouderen, eigenlijk voor
iedereen. Ook voor ons, de
Stichting Pramenrace In Ere.
Om jullie te laten weten dat
wij aan jullie denken, hebben wij een klein cadeautje voor jullie. Een SPIE-Voucher. Hiermee kunnen jullie
bij een SPIE-sponsor wat ophalen. Hetzij een bloemetje
of wat lekkers.” De bon is naar
sponsors en medewerkers
gestuurd en is op vertoon inwisselbaar.

Tot snel, oma’s en opa xx

Lieve Oma Thea
Wat ben ik trots op jou, weet
dat ik je mis en heel veel van
jou hou.
Heel veel liefs van Kathy

plassen is het redelijk rustig gebleven. Er was geen aanleiding
tot het uitdelen van waarschuwingen en/of verbalen.

de weg, zijn lange termijn maatregelen waar onderzoek en een
breed draagvlak uit het hele dorp
voor nodig is.

Ongeval in De Hoef
Naar aanleiding van een ongeval
op De Hoef Oostzijde afgelopen
zondag, heeft een aantal inwoners de gemeente verzocht om
maatregelen te treffen. In reactie hierop zal meer ingezet gaan
worden op gedragsbeïnvloeding
(plaatsen van A0-displays met
herinnering om rekening te houden met verkeersdeelnemers).
Fysieke maatregelen, zoals bijvoorbeeld een afsluiting of het
veranderen van de inrichting van

Communicatie
De lijn zoals ingezet wordt gecontinueerd, namelijk inzet op álle
communicatiemiddelen en goed
overleg met de lokale media. Inhoud: wijzen op landelijke regels,
actualiteiten en aanvullend gemeentelijk beleid. De komende
weken is er wederom aandacht
voor communicatie over relevante regels, tegelijk is er ook communicatie over aangepaste activiteiten in het kader van bijvoorbeeld.

Per jaar het gewicht van 425.000 olifanten

Schiphol: Toename van
aantal vrachtvluchten
Regio - Redelijk vaak wordt vergeten dat Schiphol ook vracht
vervoerd. Normaal gesproken zijn
er op de luchthaven zoveel reizigers, dat je er niet bij stil staat dat
hier niet alleen mensen naartoe
vliegen, maar ook auto’s, bloemen, groente en fruit en op dit
moment het allerbelangrijkst:
medische hulpmiddelen zoals
mondkapjes, brillen en handschoenen. In luchtvaarttermen
vracht ook wel cargo genoemd.
Per jaar gaat er zo’n 1,6 miljoen
ton vracht via Schiphol. Dat is het
gewicht van 425.000 olifanten!
Bijna niet voor te stellen toch? Nu
er op Schiphol minder reizigers
zijn, vliegen er veel minder passagiersvliegtuigen. Een aantal slots
- de tijdvakken die een luchtvaartmaatschappij krijgt om te
starten of landen - die nu niet gebruikt worden door passagiersvliegtuigen kunnen daarom voor
vrachtvluchten ingezet worden.
Medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen bedraagt gewoonlijk zo’n 4% van
de vracht op Schiphol. Deze benodigdheden gaan normaal gesproken meestal per schip. Nu
wordt luchtvervoer vaker gekozen, want dat is een stuk sneller.
Schiphol heeft al meerdere vliegtuigen vol met duizenden mondkapjes verwelkomd. Zodra deze

toestellen hier landen, worden ze
met spoed afgehandeld. Ook al
zijn er andere vrachtvliegtuigen
die eerder zijn geland. Vanuit het
vliegtuig gaan de mondkapjes en
andere hulpmiddelen, zoals brillen, de vrachtwagens in. Op weg
naar daar waar ze het hardst nodig zijn.
Extra vrachtvluchten
Gemiddeld heeft Schiphol 250
vrachtvluchten per week. Sinds
de coronacrisis zijn dat er zo’n
360 per week geworden. De
vracht gaat in een full-freighter;
dat is een vliegtuig waar alleen
maar vracht in kan. Of het gaat
mee in de belly, oftewel de buik
van het vliegtuig, waar ook goederen in vervoerd worden. Bij belly-freight bestaat de rest van het
vliegtuig uit stoelen voor reizigers. Jij zit dus als passagier óp de
vracht. Omdat er momenteel nog
maar weinig mensen vliegen, blijven die stoelen nu veelal leeg. Of
luchtvaartmaatschappijen plaatsen zelfs vracht op de passagiersstoelen, zodat er meer mee kan.
Vracht is nu extra belangrijk, want
medische hulpmiddelen zijn hard
nodig. En dan wil je dat het er
snel is. Schiphol is daarom blij dat
ze door het accommoderen van
extra vrachtvluchten een steentje kan bijdragen in de strijd tegen het coronavirus!
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Wethouder trakteert op seringen

Korfbal

Bloemengroet voor alle
medewerkers noodopvang
Aalsmeer - Namens het college
van burgemeester en wethouders heeft onderwijswethouder
Bart Kabout een bloemengroet
gebracht aan alle medewerkers in de noodopvang. Het college is trots op de manier waarop in Aalsmeer en Kudelstaart de
noodopvang van kinderen in de
coronacrisis door de betrokkenen
is opgepakt. Op vier locaties in de
gemeente hebben kinderdagverblijven en scholen de handen ineen geslagen.
Snel geschakeld
De wethouder bracht een echte
Aalsmeerse bloemengroet met
seringen. “Van alle medewerkers
van de kinderdagverblijven en
het onderwijs die zorgen voor de
essentiële noodopvang, waarderen we de inzet enorm”, zegt Bart
Kabout. “Uit de gesprekken die
ik bij de bezoeken heb gevoerd
heb ik ook een zeer professionele en betrokken houding van alle medewerkers meegekregen. Er
is zeer snel geschakeld toen daarom werd gevraagd en er zijn nergens grote problemen geweest.
Dat is echt wel genoeg reden om
even bij stil te staan.”

Waardering
Op de Mikado in Aalsmeer Oost,
de Rietpluim in Kudelstaart, IKC
Triade in Hornmeer en de Dolfijn in Stommeer, wordt de opvang vorm gegeven. “Allemaal
met eigen accenten in de uitvoering, maar met één overkoepelend gegeven”, zegt Bart Kabout.
“Op alle locaties werken onderwijzend personeel en kinderopvangmedewerkers nauw samen
om de veiligste en best mogelijke
opvang te bieden. Dat verdient
waardering. Vandaar deze bloemengroet namens het college.”
Nabije toekomst
Hoe de noodopvang er over een
paar weken uitziet hangt af van
de uitwerking van de plannen die
het kabinet dinsdagavond bekend heeft gemaakt.
“Maar ik ben er na mijn recente
bezoeken van overtuigd dat in
Aalsmeer en Kudelstaart ook dan
de situatie weer wordt opgelost”,
zegt wethouder Kabout. “Want
daartoe zijn deze professionals
allemaal in staat. Dat is een hele geruststelling en maakt ons als
college inderdaad trots op de betrokkenen.”

Gert Krook ook volgend
seizoen trainer bij VZOD

Zussen hebben smaak te pakken

Nu quiz met bewoners
van flat in Rietlanden

Kudelstaart - Brenda en Sandra hebben de smaak te pakken,
want afgelopen zondag 19 april
hebben de zussen opnieuw hun
ouders en een groot aantal van
hun buren van de flat in de Zonnedauwlaan vermaakt. Dit maal
geen bingo, maar de meiden hadden een quiz gemaakt bestaande uit vijftig vragen. De antwoorden hoefden niet opgeschreven
te worden, gekozen moest worden uit a of b, waar of niet waar.
Het werd een kleurig gezwaai met

groene en oranje kaarten, doekjes
en bordjes. Sandra stelde de vragen, Brenda telde de goede antwoorden. Dit keer voor de winnaars niet alleen eeuwige roem,
maar de zussen hadden ook een
prijzenpakket samen weten te
stellen dankzij gulle giften van
diverse Kudelstaartse ondernemers. Het weer werkte opnieuw
mee, het zonnetje scheen heerlijk.
“Weer een geslaagde activiteit in
de Rietlanden”, aldus Brenda, Sandra en alle deelnemers.

Hoofd boven water in ongekende tijd

Noodmaatregelen welkom
bij boeren en tuinders

Aalsmeer 36, Uithoorn 42, Amstelveen 259

Opnieuw lichte stijging
corona-besmettingen
Regio - Het aantal besmettingen met het coronavirus is zowel in Aalsmeer als in Uithoorn
licht toegenomen. Op 14 april telde Aalsmeer 27 geregistreerde
besmettingen, twee dagen later
was dit aantal gestegen naar 31
inwoners en de dagen erna kwamen er dagelijks één of twee bij.
Afgelopen dinsdag 21 april stond
de teller op 36. Het aantal opnames in het ziekenhuis blijft al de
hele week gelijk, tot op heden 8
inwoners. Twee Aalsmeerders zijn
overleden aan deze infectie.
Op 14 april telde Uithoorn 33 geregistreerde besmettingen, twee
dagen later was dit aantal gestegen naar 39 en een dag later (17
april) naar 41. Daarna kwam er

slechts één patiënt bij en inmiddels staat de teller al een viertal
dagen op 42. Er waren wel meer
opnames in het ziekenhuis, van
12 op 14 april naar 16 op 21 april.
Eén Uithoornaar is overleden aan
deze infectie.
Amstelveen is behoorlijk getroffen door het coronavirus. Uiteraard heeft de gemeente vele malen meer inwoners als Aalsmeer
en Uithoorn, maar het aantal besmettingen is qua verhouding
erg hoog. Van 198 geregistreerde besmettingen op 14 april naar
liefst 259 op 21 april. Het aantal
opnames in ziekenhuis steeg de
afgelopen week licht, van 45 naar
50. Eenendertig Amstelveners
zijn overleden aan deze infectie.

Eerste ronde internetjeugdschaken bij AAS
Aalsmeer - Omdat het Arenaformaat voor de jongste Azen nog
wat pittig was, heeft AAS besloten de schaakcompetitie voor de
jeugd op te starten via het Internet. Op chess.com wordt iedere
vrijdagavond vanaf 19:30 uur gespeeld met partijen van 30 minuten per persoon. De eerste ronde bracht 12 jeugd Azen aan het
schaakbord. En er waren meteen
al een aantal topduels. Grote kraker was wel oud-kampioen Luuk
V. tegen aanstormend talent Konrad. Na een zware strijd eindigde
de partij in remise. Het was ook de
enige remise van de avond, alle
andere partijen eindigden in een
overwinning. Christiaan delfde
het onderspit tegen Simon, die nu

meteen boven zijn broer Konrad
staat. Merel heeft duidelijk doorgestudeerd tijdens de Aas-loze
weken, want Rune ging er hard af.
Bryan was ook online en versloeg
met zwart Kai. Roan is een snelle
leerling en versloeg met wit Rink.
David wist met zwart Maks te verslaan en Daria was uitgeloot. Komende vrijdag 24 april de tweede ronde en hopelijk melden nog
meer jeugd Azen zich online. Lid
worden van AAS is altijd mogelijk. Er wordt les gegeven om nog
beter te leren schaken en er kan
meegedaan worden aan de AASjeugdcompetitie, mits jonger dan
18 jaar. Voor uitslagen, stand en
meer informatie: ww.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Regio - Het kabinet kondigde afgelopen woensdag 15 april extra
steun aan voor de sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers - sectoren die hard zijn
geraakt door de coronacrisis. LTO
Nederland verwelkomt de aanvullende maatregelen, die ondernemers moeten helpen om het
hoofd boven water te houden in
deze ongekende tijd.

vang zijn, dat ze hier nog niet mee
zijn opgelost.” Met de aangekondigde regeling maakt het kabinet
respectievelijk 50 en 600 miljoen
vrij om aardappeltelers en ondernemers in de sierteelt en de voedingstuinbouw te compenseren.
Bij de uitwerking en uitvoering
zal meer duidelijk moeten worden
over wat dit concreet gaat betekenen voor ondernemers in nood.

Unieke uitdaging
“Grote groepen boeren en tuinders kunnen geen kant op met
hun producten. Het is vaak niet
mogelijk om de bloemen, planten
en voedsel waar veel in is geïnvesteerd zomaar een paar maanden
op te slaan. De sector staat dus
voor een unieke uitdaging, en de
algemene economische maatregelen van het kabinet bieden niet
altijd een oplossing,” aldus Marc
Calon, voorzitter van LTO Nederland. “Deze aanvullende maatregel voor de sierteelt, tuinbouw en
fritesaardappeltelers is dus zeer
welkom. Minister Schouten heeft
hiermee oog voor de verschrikkelijke impact die de crisis op onze
leden heeft. Tegelijkertijd blijft de
harde realiteit dat de problemen
voor veel bedrijven van zo’n om-

Loonkostenregeling
De maatregelen zijn een aanvulling op andere economische
noodsteun, zoals de loonkostenregeling NOW. Vorige week erkende het kabinet dat de NOWregeling tekortschiet voor ondernemers uit de land- en tuinbouw
die een seizoensgebonden omzetpiek hebben. LTO Nederland
pleit voor een loonkostenregeling
die aansluit op de situatie in onder
meer de boomkwekerij, sierteelt,
sommige vollegrondsgroenten en
bollen. Daar lopen de loonkosten
door terwijl de omzet is weggevallen. Door de generieke criteria van
de NOW kunnen ze echter op die
regeling geen aanspraak maken.
Met de omzetschaderegeling wil
het kabinet schade bij die ondernemers (deels) compenseren.

Woningmarkt nagenoeg op slot

Woningverkopen laag,
prijzen stijgen door
Regio - De betaalbaarheid van
wonen staat verder onder druk.
Dat is te zien op de landelijke Hittekaart 2020, die Bouwfonds Property Development (BPD) afgelopen dinsdag heeft uitgebracht.
Vorig jaar steeg de gemiddelde
koopsom met 7% naar 307.987
euro, terwijl het aantal woningverkopen in de bestaande markt
op hetzelfde niveau bleef als in
2018, op 218.000 woningen. Hogere prijzen, gerelateerd aan de
steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod,
zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt.
De druk op de woningmarkt is
ongekend hoog, met name in de
Randstad, het midden van het
land en de Brabantse steden. Ten
opzichte van de totale woningdruk, is de druk het meest opgelopen in de provincie Zuid-Holland. Maar dit jaar ook interes-

sante ‘nieuwkomers’. Almere, zuidelijk Rotterdam, Leiden en de
bollenstreek hebben een relatief ‘hetere’ woningmarkt dan vorig jaar. Opvallend is de toegenomen drukte langs belangrijke verkeersaders, zoals de A12 (met name tussen Utrecht en Gouda) en
de A4 (tussen Amsterdam en Den
Haag) - naast die langs de A1, A28
en A58.
De regio Noord-West Nederland kent een aantal regionale topscoorders, sterke stijgers
en dalers. De best scorende gemeenten zijn: Amsterdam, Blaricum, Bloemendaal, Laren en
Utrecht.
De sterkste regionale stijgers zijn:
Castricum, Drechterland, Lopik,
Stede Broec, Velsen.
De gemeenten Aalsmeer, Medemblik, Montfoort, Oudewater
en Wormerland behoren tot de
dalers in de regio.

Kudelstaart - Afgelopen februari
is Gert Krook aan de slag gegaan
als interim trainer/coach van de
seniorenselectie bij korfbalvereniging VZOD in Kudelstaart.
Door de stop op alle sportactiviteiten is deze periode kort geweest, maar er is voldoende vertrouwen ontstaan om volgend
seizoen met elkaar verder te
gaan. Ook in het seizoen 20/21
zal Gert Krook de hoofdtrainer/
coach van VZOD zijn. Krook heeft
in het verleden zijn kunnen al bewezen bij meerdere verenigingen. Hij is als trainer/coach begonnen op 20-jarige leeftijd bij
Stormvogels in Uitgeest. In de jaren daarna is hij actief geweest als
trainer bij diverse korfbalverenigingen in verschillende regio’s,
zoals Thor uit Harmelen, Telstar
in Hoevelaken, DKC uit Delft maar
ook ZKC ‘31 uit Zaandam. Krook
ziet als trainer zijn uitdaging in
het beter maken van spelers en
daardoor als team te groeien. De
spelers laten zien dat er meer mogelijk is dan dat ze zelf zien. Bij
VZOD is de uitdaging om díe uitstraling terug te brengen zoals hij
ze kent van vroeger: een moeilijk
verslaanbare ploeg. En sportief
gezien natuurlijk om mee te strijden om de bovenste plaatsen.

Krook zegt daarover het volgende: “Ik zie groeikansen in het
teamgevoel dat je elkaar laat spelen en scoren; je wil niet meer afhankelijk zijn van één of twee
spelers, maar allemaal moeten
we een doelpunten kunnen en
mogen maken.” VZOD kijkt uit
naar het moment dat er weer
gespeeld en getraind mag worden. De gedwongen rustperiode
wordt goed benut: de voorbereidingen voor volgend seizoen zijn
al in volle gang en ook het sportcomplex zelf ligt er mooi verzorgd bij. En de spelers? Die kunnen thuis hun skills bijhouden
omdat de korfbalpalen in bruikleen zijn gegeven. Want als het
seizoen van start gaat, dan wil
VZOD weer winnen!

VOGELS IN DE NATUUR

Lepelaar
Rijsenhout - Ik hou je snavel even
goed vast hoor, zegt de ene lepelaar tegen de andere, anders dan
val ik er af. Het valt vast niet mee,
dan gewiebel zo in de boomkruin
en dan nog van die lange benen.
Geen vast gegeven, nestelen
en broeden hoog in de bomen,
want er zijn zat lepelaars die gewoon de voorkeur geven aan een
grondnest, liefst in of net achter een rietkraag. De lepelaars op
de foto geven de voorkeur aan
de bomen, misschien om het risico van bijvoorbeeld nestroof
door vossen uit te sluiten. Aan
de A-200 bij Haarlemmerliede zit
een hele kolonie die de voorkeur
aan de bomen geeft. Bijzonder
om het voorwerk van het broeden te aanschouwen. Gekibbel
om de juiste boomkruinen, nog
uitvechten en kiezen wie met
wie, gesleep met takken en rietstengels. En daar tussen nog wat
blauwe reigers, die met regelmaat een nest wat al vordert, gewoon inpikken. Prachtig om het
zonlicht er bij te hebben. De lichtgele gloed in de schouder partij,
de feloranje keelzak en het snaveleind, de reusachtig mooie kuif
en de zo mooi getekende snavel
zelf komen dan helemaal tot zijn
recht. Een van de meest tot verbeelding sprekende grote vogels.
En het gaat goed met de lepelaar
in Nederland. Waren er eind jaren
zestig, nog maar 150 broedparen, in 2018 was dat gestegen tot
ruim 3.000 broedparen. Een goed
waterbeheer, landschap herstel
door waterbeheer of onderwater
zetten van grond heeft deze vogel geen windeieren gelegd. Het
broeden geschied al direct na het
leggen van het eerste ei. De jongen, meest twee of drie, komen
dan ook met een paar dagen tussentijd ter wereld. Ze hebben
dan nog een roze snavel en ook

Online schaken
met schaakclub
Westeinder
Aalsmeer - Weet je niet meer
wat je in deze coronatijden moet
doen? Alle (sport)-evenementen
en festivals afgelast en je hebt onderhand je buik vol van Netflix en
TV? Doe dan mee aan het online

de lepelvorm is nog niet aanwezig. Dit komt pas na een maand in
de vorm zoals de ouders dat hebben.
Nog eens drie weken verder vliegen ze uit en moeten zelf hun
kostje bij elkaar gaan lepelen. Dat
foerageren gebeurt in ondiep
water, maar niet op het zicht. Ten
eerste is het vaak troebel water,
door het getrappel met de poten,
maar ook de brede lepelsnavel
bepekt het zicht. Hiervoor heeft
moeder natuur een mooie oplossing gegeven. Voor in de snavel
bevinden zich uiterst gevoelige
tast orgaantjes. Door met de kop
heen en weer te slingeren, laten
ze het water door hun geopende
snavel gaan en voelen zo of er behalve water, ook iets eetbaars is
vrij gekomen tijdens dit woelen.
Kleine visjes, week- of schaaldiertjes worden zo gevoeld en buit
gemaakt. In het najaar trekken
de meeste lepelaars naar het zuiden om te overwinteren. Portugal
en Spanje, maar ook door naar
Noord Afrika, is dan hun leef gebied. Er blijven echter ook steeds
meer vogels in Nederland om te
overwinteren. Op Texel, Noorden Zuid-Holland en Zeeland kun
je ook in de wintermaanden lepelaars aantreffen, die dus hier gebleven zijn. Al met al een mooie
vogel die vrijwel het jaar rond in
Nederland te bewonderen is.
Henk Vogelaar

schaaktoernooi van schaakclub
Westeinder elke donderdag vanaf 20.00 uur ‘s avonds. Je kunt er
gratis aan meedoen. Het tempo
is 10 minuten bedenktijd per persoon, met 5 seconden extra per
zet. Spelen is mogelijk op je PC,
tablet of smartphone. Je kunt zelf
spelen, meekijken bij andere partijen en chatten. Lijkt dit je leuk?
Kijk op de site van schaakclubwesteinder.nl onder ‘nieuws’ en je
ziet meteen hoe je kunt meedoen.
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klas al snel 2 tot 3 die jouw hulp
nodig hebben. Op het VO liggen
deze aantallen iets lager. Meer
dan de helft van de leerlingen in
een groep wil het vaak anders,
maar weet niet hoe. Het lijkt misschien in eerste instantie of je nu
– op afstand – niets kunt doen.
Niets is echter minder waar.” Verteld Mirelle Valentijn, voorzitter
van de Stichting vanuit Wilnis

Stichting Omgaan met Pesten verspreid gratis lespakket:

‘Wees een held’ voor
thuisonderwijs

Regio - Stichting Omgaan met
Pesten ondersteund kinderen,
ouders en professionals nu de
scholen gesloten zijn met een
vervolg op de nieuwe campagne
‘Wees een held!. Met een serie artikelen en een lespakket dat thuis
ingezet kan worden rond de dag
tegen pesten van 19 april!
Het lespakket omvat verschillende werkvormen om spelenderwijs in gesprek te gaan over
heldengedrag. Op deze manier
kunnen pedagogisch professionals en ouders een keuze maken
voor werkvormen die passen bij
de kinderen. Het lespakket kan
in het basisonderwijs binnen het
thuisonderwijs en les op afstand
worden ingezet, maar ook in de
kinderopvang of andere omge-

vingen waar jeugd & jongeren samenkomen. Daarnaast kunnen
ouders zelf met het pakket aan
de slag. Het lespakket bevat activiteiten gericht op: Waardering
voor elkaar, Positief denken, Omgaan met gevoelens, Heldendaden, Als held terug naar school.
Op dit moment zijn er al 2500 lespakketten verspreid. Het lespakket kan rond de week tegen pesten, maar uiteraard ook op een
later moment in dit schooljaar
nog eens aangeboden worden.
Doorlopende aandacht voor het
omgaan met elkaar in de groep
werkt preventief. Met het lespakket wil de stichting scholen en andere organisaties inspireren om
samen met de kinderen aan de
slag te gaan en te werken aan een

veilige omgeving waarin respect,
acceptatie en waardering de boventoon voeren.
Website
Op de website https://www.omgaanmetpesten.nl/sociale-veiligheid-in-tijden-van-corona/ vindt
je meer informatie over de artikelen, het lespakket, verdiepingsworkshops die de trainers geven
en de workshops voor ouders of
professionals.
Dit pakket aan ondersteuning is
ontstaan vanuit het initiatief van
docenten, bestuursleden en trainers die in deze tijd het verschil
willen maken. “Ook nu gaat pesten gewoon door … Eén op de
tien kinderen op de basisschool
wordt gepest. Dat zijn er in een

Held
“Hoe meer kinderen pesten afkeuren, hoe kleiner de kans op
pesten in de klas of bij de sportclub. Vanuit Stichting Omgaan
met Pesten gaan wij ervan uit dat
je een held kunt zijn door in de
eerste plaats goed voor jezelf en
je eigen grenzen te zorgen en in
de tweede plaats voor een ander.
De groepsdruk bij pesten is hoog.
In je eentje is het moeilijk om het
verschil te maken, maar samen
met andere helden wordt dat gemakkelijker. Hoe meer helden er
zijn in een groep, die zorg hebben
voor zichzelf en elkaar en pesten
niet oké vinden, hoe kleiner de
voedingsbodem voor pestgedrag
wordt.” Aldus Mirelle, want ieder
kind een held kan zijn.

Steunmaatregelen en mondkapjes

Corona-update deze week

Regio - De ‘perfecte’ corona-app
is er nog niet, bijna 20 miljard
euro voor steunmaatregelen en
nieuwe mondkapjes uit China
aangekomen: corona houdt Nederland in zijn greep. Wekelijks
op deze plek een update met de
belangrijkste ontwikkelingen van
de afgelopen dagen.*
Het coronavirus maakt nog elke dag slachtoffers in Nederland. Tot 28 april zijn alle horeca, sportclubs, scholen en kinderopvangcentra gesloten. Mensen
wordt met klem verzocht thuis
te blijven en alleen noodzakelijke boodschappen te doen. Tot nu
toe telt ons land meer dan 3.700
doden. Het aantal geregistreerde besmettingen ligt boven de
32.000. Dat aantal groeide afgelopen week opnieuw minder hard
dan in de periode daarvoor.
Voorlopig geen corona-app
Er is nog geen corona-opsporingsapp die gebruikt kan worden. Dat meldt het ministerie
van Volksgezondheid. Afgelopen weekend werden zeven verschillende apps getest door experts, maar de experts zijn kritisch. Dinsdag heeft het kabinet
besloten over de mogelijk inzet
van de apps. De app zou mensen moeten waarschuwen als zij
in de buurt zijn geweest van iemand die het virus onder de leden heeft. Het kabinet laat de optie onderzoeken om de coronamaatregelen te kunnen versoepelen.

Sterk
De trainers van stichting Omgaan
met Pesten zijn actief in heel Nederland en professionals. Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van antipestbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School ‘en ‘Omgaan met Elkaar’ aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind Mondkapjes uit China
aanmelden voor een Sta Sterk Maandagochtend landde een
vrachtvlucht uit Shanghai op
training.
Schiphol met daarin honderdIn mei begint de opleiding tot duizenden mondkapjes en tientrainer omgaan met pesten met duizenden isolatiejassen en veieen online start en in september ligheidsbrillen. Zo’n grote partij
draait weer een opleiding voor werd nog niet eerder geleverd.
de functie van anti-pestcoördina- Deze week komt dagelijks zo’n lator/ coördinator sociale veiligheid ding binnen. De materialen moeten hulpverleners beschermen
binnen het onderwijs.
tegen het coronavirus. Volgens
minister Van Rijn (Medische Zorg)
komen deze week zes miljoen
mondkapjes ons land binnen.

Ondersteuning nu juist noodzakelijk

In september clubactie
voor verenigingen

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Maak carrière in de
installatietechniek
Regio - Het komt regelmatig voor
dat schoolverlaters kiezen voor
een baan die uiteindelijk toch
niet zo bij ze past. Hierdoor raken
mensen tussen de twintig en dertig jaar soms al snel uitgekeken
op hun werk of gaan ze zelfs met
tegenzin aan de slag. Ze zijn op
zoek naar een nieuwe uitdaging
en willen een baan met meer perspectief. Voor deze mensen heeft
Gasservice I Gaswacht een aantrekkelijk aanbod. In de installatietechniek is volop werk, ook
voor mensen zonder ervaring in
deze branche.
Of men nu aan het werk is als bakker of slager, een baan heeft in de
horecabranche of nog iets totaal anders doet, bij Gasservice I
Gaswacht is men van harte welkom voor een nieuwe uitdaging.
Het bedrijf biedt in samenwerking met het Nova College een
gedegen opleiding aan en leidt
daarnaast ook mensen intern op.
“Mensen die enthousiast zijn en
bewust kiezen voor dit vak, worden later vaak de beste installateurs’’, weet Eric de Kriek van Gasservice I Gaswacht. Hij kent tal-

loze voorbeelden van medewerkers die vanuit een totaal andere
achtergrond de overstap maakten naar de installatietechniek en
nu dagelijks met veel plezier naar
hun werk gaan. Door de goede
begeleiding kunnen nieuwe medewerkers al vrijwel direct meedraaien in de organisatie. Ze worden dan begeleid door een ervaren collega en volgen intussen in de avonduren een opleiding. “Ze beginnen met ketelonderhoud, maar kunnen daarna
doorgroeien naar de meer ingewikkelde apparatuur. Als de wil er
is en men gevoel heeft voor techniek, kan men een heel eind komen. Natuurlijk moet men ook in
het bezit zijn van een rijbewijs of
bereid zijn dat op korte termijn
te willen behalen.’’ Behalve medewerkers, die totaal nieuw zijn
in de branche, kunnen natuurlijk
ook ervaren monteurs zich melden bij Gasservice I Gaswacht
voor een baan in de installatietechniek. Belangstellenden kunnen bellen naar nummer 0251
245454 of een e-mail naar info@
gasservice.nl sturen.

Regio - Even geen mooie momenten bij de vereniging, maar
voor vele verenigingen helaas
wel financiële uitdagingen. De
impact van het coronavirus op
het verenigingsleven is groot:
verenigingen liggen stil en daardoor blijven inkomsten uit de
kantine, evenementen of toernooien uit. Extra geld is hard nodig om de vaste lasten te betalen
en voor te bereiden op volgend
seizoen. Al bijna 50 jaar is de Grote Clubactie er om verenigingen
te ondersteunen in de werving
van financiën. Juist nu is dat zo
noodzakelijk.

komende actie. Nog niet eerder
stond de teller zo hoog rond deze tijd van het jaar. Dit benadrukt
de pure noodzaak van extra inkomsten voor verenigingen, nu
zij nauwelijks geld in het laatje
krijgen. Directeur Grote Clubactie Frank Molkenboer: “Competities zijn over en daarmee is het
seizoen 2019-2020 tot een abrupt einde gekomen. Veel verenigingen denken na over hun
toekomst en hoe zij het financieel moeten bolwerken. Als Grote Clubactie kunnen we voor veel
verenigingen nu het verschil maken. Extra inkomsten uit een actie
zijn voor clubs zeer welkom om
de financiën draaglijk te krijgen
en te houden. Wij hebben er vertrouwen in dat de deelnemende
verenigingen na de zomer weer
mooie opbrengsten behalen en
zo een bijdrage kunnen leveren
aan het voortbestaan van het
fantastische verenigingsleven dat
we hebben in Nederland.”

Bijna 20 miljard voor steun
Het kabinet heeft tot nu toe bijna 20 miljard euro aan steunmaatregelen gereserveerd. RTL Z
heeft het extra geld uit deze zogenoemde suppletoire begrotingen bij elkaar opgeteld. Het gaat
om een schatting. Het geld is nog
niet uitgekeerd aan noodlijdende
bedrijven, zzp’ers en de cultuursector. Hoeveel de crisis precies
gaat kosten is nog niet duidelijk.
Eerder repte het kabinet over tien
tot twintig miljard voor alleen het
eerste kwartaal.
‘Pas op met (lange) schermtijd’
Het Oogfonds zet een sms-actie
op om Nederlandse ouders voor
te lichten over de ‘schermtijd’ van
hun kinderen. Elke twintig minuten schermtijd betekent twintig seconden pauze. Dat wil zeggen: wegkijken van een laptop of
telefoon. “Weinig buitenlicht en
veel dichtbij kijken kunnen op de
langere termijn zorgen voor bijziendheid”, aldus het fonds. Het
Oogfonds maakt zich zorgen nu
kinderen meer tijd achter een
scherm doorbrengen als gevolg
van de coronacrisis. Door online
onderwijs bijvoorbeeld. Ouders
die tips willen ontvangen kunnen
‘scherm’ smsen naar 4333.
Mardou van Kuilenburg
*Vanwege de snelle ontwikkelingen is de nieuwsstroom over het
coronavirus amper bij te houden.
Het kan voorkomen dat de informatie in dit artikel niet altijd de
meest actuele is.
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na de middelbare school. RoseMarie Lucas, Noloc erkend loopbaan- en studiekeuzecoach van
Rooskleurig Coaching: “de basis
voor een goede voorbereiding
op een tussenjaar hoeft niet veel
tijd te kosten”. Rooskleurig Coaching helpt daar graag bij en start
vanaf eind april 2020 de online
één-op-één workshop tussenjaarplan, dat wil zeggen de scholier en één of twee van zijn of haar
ouders|verzorgers. De workshop
bestaat uit twee online coachgesprekken van tweeënhalf uur totaal in een tijdsbestek van 3 weken. Tijdens het eerste coachgesprek worden mogelijkheden,
kansen, risico’s en verwachtingen
over een tussenjaar besproken.
Het tweede coachgesprek gaat
over wat voor de scholier de beste invulling van een tussenjaar is
en een plan van aanpak om het
tussenjaarplan te realiseren.

met elkaar bespreken. Dit is een
belangrijke aanvulling op voorlichting over studiekeuze, omdat
kennis hierover de basis vormt
voor een bewuste keuze voor
welke studie dan ook in het hoger
onderwijs. Als een scholier voor
een tussenjaar kiest is dit een bewuste keuze, die wordt voorbereid door een passende invulling
en planning van het tussenjaar. Er
zijn tal van mogelijkheden om je
tussenjaar goed in te vullen. Een
leuke bijbaan, een taalreis maken, vrijwilligerswerk doen noem
maar op. Een zinvol ingevuld tussenjaar zorgt voor een goede persoonlijke ontwikkeling en tijd om
zekerder te zijn over je studiekeuze om straks gemotiveerd te gaan
studeren. Ook als je al weet wat
je wilt studeren is een tussenjaar
aan te raden. Door andere ervaringen op te doen – dan dat je in
de schoolbanken zit - ga je jezelf
steeds beter leren kennen en begrijpen wat wel of niet bij je past
studiekeuzevoorbereiding, zelf- Workshop
kennis, voldoende discipline of De workshop tussenjaarplan is en krijg je een beter zelfbeeld. Die
doorzettingsvermogen of het te ervoor te zorgen dat alle Havo, zelfkennis helpt je dan weer om
zwaar of moeilijk zijn van de stu- VWO en MBO scholieren en hun een goede beslissing te nemen
die liggen hieraan ten grondslag. ouders|verzorgers informatie krij- over je studiekeuze. Meer info?
Een groeiend aantal jongeren gen over de mogelijkheden en ri- Zie de advertentie verder op in
kiest daarom voor een tussenjaar sico’s van een tussenjaar en deze deze krant.

Lotenverkoop
Zaterdag 19 september start de
Grote Clubactie 2020 met de lotenverkoop voor verenigingen.
Hoe de wereld er in september
uit ziet is nog onduidelijk, maar
de Grote Clubactie 2020 staat.
Door het aanbieden van verschillende verkoopmethodes, waaronder online lotenverkoop, is er
altijd een geschikte manier om Sport en cultuur
loten te verkopen en zo geld op Groot, klein, sport of cultuur: iete halen voor de club.
dereen kan meedoen met de Grote Clubactie. Jaarlijks halen verAl 3.000 verenigingen
enigingen met de actie tussen de
Maar liefst 3.000 verenigingen 500 en 15.000 euro op. Kijk voor
hebben zich al ingeschreven voor meer informatie op clubactie.nl.

Misschien is een
tussenjaar een idee?
Regio - Twijfel over studiekeuze is een belangrijke voorspeller van studie uitval. Als jongeren gestopt zijn met een opleiding in het hoger onderwijs komen ze ongepland in een tussenjaar zitten. Gebrek aan een goede

Afvlakking opnames en doden
Er worden opnieuw minder mensen opgenomen op de ic in Nederland en het aantal meldingen van overleden coronapatiënten neemt af. Dat meldt het RIVM.
Maandag werden 110 mensen
opgenomen op de ic, meer dan
tachtig mensen stierven aan de
gevolgen van het virus. Het totaal aantal coronapatiënten dat
in het ziekenhuis opgenomen is
(geweest) ligt nu op 9704. In de
opnamecijfers zit een vertraging.

