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Nieuwjaarsreceptie gemeente goed bezocht

Burgemeester niet weekblog moe!
Aalsmeer - Gelukkig, burgemeester Pieter Litjens is niet weekblog
moe! In zijn nieuwjaarstoespraak
gaf de eerste burger afgelopen
maandagavond het antwoord op
de vraag van de redactie van deze
krant vorige week of de burgemeester soms weekblog moe was. Al drie
weken was op de speciale pagina
van de eerste burger geen nieuw
onderwerp ter sprake gebracht. Op
de open vraag in de krant had Litjens vele reacties gekregen. Het
werd en wordt dus veel gelezen.
“Vanaf deze week weer iedere
week”, beloofde burgemeester Litjens aan een lachende zaal. Zo’n
125 inwoners bezochten de nieuwjaarsreceptie in de burgerzaal en
maakten van de gelegenheid gebruik om het college, politici en andere bekenden het beste voor 2011
te wensen. Natuurlijk ging burgemeester Litjens in zijn nieuwjaarstoespraak ook in op het afgelopen jaar met ondermeer de verkiezingen met de verrassende uitslag.
De dreigende bezuinigingen vanuit
overheidswege vormt de grootste

uitdaging voor het huidige bestuur,
bestaande uit wethouders van AB,
CDA en PACT. “De kaasschaaf er
langs, is lang niet voldoende. Het
moet beter en efficiënter. De rol van
de gemeente moet en kan kleiner.”
Trots zei de eerste burger te zijn op
de medewerkers in het gemeentehuis. Hij doelde hiermee op het vele
werk dat verzet is voor de regionale samenwerking met Amstelveen,
die nu rond is en waarover reeds
in februari een voorstel wordt gedaan aan de gemeenteraad. Tot het
zetten van de handtekeningen voor
deze samenwerking, was Litjens
niet naar de kapper geweest. Zelfs
niet na de opmerking dat er in Kudelstaart ook een kapper zit! “Maar,
ik ben begin vorige week geweest.
Niet te zien, zeker?”
Sneeuw en ijs
De aanloop naar het winterse weer
met ijs en sneeuw maakte de eerste burger door een verhaal te vertellen van twee jaar geleden. Er kon
geschaatst worden op de Westeinderplassen. Litjens besloot incogni-

‘ Bel 1-1-2 bij een verdachte situatie’
Nieuw-Vennep - Dinsdagavond 4
januari kreeg de politie omstreeks
21.30 uur een melding over een verdacht persoon bij een tankstation
aan de Venneperweg te Nieuw-Vennep. Deze man zou ook de avond ervoor al ‘interesse’ getoond hebben
in het benzinestation. Agenten vroegen de man om legitimatie, maar die
had hij niet bij zich. Hierop werd hij
aangehouden. Bij de man werden
ook tie-rips aangetroffen. Het gaat
om een inwoner van Nieuw-Vennep. Agenten stelden na de aanhou-

ding nog een onderzoek in rond het
tankstation en vonden een mes. De
man is ingesloten en zal worden verhoord. Het alerte optreden van de
persoon die de politie inschakelde,
heeft mogelijk een overval voorkomen. De politie wil mensen die iets
verdachts zien in hun omgeving
dringend meegeven om altijd 1-12 te bellen. Het nummer is voor levensbedreigende situaties, maar óók
om daders die een misdrijf begaan,
of op het punt staan dit te doen, te
pakken.

Een gezond,
gelukkig en
succesvol 2011!

to te gaan schaatsen. Het lukte niet
helemaal. “De eerste die ik tegenkwam, zei: Zo burgemeester, ijsvrij?” Het schaatsen ging fantastisch, het remmen minder en leverde een valpartij op. Toen vrouw Saskia belde of hij nog aan het schaatsen was, moest hij bekennen bij de
dokter te zitten. Met een snee boven
zijn oog. “IJs en sneeuw zijn glad en
kunnen valpartijen opleveren. Vooral voor ouderen is dit vervelend. De
gemeente kan niet alles oplossen,
maar het ijsvrij maken kan en moet
wel beter. Maar u mag gerust uw eigen stoepje sneeuw- en ijsvrij houden!”
Trots op gemeente
Ook stond de eerste burger stil bij
het overlijden van de vier politici Ad Verschueren, Coq Scheltens,
Joop Snoek en Chris Aertsen afgelopen jaar en prijsde hij zijn inwoners, die regelmatig actief zijn voor
anderen en/of bij de organisatie van
activiteiten. “Iedere week stonden
de kranten bol. Dit jaar hebben we
twee nieuwe activiteiten.
Op 1 juli de regionale wedstrijden
zeilen met Regenbogen op de Westeinderplassen en op zondag 4 september de Ride for the Roses waarvan de opbrengst bestemd is voor
de kankerbestrijding. Een dorpse
gemeente van wereldformaat. Wat
zijn er toch veel momenten dat ik
trots ben op onze gemeente.” Tot
slot wenste hij iedereen een gelukkig, gezond en gezegend 2011.

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

Nieuwjaarsplons met bommetje!
Aalsmeer - Zeker vijftig inwoners
zijn het nieuwe jaar fris begonnen met de Nieuwjaarsplons in Het
Oosterbad. En het was echt koud
deze eerste januari. Het zonnetje scheen licht, maar er stond ook
een snijdend windje. Het water van
het tweede bad van het openluchtzwembad aan de Jac. Takkade was
middels een pomp ijsvrij gemaakt.
Springen tussen de schotsen ijs
hoefde in ieder geval niet, maar het
blijven durfals die de koude sprong
maakten.
De temperatuur lag echt net boven

het vriespunt en dit was aan veel
gezichten te zien. Na het opwarmen op de kant, werd afgeteld en
bij 1 werd moedig het water ingesprongen. Sommigen gingen zelfs
met een stoer bommetje te water,
maar allen haasten zich na de plons
naar de kant. “Echt, koud”, aldus
een der springers. Slechts een enkeling waagde een tweede sprong.
De meesten vonden echter 1 keer
meer dan genoeg. Gelukkig stonden
familie en vrienden klaar met handdoeken en werd er getrakteerd op
warme chocolademelk!

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Aankoop percelen
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Percelen tuinland met
daarop kassen en bedrijfsruimten,
gelegen achter de Aalsmeerderweg,
(kadastraal bekend sectie B 5265
en 5706) worden door de gemeente aangekocht. Het gaat om een totale oppervlakte van 15.263 vierkante meter. De gronden liggen in het
gebied Green Park Aalsmeer. Burgemeester en wethouders hebben
hiertoe besloten en tevens besluiten zij om het voorkeursrecht op de
aan te kopen percelen in te trekken.

Fietsen in brand
Aalsmeer - In de nacht van oud en
nieuw rukte de brandweer uit voor
een brandje nabij het busstation
in de Hortensialaan. Dat was omstreeks vijf uur in de ochtend. Wat
vlam had gevat was een stapel fietsen.

SALE

hele najaarscollectie nu

- 50%
Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl

Vrijwilliger van het jaar

Rozenpenning gemeente
voor Mike van der Laarse
Aalsmeer - Mike van der Laarse, in de wandelgangen door velen
Mike Multi genoemd, heeft afgelopen maandag 3 januari de Rozenpenning voor vrijwilliger van het jaar
uitgereikt gekregen. De man van het
vuurwerk, de triatlon, handbalvereniging Fiqas en vaste medewerker
bij de sinterklaas-intocht kreeg deze opsteker voor zijn tomeloze inzet
voor de Aalsmeerse samenleving.
Naast vrijwilliger is Mike ook sponsor en ondersteuner van zwemvereniging Oceanus én sponsor van
RKDES handbal. “Voor tal van activiteiten maak jij je sterk en je weet
ook de mensen om je heen enthousiast te maken”, zo sprak burgemeester Pieter Litjens vol trots. En:
“Wat je je misschien niet altijd realiseert, is dat je met je onvermoeibare en positieve instelling ontzettend
veel mensen inspireert. Jij laat vele
Aalsmeerse jongens en meisjes zien
hoe leuk het kan zijn om je ergens
met hart en ziel voor in te zetten.
Niet omdat het zo hoort, maar omdat je er telkens weer intens van geniet. Zelden was het college zo snel
unaniem over wie dit jaar de Rozen-

penning zou moeten krijgen.” Voor
Mike’s vrouw Edith had de eerste
burger een mooi boeket bloemen
staan. “Met een bos bloemen wil ik
jou bedanken voor jouw onmisbare
rol. Het lijkt mij een hele uitdaging
om met zo’n druktemaker als Mike
door het leven te gaan, maar als ik
jullie zie heb ik het gevoel dat jullie
daar zelf alleen maar plezier in hebben.” Mike beaamde de steun van
vrouw Edith in zijn dankwoord. Hij
vroeg allereerst een applaus voor
haar. Daarna benadrukte de Multi-man dat hij het vrijwilligerswerk
natuurlijk niet alleen doet. Als vaste
mede-organisatieleden en vrienden
noemde hij Dideric van Riemsdijk
(vuurwerk), Kees Markman, Marius
Dekker en Kees Jan Koster (Fiqas).
“En natuurlijk alle anderen die altijd
weer enthousiast ja zeggen.”
Verdiend deze ‘schijnwerper’ voor
Van der Laarse, die altijd vol ideeen zit en menig ‘hersenspinsel’ ook
werkelijkheid laat worden! Mike wist
vooraf overigens van niets, al vond
hij wel dat er erg veel bestuursleden
van zijn handbalclub in het gemeentehuis rondliepen!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Service & Onderhoud voor alle merken

Bosch Car Service Catsman
Anth. Fokkerweg 16-20 1422 AG Uithoorn 0297-566000
www.catsman.nl
Compleet, goed, betaalbaar

Flexibel
BINNEN 4 WEKEN!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

10 CM SLANKER
Happy
Open week
8-15 januari

yOu
yOu
Verlies tOt 8 cm in buikOmVang!

Meer informatie? Kijk op www.thecompanysports.nl

Vraag nu vrijblijvend naar
een onderhoudscontract.

Sporten & Ontspannen

Kijk
snel
op
website!
Met
een
26ofonze
52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

KETEL
wINTERKLAAR
mAKEN?

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
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redactieaalsmeer@meerbode.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

ALARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende
gevallen, tel: 112. Voor ambulance,
tel: 020-5555555.

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst, tel:
06-22217103.

IKG
Informatie- en Klachtenbureau gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. Tel. spreekuur: ma.,
di., wo. van 10.00-14.00 u.; vr. 10.0012.00 u. Het inloopspreeku. is wo.
van 10.00-12.00 u.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, Laan
v.d. Helende Meesters 8, 1186 AM
Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio Amsterdam. Tel. Huisartsenpost Amstelveen
020-4562000. Tel. Centrale nachtapotheek 020-5923315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 8.30-18.00 u.

Vermist:
- Uiterweg: Donkere, cyperse poes met een klein wit vlekje op de
borst en een zwarte rug. Noesjka is 2,5 jaar oud.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug: Zwarte gecastreerde, gechipte langharige kater. Kruising maine Coon en Noorse boskat.
Wit plekje op zijn buik.
- Uiterweg: Cypers bruine kater, witte bef en wit neusje. Zijn naam
is Takachav.
Gevonden:
- Ophelialaan: Zwart/wit langharige ongecastreerde kater van ongeveer 4 jaar. Lijkt op Maine Coon en Noorse boskat.
- Hoofdweg in Kudelstaart: Zwart/witte poes, draagt zwart halsbandje met een belletje.
- Van Zwietenstraat in Kudelstaart: Zwart-witte kat. Wit loopt in
schuine punt door op kop en hals. Wit op borst en pootjes.
Goed tehuis gezocht:
- Voor een oude kat.

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen
op het antwoordapp. van uw eigen
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel. 560627;
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Buiten spreekuurtijden:
voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

OLGA
overleg lichamelijk
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
maatschappelijk werk
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op
afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.

VERLOsKuNdIGEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
rijsenhout
B. Renkens, S. Kunst en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

KLAChTEN
GELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

Week van Gebed in 6 kerken
Aalsmeer - Ook dit jaar nemen verschillende kerkelijke gemeenten uit
de omgeving deel aan de Week van
Gebed. Deze gebedsweek, een initiatief van de Evangelische Alliantie,
begint op zondag 16 januari en eindigt op zaterdag 22 januari. Voor de
jongeren wordt op zaterdagavond
15 januari een Prayer Night georganiseerd in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente. Aanvang
is 19.30 uur.
Aan de hand van het thema ‘Trouw
en Toegewijd’ willen de gezamenlijke kerken samen het jaar beginnen met gebed. Voor de Week van
Gebed zetten zes kerken hun deuren open.

Is uw huisdier
zoek?

Op zondag 16 januari wordt gestart
in de Dorpskerk in de Kanaalstraat,
op maandag 17 januari is iedereen
welkom in de Open Hof Kerk in de
Ophelialaan, op dinsdag 18 januari in de Christelijk Gereformeerde
Lijnbaankerk, op woensdag 19 januari in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 273, op donderdag 20
januari bij de SOW Gemeente Kudelstaart in gebouw De Spil en vrijdag 21 januari bij de Aalsmeerse CAMA Gemeente en de Alphakerk Amstelland in de kerk van de
Levend Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug.
Alle diensten beginnen om 19.30
uur en duren tot circa 21.00 uur.

Nieuwjaar met
ANBO Aalsmeer
Aalsmeer - De ANBO Aalsmeer
houdt op dinsdag 11 januari haar
nieuwjaarsreceptie.
De bijeenkomst is van 15.00 tot
17.00 uur en vindt plaats in Het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
Lena Faiman en Ingrid Schol uit Kudelstaart komen onder andere vertellen over een verzorgingstehuis in
Shakty in Rusland. ANBO-Aalsmeer
schenkt hier dit jaar een geldbedrag aan. Er is gelegenheid om samen het nieuwe jaar in te luiden onder het genot van een hapje en een
drankje. De ANBO Aalsmeer nodigt
hiervoor haar leden en belangstellenden van harte uit.

Gezellige bingo
in ‘t Baken
Aalsmeer - Kom kienen op woensdag 12 januari bij buurtvereniging
De Pomp in ’t Baken in de Sportlaan
86. Ruim negentig prijzen liggen
voor de deelnemers klaar. Er worden tien rondes gespeeld en één
hoofdprijzenronde staat op het programma. Een plezierige avond staat
voorop, maar weggaan met één van
de dure hoofdprijzen is natuurlijk
mooi meegenomen. De kaartjes van
de reguliere rondes kosten slechts
0,30 cent per stuk en u kunt er zoveel afnemen als u maar wilt. Om
20.00 uur wordt gestart met de eerste ronde in ’t Baken.
Iedereen is welkom, zowel leden als
niet-leden van de buurtvereniging.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Dus neem gerust iemand mee. Voor
informatie kan contact opgenomen worden met Caroline Ramp via
344107.

Kerstdiner
Aalsmeer groot
succes
Foto: Marijke Braam

Huldiging tot ere-parochiaan

Jan Zethof 65 jaar actief
in parochie St. Jan

Kudelstaart - Nadat kinderen vroeger op 7-jarige leeftijd hun eerste
communie hadden gedaan, werd
aan de jongetjes door de pastoor
gevraagd om misdienaar te worden.
Zo is het ook gegaan met Jan Zethof, nu koster en inmiddels 72 jaar.
Hij is als vrijwilliger actief rond het
altaar. 65 Jaar geleden, als 7 jarige
is het allemaal begonnen. Misdienaar, acoliet, hulpkoster bij uitvaarten, koster. Samen nu, met nóg drie
kosters, maar Jan is de hoofdkoster bij wie iedereen terecht kan en
die altijd paraat is als er onverwachte dingen gebeuren. Heel het jaar

door staat Jan klaar om te assisteren bij vieringen op zon en feestdagen en op weekse dagen bij trouwen rouwvieringen. 65 Jaar actief, dat
was aanleiding voor het kerkbestuur
in de parochie St Jan Geboorte om
Jan Zethof te laten huldigen tot ereparochiaan en hem het bronzen
beeldje van St. Jan aan te bieden.
Het beeldje is gemaakt door beeldhouwster Antoinette Otten. Omdat
het thuisfront het er mee eens moet
zijn dat de partner gaat, was er voor
Jan’s vrouw Truus een mooi boeket.
Zo werden beiden hartelijk bedankt
op deze zondag van Driekoningen.

Oecumenisch Avondgebed:
‘Flora in de bijbel’!
Aalsmeer - Op woensdag 12 januari is er weer van 19.15 tot 19.45 uur
een oecumenisch avondgebed in
de kapel van ’t Kloosterhof gehouden. Het adres is Clematisstraat 16.
Het avondgebed wordt, onder auspiciën van de Raad van Kerken
Aalsmeer voorbereid, door een interkerkelijke werkgroep. Het jaarthema 2011 luidt: ‘Flora in de bijbel’. In ieder hoofdstuk van de Bijbel
staat wel een verwijzing naar voedsel, vruchten, tuinen, landbouw, etc.
en er worden meer dan honderd
plantensoorten met naam en toenaam genoemd. Op 12 januari zal

dominee Liesbet Geijlvoet, doopsgezinde predikante, een korte overdenking houden over de ‘Leliën des
velds’ naar aanleiding van Lucas 12:
22-28. Als men het in de bijbel over
een Lelie heeft, gaat dat over verschillende planten. Het oorspronkelijke leenwoord ‘susan’ oorspronkelijk ‘Lotus’ betekent niet alleen Lelie,
ook veldbloemen worden ermee bedoeld. De bijbelse ‘Leliën des velds’
waarnaar Jezus verwijst betekent
dan ook gewoon ‘de bloemen des
velds’. Het belooft een interessant
avondgebed te worden. Iedereen is
van harte welkom!

Aalsmeer - Op eerste kerstdag is
voor de derde keer een kerstdiner
georganiseerd voor mensen die alleen zijn met de kerst. Tweeëntwintig gasten hadden zich aangemeld.
Basisschool De Wegwijzer had hun
gebouw beschikbaar gesteld. Het
was een warme ontvangst: Een
vuurtje buiten, live muziek in de
hal en warme drankjes met heerlijke cake. Daarna natuurlijk het diner
zelf. Er kon gekozen worden uit verschillen voor-, hoofd- en nagerechten, waar de koks flink hun best op
hebben gedaan. In de keuken was
het af en toe rennen en vliegen,
maar de gasten aan tafel hebben
echt genoten. Er zijn veel positieve
reacties binnen gekomen. Tijdens
het eten werd een kerstverhaal verteld en er zijn enkele kersliederen
ten gehore gebracht. Na afloop kregen alle gasten nog een kerstpakket
mee. Maar het allerbelangrijkste: De
gasten hebben kerst gevierd in een
gezellig groot gezelschap.
Vanwege de vele positieve reacties
en het plezier van de medewerkers
zal er vast in 2011 weer een gezellig
en heerlijk kerstdiner in Aalsmeer
komen!

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op Donderdag 13 januari komen de klaverjassers van
buurtvereniging De Oude Spoorbaan bijeen voor de eerste speelavond in het nieuwe jaar. Er wordt
gekaart in gebouw ‘t Anker aan de
Oosteinderweg 273a vanaf 19.30
uur. Klaverjasliefhebbers zijn welkom. Wie weet worden meer punten bij elkaar gekaart dan de winnaar van 16 december: Pieta Strooker met 6621 punten.

Jeugd verzamelt
kerstbomen
Aalsmeer - Daan, Jane en Fabienne
hebben tijdens de kerst afgesproken
om zoveel mogelijk kerstbomen te
gaan verzamelen in het nieuwe jaar.
Op zondag 2 januari ging het drietal
gelijk aan de slag.
Er valt tot slot best aan te verdienen,
de gemeente betaalt 50 eurocent
per kerstboom. Uiteindelijk heeft het
drietal zestig kerstbomen bij elkaar
verzameld.
Dankzij de moeder van Fabienne
konden de bomen in één keer afgeleverd worden bij de gemeentewerf.
Ieder 10 euro verdiend, mooi toch?!

KERKDIENSTEN
Zondag 9 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Om 10u. spreker Jacob Folkerts.
Crèche, peuterdienst en Metamorfose.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Om 10u. spreker Maarten van Eik.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds J. Groenleer.
doopdienst. Om 16.30u. ds D.J.A.
Brink.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Alex
Noord, Utrecht. Extra collecte:
Ouderenwerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Om 19u. br. J.J. Ekhart, Smilde.
Geref. gemeente Nederland
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Om 10u. mw. A. Creemer-Allard,
Kudelstaart.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. dhr. P.J. Verhagen, Harderwijk. Organist: H. van Noort. Om
18.30u. dhr. J.P. Mur. 10R-dienst
met band. Oost: Oosteinderweg.
Geen opgaven ontvangen.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116. Om 10u.en
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgave ontvangen)
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. ds. K. Muller, 16.30u.
ds. K. van As, Oostzaan.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag 19u. in
Karmelkerk euch. viering met Henny Post. Mmv jongerenkoor Fiore. Om 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper. Zondag is de Karmelkerk dicht.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag 19u. euch. viering met
L. Seeboldt. Mmv Soli Deo Gloria.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. ds. J. van Veen.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds. J.G. Meijnen, Haarlem.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. euch. viering met
H. Post. Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 10 januari 20u. met drs. Gordon van Veelen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Vrijdag oud
papier actie
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 7 januari haalt de Supporters
Vereniging Kudelstaart weer het oude papier op.
Wie graag wil dat het papier naar de
Supporters vereniging gaat, dient
de container pas aan de weg zetten
na 16.00 uur.
Gaarne op die plaatsen waar ook de
vuilcontainers verzameld dienen te
worden. Met de opbrengst van het
oude papier steunt de Supporters
Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen.

Geen krant?
0251-674433
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officiële mededelingen
geWiJzigde openingstiJden per 1 Januari 2011
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de
afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 17.0020.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit
het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
WiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan
op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen burgemeester
en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk
te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de
fractievergaderingen plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek
zal maximaal 15 minuten duren. Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660.
De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 18 januari en 1
februari 2011.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op
de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeenteinfo’. Tevens kunt u daar de gemeente– info’s van de afgelopen
maanden raadplegen.
overige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
Di. en vr. van 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
Wo. van 13.30-16.30 uur, vrije inloop.
Ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, ma. t/m vr. van 08.30-12.00 uur.
Tel.: 0297-513255
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
Ma. t/m vr. van 8.30-12.00 uur, vrije inloop.
Ma. t/m do. van 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, ma. t/m vr. van 08.30-12.00 uur.
Tel.: 0297– 513131
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297- 513931, Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serviceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren hebben de G2 (samenwerkingsverband gemeenten
Aalsmeer - Uithoorn) en de gemeente Uithoorn per 1 januari
2011 de openingstijden wijzigen. De loketten en de telefonische spreekuren van Werk en Inkomen én het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg hanteren ruimere openingstijden.
openingstijden cluster Werk en inkomen g2:
maandag en donderdag in Uithoorn 08.30-12.00 uur: vrije inloop
dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur, tel. 0297-513255.
openingstijden loket Wonen, Welzijn en zorg g2:
maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur, tel. 0297-513131.
let op:
Ook de openingstijden van het gemeentehuis in Uithoorn
zijn gewijzigd, voor meer informatie zie: www.uithoorn.nl
uitschriJvingen landeliJK register
Kinderopvang
(1): Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang
maken wij bekend dat per 1 januari 2011 de gastouderopvang mw. M. Baars-Visser op het adres Clantstraat 31, 1433
NW Kudelstaart met uniek registratienummer 358542431 uit
het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd. Verwijdering heeft plaats gevonden op eigen verzoek van de houder
(2): Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang
maken wij bekend dat per 30 december 2010 het gastouderbureau KidsConnection op het adres Hornweg 131, 1432 GG
Aalsmeer met uniek registratienummer 187671758 uit het
Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd. Verwijdering
heeft in overleg plaatsgevonden”
definitieve beschiKKingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 243 E, het aanleggen
van kabels en leidingen;
• Aalsmeerderweg 245, het plaatsen van een dakkapel;
• Boomgaard 105, het bouwen van een woning;
• Constantijnstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Cyclamenstraat 33, het plaatsen van een dakopbouw;
• Cyclamenstraat 42, het vergroten van de woning;
• Dorpshaven, het uitbreiden van het LD gasnet;
• Hadleystraat 66, het kappen van bomen;
• Hornweg 82, het vergroten van de woning;
• Jac. P. Thijsselaan 31, het verbouwen van de woning;
• Legmeerdijk 313, het uitbouwen van een T-stuk;
• Lijnbaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Visserstraat 42, het renoveren van de gevel.
WoningWet

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-11.30 uur worden verkregen bij de afdeling
vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de
agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage biJ de afd. dienstverlening, WeeK 1
t/m 4 jan

t/m 12 jan
t/m 19 jan

t/m 19 jan
Het college van burgemeester en wethouders maakt conform
artikel 41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om t/m 19 jan
bouwvergunning zijn ontvangen:
t/m 26 jan
Bouwaanvraag 2e fase
• Uiterweg 109, het gedeeltelijk vergroten van een be- t/m 27 jan
drijfsruimte.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6. 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.

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
• A.H. Blaauwstraat 5, het verwijderen van asbest;
• 1e J.C. Mensinglaan 40, het verwijderen van asbest;
• Kamperfoeliestraat 1, het vergroten van een woning;
• Uiterweg 241, het bouwen van een schuur.
Verleende bouwvergunningen

Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV,
Proosdijhal, Edisonstraat 6 Kudelstaart.
Datum verzending vergunning: 5 januari 2011.

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30
uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 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.

t/m 27 jan

t/m 28 jan
t/m 17 feb

Ontheffing sluitingstijd: Discotheek Bon Ami,
voor de nacht van 26 op 27 december 201005.00 uur;
Collectevergunning: KICI Kleding inzameling
2e kwartaal, St. Sociaal/Medische hulpverlening
aan Oost Europa 3e kwartaal, St. Ondersteuning
Medische Research 4e kwart.
Concept Beleidsregels 2012 Algemene
Subsidieverordening Aalsmeer;
Collectevergunning: Buurtvereniging Oostend
t.b.v. Koninginnedag van 18 t/m 23 april 2011;
Drank en Horecawet: Japans Restaurant
Nagoya, Dorpsstraat 6-10;
Exploitatievergunning: Japans Restaurant
Nagoya, Dorpsstraat 6-10;
Verkeersbesluit: Geraniumstraat 39, het
aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats;
Herinrichting Van Cleeffkade, Adviesnota B&W
2010/12039, de informatie staat ook op de
website van gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl;
Evenementenvergunning: Lunchroom Marcon,
Chrysantenstraat 45, voor het plaatsen van
een luxe partytent i.v.m. het vieren van de
laatste werkdag op 30 december 2010;
Verkeersbesluit 2010/10292 en 2010/12559.
Drank en Horecawet: Exploitatie
Sportaccommodaties Aalsmeer BV, Proosdijhal,
Edisonstraat 6, Kudelstaart

ter inzage biJ de afd. dienstverlening, balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot
aan de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2011
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Bram Welling ‘verzamelt’
liefst 46 kerstbomen!

af het terras van de nabij gelegen
snackbar zijn stoelen en tafels gepakt en op het ijs gegooid. Een behoorlijke schadepost voor de eigenaar. En de vandalen? Die hebben
natuurlijk de grootste lol gehad. Hopelijk zijn ze gezien en kunnen zij
alsnog op hun daden gewezen worden door de politie. Getuigen kunnen bellen naar 0900-8844.

Glascontainer in brand!
Wil ik huren, kan ik kopen?

Woonwensenmarkt voor
jongeren in de N201
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft Bureau Boekshoorn voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
(BBSO) ingehuurd om een enquête uit te voeren onder 1.750 jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot
30 jaar. Hiermee wil de gemeente inzicht krijgen in de woonwen-

Welstandscommissie

t/m 4 jan

Bouwaanvragen

Tafels en stoelen op het ijs
Aalsmeer - Een groep vandalen
heeft de viering van oud en nieuw
aangegrepen om vernielingen aan
te richten. Waarschijnlijk met (te)
veel alcohol in het lijf, is gekeken
hoe dik de ijslaag was in het water
bij de Van Cleeffkade. Stenen hadden de vandalen waarschijnlijk niet
bij de hand, dus zijn andere voorwerpen ter hand genomen. Van-

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Uiterweg 180 achter, het plaatsen van een berging
en garage;
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 6 januari 2010.

sen van jongeren en starters op de
woningmarkt. De enquête geeft inzicht in de huidige woonsituatie van
jongeren, de gewenste woonsituatie en wat jongeren zelf al doen om
woonruimte te vinden. De informatie uit de enquête is input voor de
nieuwe woonvisie die op dit mo-

Aalsmeer - Op donderdag 30 december hebben onbekenden brand
gesticht in één van de twee glascontainers in de Willem Alexanderstraat. De hevige rookpluimen werden door omwonenden snel opge-

merkt en natuurlijk is de brandweer
gebeld. De spuitgasten hadden het
weer snel onder controle. De glascontainer is licht beschadigd door
de brand.
Foto: Yvonne van Doorn

ment in de maak is. De analyse van
de huidige en toekomstige woonwensen van jongeren en andere
doelgroepen is nodig voor het herijken van het woningbouwprogramma, zodat de eigen inwoners er zo
veel mogelijk profijt van hebben. In
de vernieuwde woonvisie zal speciale aandacht zijn voor doelgroepen als senioren, jongeren en starters. Vanavond, donderdag 6 januari, wordt in de N201 aan de Zwarteweg een woonwensenmarkt voor

jongeren gehouden. De Woonwensenmarkt begint om 20.00 uur en is
voornamelijk informatief. Het thema
is: “Ik wil op mezelf wonen, hoe pak
ik dat aan?” Jongeren krijgen antwoord op vragen als: Wil ik huren
of kan ik een woning kopen? Wat
kan ik kopen met mijn salaris? Hoe
pak ik dat aan? Medewerkers van
deelnemende organisaties als Eigen Haard, EKZ Makelaars en de
Rabobank geven antwoord op alle vragen.

Aalsmeer - Vijftig cent krijgen alle kinderen als ze een kerstboom
inleveren. Het persbericht in deze
krant vorige week is zeker niet onopgemerkt gebleven. Massaal gingen jongens en meisjes op zoek
naar kerstbomen. De meesten gelijk al op de eerste dag in het nieuwe jaar. Uiteraard werd in de eigen
woonbuurt ook aangebeld bij mede-bewoners. En veelal kregen de
jongens en meiden een positief antwoord. Toch makkelijk om op deze manier de kerstboom weer uit
het huis te hebben en de jeugd verdient er een leuk zakcentje mee. Tot
en met aanstaande vrijdag 7 januari kunnen kerstbomen ingeleverd
worden bij De Meerlanden aan de
Zwarteweg. De meesten zijn echter
gisteren ingeleverd bij de in de di-

verse wijken ingerichte inleverpunten. Met karren vol, arriveerden jongens en meisjes. En natuurlijk kregen alleen de beloofde vijftig cent
per boom.
Er is natuurlijk qua ophalen altijd
een baas boven andere bazen. Bram
Welling is er zo één. In zijn eentje
heeft hij liefst 46 kerstbomen opgehaald. Dagelijks ging hij op stap om
de stapel in de achtertuin maar te
laten groeien. Gisteren heeft Bram
zijn ‘verzameling’ ingeleverd. Gelukkig bij de gemeentewerf, want de
aanhanger van de Meerlanden-medewerkers bij een inleverpunt zou
gelijk overvol zijn geweest. Bram
heeft wel 23 euro verdiend. Vast en
zeker dat hij al iets op het oog heeft
wat hij heel graag wil gaan kopen!
Goed gewerkt, Bram!
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AGENDA

25 Jaar Aalsmeerse pramenrace

Receptie van DIP en SPIE
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 7 januari, om 17.00 uur kan iedereen, die
de afgelopen 25 jaar de Aalsmeerse
pramenrace een warm hart toegedragen heeft, zelf de wensen overdragen aan DIP en SPIE in De Oude Veiling. De DIPpers hebben de
eerste 10 jaar de pramenrace georganiseerd, ze zijn de grondleggers van het grootste evenement in
Aalsmeer. Na deze periode vonden
ze het welletjes en hebben het spektakel overgedragen aan de mannen
en vrouw van SPIE. Dit clubje zette de pramenrace met veel plezier
voort en zorgde dat het deelnemersveld groeide tot 140 pramen. Inmiddels is ook de Westeinder schoonmaak actie en natuurlijk de junioren
pramenrace aan SPIE verbonden. Al
met al kan je concluderen dat SPIE
haar naam ere aan doet, Stichting
Pramenrace In Ere, al 25 jaar lang.
Een gezamenlijke receptie, DIP en
SPIE, is een eerste activiteit in dit jubileum jaar. Er zullen nog vele pra-

menrace gerelateerde activiteiten
volgen. SPIE wil er een feestjaar van
maken! En stoppen met de pramenrace gaat SPIE zeker niet, dit evenement moet gewoon behouden blijven in Aalsmeer. De heren en dame
van SPIE vinden het nog steeds heel
leuk om dit festijn op het water te
blijven organiseren.
Vast en zeker wordt de receptie vrijdag in De Oude Veiling heel gezellig. De DIPpers hebben een nieuw
nummer ingestudeerd en zullen dat
samen met SPIE ten gehore brengen. Leuk is om te vermelden dat er
dan voor het eerst een aantal dames mee zullen zingen. Het junioren bestuur heeft voldoende kwaliteiten om de ramen te doen trillen.
Natuurlijk is het gewoon mogelijk
om elkaar de handen te schudden
voor de goede wensen in het nieuwe jaar. Alle reden om morgen, vrijdag de 7de om 17.00 uur je te per
fiets of praam of bok te melden in
de Marktstraat.

Nieuwjaarsborrel Bacchus
met optreden Jacky’s Farm
Aalsmeer - Vrijdag 7 januari is er
weer de enige echte nieuwjaarsborrel in cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat. De receptie wordt
ook in het jaar 2011 muzikaal ingeleid. Dit jaar door de band Jacky’s
Farm! Jacky’s Farm is soul en groove
en rhythm en blues. De muzikanten
zijn ervaren. De band probeert tijdens optredens de teugels te laten
vieren en zodoende mooie dingen
te laten gebeuren waar het publiek
niet aan kan ontsnappen. Het is Jacky’s Farm te doen om echtheid, innoviteit, creativiteit en expressivi-

teit. Maar op de eerste plaats gaat
het om de lol die de band onderling en vooral samen met het publiek wil beleven. Jacky’s Farm bestaat uit zangeres Jacqueline Kuperus, drummer Richard Heijerman,
bassist Rolf Ubbink en gitarist Johannes Schuitemaker.
Het optreden in Bacchus begint
om 21.30 uur, de zaal is open vanaf 21.00 uur.Toegang: Uw gift. Cultureel café Bacchus is te vinden aan
de Gerberastraat 4. Meer informatie
op de site www.cultureelcafebacchus.nl

Kanaries, parkieten en papegaaien

Vogelbeurs in Rijsenhout
Vlammen op Hardnoize met
Brennan Heart in N201
Aalsmeer - Op zaterdag 15 januari staat de N201 aan de Zwarteweg
in het teken van een gloednieuwe editie van Hardnoize. Het wordt
weer gas erop en vlammen met regionale DJ’s Jor-D, Rosko en Thosba en als headliner Brennan Heart!
N201 heeft als missie om de vorige
editie van Hardnoize te overtreffen.
Daarom zullen niet alleen regionale DJ’s Jor-D, Rosko en Thosba het
publiek meenemen naar een nieuwe
dimensie met de hardste en rauwste
Hardstyle en Hardcore van dit moment, maar nodigt als klap op de
vuurpijl ook Brennan Heart uit!
Brennan Heart heeft zijn sporen
reeds ruimschoots verdiend in de
Hardstyle scene. Al sinds zijn 18de
zit hij in de muziek industrie als fulltime producer. In 2007 startte hij z’n
eigen label: M!D!FY. In eerste instantie was het label bedoelt om zijn
eigen sound en visie te kunnen ontwikkelen. Tegenwoordig is het label
groeiende en komen er ook releases
van andere artiesten uit op het label.

Brennan Heart’s Defqon 2007 anthem werd een hit in verschillende
landen. Dat jaar stond hij ook voor
het eerst op Qlimax. In 2009 kwam
z’n eerste artiesten album ‘Music
Impressions’ uit. En eind 2010 was
de eer aan Brennan Heart om het
Qlimax anthem te produceren en
om daar als hoofd-act op te treden.
Jor-D, Rosko en Thosba zullen ook
weer bij deze editie aanwezig zijn.
De drie talenten uit Kudelstaart en
Amstelveen hebben op voorgaande edities al bewezen dat ze in staat
zijn om het publiek flink los te laten gaan, zodat het publiek met een
voldaan gevoel terug kan kijken op
een geslaagde editie van Hardnoize.
Kaarten zijn te koop via Paylogic of
alle Primera winkels in Nederland
en kosten 10 euro. Voor degene die
op het laatste moment pas beslissen
om te komen is er ook een deurverkoop. Kaarten kosten aan de deur
12,50 euro per stuk. De N201 aan de
Zwarteweg 90 is open van 22.00 tot
03.00 uur. Informatie: www.n201.nl

Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
9 januari weer een gezellige beurs.
Het is wel niet de grootste, maar wel
de gezelligste vogelbeurs van de hele omtrek. Op de beurs kunnen liefhebbers terecht voor de meest uiteenlopende vogels, zoals kanaries,
parkieten, tropische vogels, maar
ook grote parkieten en papagaaien
zijn hier aanwezig.Voor de verkoop
heeft de vereniging enkele handelaren uitgenodigd. Ook door de leden

zelf gekweekte vogels worden te
koop aangeboden. Ook is een handelaar aanwezig, die voer en vogelaccessoires te koop aanbiedt. Wie
met deze prachtige hobby wil beginnen, kan terecht bij iemand van
de vereniging, die de vogelhouder in
spé graag met raad en daad bij wil
staan. De beurs wordt zondag gehouden van 9.30 tot 13.30 uur in het
gebouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje. De entree is
50 eurocent per persoon.

STAGE
MUSIC SHOP
AAnbIEdInGEn
In jAnUArI

GITAArSTATIEf Stagg
van c15,95 voor c10,95

WESTErn GITAAr
Greg bennett
van c195,- voor c169,-

vErSTErkEr PEAvEy
15 W
van c115,- voor c99,-

InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

Muziek/Film
Donderdag 6 januari:
* Crazy piano’s in Blitzz, Marktstraat
vanaf 21u.
Vrijdag 7 januari:
* Nieuwjaarsborrel in Bacchus, Gerberastraat met optreden band Jacky’s Farm vanaf 21.30u.
* Optreden zanger Rick van der
Kroon in de Praam, Zijdstraat, 22u.
Zaterdag 8 januari:
* Cabaretvoorstelling Ronald Smink
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Upload Cinema met beste webfilms van 2010 in De Oude Veiling,
Marktstraat. Start 20.30u.
* Retro-feest met dj’s Bert en Nelis
in de Praam, Zijdstraat v/a 21u.
Zondag 9 januari:
* KCA-klassiek concert met Lars
Wouters van den Oudenweijer op
klarinet en Hans Eijsackers op piano
in Oud Katholieke Kerk, Oosteinderweg 394. Aanvang: 15.30u.
Exposities
Vanaf 15 december:
* Educatieve tentoonstelling over
slechtvalken op kinderboerderij
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 8 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer 11-16u.
open. Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 23 januari:
* Schilderkunst uit Siberië in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.
Diversen
Donderdag 6 januari:
* Dialezing over Australië bij Groei
en Bloei in Wellant College, J.P.
Thijsselaan 18. Aanvang: 20u.
* Speelavond buurtver. Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 7 januari:
* Koppelkaarten buurtver. Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.

Zondag 9 januari:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje in Rijsenhout van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 10 januari:
* Koppelspeelavond BV Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 2ou.
Dinsdag 11 januari:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen in OTT, Hortensialaan, 19.30u.
Woensdag 12 januari:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
Vanaf 19.30u. literaire avond.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
* Bingo-avond De Pomp in ‘t Baken,
Sportlaan 86 vanaf 20u.
Donderdag 13 januari:
* Klaverjasavond buurtver. De Oude
Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a. Aanvang: 19.30u.
* Bingo-avond in café de Praam,
Zijdstraat. Aanvang: 20.30u.
Vergaderingen/Recepties
Donderdag 6 januari:
* Woonwensenmarkt gemeente voor
jongeren in N201, Zwarteweg. Aanvang: 20u.
Vrijdag 7 januari:
* Nieuwjaarsreceptie DIP en SPIE in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 17u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA in Historische Tuin, Uiterweg vanaf 20u.
Zaterdag 8 januari:
* Receptie buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan, 15-17u.
Zondag 9 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SV Omnia in
De Oude Veiling, Marktstraat, 16 tot
18.30u.
Dinsdag 11 januari:
* Nieuwjaarsreceptie ANBO in Parochiehuis, Gerberastraat, 15-17u.
* Jaarvergadering met ijspretfilms
IJsclub Uiterweg in loods familie
Hansen, Uiterweg 207. Vanaf 20u.
Woensdag 12 januari:
* Inloop- en informatiebijeenkomst
in gemeentehuis over herinrichting
Van Cleeffkade, 19.30-21.30u.
* Scholenmarkt Aalsmeer in de
Groenstrook, J.P. Thijsselaan 18 van
18 tot 20u.

Cabaretier Ronald Smink
met ‘Bor Knok’ in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
8 januari brengt Ronald Smink in
cultureel café Bacchus het avondvullend cabaretprogramma ‘Bor
Knok’. Ronald ligt urenlang op bed.
Hij komt uit Joure en daar is weinig
te beleven. Dus staart hij urenlang
naar het plafond en laat zijn gedachten de vrije loop. Dit levert koffers vol absurdistisch materiaal op
die, in combinatie met fysieke gebaren en Friese tongval, hem tot een
karakter op het podium maken. In
2007 won Smink zowel de publieksals juryprijs op het Groninger stu-

denten cabaret festival. Hij maakt
deel uit van de Comedy Explosion
van het Comedy theater in Amsterdam. In oktober ging zijn avondvullend programma ‘Bor Knok’ in het
Bellevue theater in Amsterdam in
première en de recensies in de landelijke dagbladen zijn lovend. De
voorstelling van Ronald op 8 januari in cultureel café Bacchus aan
de Gerberastraat begint om 21.00
uur. De zaal is open vanaf 20.15 uur.
Kaarten kosten 10 euro en zijn te
bestellen via www.cultureelcafebachus.nl of bel 0297-342657.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Meesterschap op klarinet
zondag bij KCA-concert

Rocken met de Hucksters
Aalsmeer - De tweede dag in het
nieuwe jaar werden bezoekers van
café Joppe getrakteerd op bekende,
stevige rockhits uit de jaren zeventig tot negentig. De Hucksters verzorgde net als vorig jaar een optreden en de band trok opnieuw veel
publiek. Joppe werd omgetoverd tot
een dampend rockpaleis. Er werd
meegezongen en, zover mogelijk,
gedanst. Zanger Hans, gitarist Mi-

chael, bassist Ed, toetsenist Gerrit
en drummer Ron waren op dreef en
genoten zichtbaar van het enthousiaste publiek dat na ieder nummer
een stevig applaus liet horen. Als
extraatje speelde ex-gitarist van de
band, Bart, nog een nummer mee
en ook dit werd gewaardeerd door
de aanwezigen en leverde een luid
applaus op. De Hucksters: Rocken,
als altijd!

Zaterdag in De Oude Veiling

Beste webfilms van 2010

Aalsmeer - In januari 2011 opent
de organisatie van Upload Cinema het kalenderjaar naar goed gebruik met een top 40 van de beste webfilms van het afgelopen jaar.
Van de gebruikelijke baby’s en dieren als de niezende panda, de Trollolololo film, de grootste Harry Potter fan, Ken Lee, tot een paar fantastische nieuwsitems en prach-

tig gemaakte reclame films. Het
wordt een echte hitlijst. De voorselectie is opnieuw gemaakt door de
gewaardeerde Aalsmeerse redactie
van Upload Cinema. Kom aanstaande zaterdag 8 januari naar De Oude Veiling in de Marktstraat en geniet van de beste virals van 2010. De
film start om 20.30 uur en is niet geschikt voor jonge kijkers.

Aalsmeer - Lars Wouters van den
Oudenweijer in ongetwijfeld een
van de grootste klarinettisten van
onze tijd. En zijn begeleider, de pianist Hans Eijsackers, doet weinig
voor hem onder. Op zondagmiddag
9 januari geven zijn een concert in
de Oud-Katholieke kerk, dat de muziekliefhebbers in Aalsmeer nog
lang zal heugen! Het concert begint met een juweeltje van Debussy uit 1910, de ‘Première Rhapsodie’,
die een verdroomde wereld oproept,
maar jubelend eindigt. Het stuk doet
enigszins denken aan ‘L’après-midi
d’un faune’. Dan volgt een ‘Sonate’
van Hindemith uit 1939, die meer
sfeer en emotie oproept dan je van
deze ‘strenge’ componist zou verwachten. Daarna een heel andere ‘Sonate’, die Francis Poulence in

1962 schreef in opdracht van klarinetvirtuoos (en jazzmusicus!) Benny
Goodman. Het was de bedoeling dat
dit stuk door hen beiden ten gehore zou worden gebracht, maar Poulenc werd ziek en bij de première
in Carnegie Hall werd hij als pianist
vervangen door Leonard Bernstein.
Na de pauze een prachtige ‘Sonate’ van Brahms, waarin alles weerklinkt wat je van deze ‘romantische’
componist zou verwachten. En het
concert krijgt een meer luchtig einde met de ‘Hongaarse dansen’ van
Rezsö Kókai.
Het KCA-concert in de Oud-Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg
394 begint zondagmiddag 9 januari om half vier. Kaarten à 11,50 euro
zijn te reserveren bij Nico de Groot,
tel. 0297-324160.

Rick van der Kroon, retro
en bingo in café de Praam
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 7
januari komt Rick van der Kroon optreden in café de Praam. Om 22.00
uur gaan de spots aan voor deze
Kudelstaartse zanger. Daarvoor en
daarna zorgt DJ Elmar voor de muziek. De toegang is gratis. De volgende dag, zaterdag 8 januari, is
het tijd voor een nieuw concept in
Aalsmeer, Retro dans le Praam, DJ’s
Bert en Nelis draaien bekende hits
van vroeger. De beste nummers van
1995 tot 2002 worden in elkaar gemixt tijdens deze unieke avond. Mis
het niet, de entree is gratis. In de
middag is het weer tijd voor de DJ-

estafette. Deze keer nemen zelfs
twee DJ’s achter het dj-meubel van
de Praam plaats. Johan en Diederik
komen het gezellig maken in het café in de Zijdstraat en natuurlijk ben
jij van harte welkom.
Donderdag 13 januari is het tijd
voor de eerste mega Praam bingo.
De bingo start om 20.30 uur, uiteraard is publiek eerder en later ook
welkom. De entree is vrij en lootjes
zijn te koop voor slechts 50 eurocent per stuk. Het belooft een gezellige avond te worden en er zijn leuke prijzen te verdienen.

Rij voor laatste werkdag...
Aalsmeer - Al een groot aantal jaren een typisch Aalsmeers gebruik:
Het vieren van de laatste werkdag
met borrelen met vrienden in een
horecagelegenheid. Het vieren van
de laatste werkdag is ‘geboren’ op
de veiling. De een na laatste dag
van het jaar, is de laatste dag dat
bloemen en planten op de klokken
verkocht worden. Als deze werkdag
voorbij is, gaan de bedrijven dicht
om pas in het nieuwe jaar weer te

starten. Steeds meer horecazaken
haken in op deze ‘hang’ om gezellig met elkaar het werkjaar af te sluiten en begrijpelijk. De laatste werkdag krijgt steeds meer bekendheid
en aanhangers. Met disco met bekende dj’s en/of optredens worden
de bezoekers welkom geheten. De
wil om hier bij te zijn is groot, de bezoekers aan café de Praam zijn zelfs
bereid om te wachten in de rij tot
binnen een plaatsje beschikbaar is!

Blitzz presenteert

Piano Night en jamsezzion
Aalsmeer - Iedere donderdag is het
Blitzz Piano’s Night. Ook vanavond,
donderdag 6 januari, zijn bezoekers
vanaf 21.00 uur van harte welkom.
De toegang is gratis. Tijdens Blitzz
Piano’s Night brengen de beste piano-entertainers van Europa alle wereldhits op verzoek van het publiek
ten gehore. Geen setlijst, geen vast
repertoire, maar geïnspireerd door
het aanwezige publiek! U vraagt en
zij spelen. Iederwordt van harte uitgenodigd om tot in de late uurtjes

lekker mee te zingen of te swingen!
Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari presenteert Blitzz weer gezellige clubavonden met DJ’s. En: Bespeel jij
een instrument en vind je het leuk
om eens met bekende en onbekende muzikanten heerlijk te gaan jammen? Dan is dit nu jou kans. Iedere woensdag wordt een onwijs gezellige muzikale jamsezzion-avond
georganiseerd in Blitzz in de Marktstraat. De eerste jamsezzie in 2011
is op 12 januari vanaf 21.00 uur.
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Jaarverslag 2010
door Jacqueline Kristelijn

SEPTEMBER
* In september is altijd feest met
een hoofdletter in Aalsmeer. Heel
veel activiteiten worden ieder weekend georganiseerd. De aftrap wordt
op de eerste zaterdag van de maand
gegeven met de overbekende braderie in de straten van het centrum,
dit jaar voor de derde maal de Westeinderhavendag, ‘s avonds verlicht
varen met als uitsmijter een spectaculaire vuurwerkshow. Gelijk de volgende dag startte de feestweek met
heel veel live-muziek, een miss verkiezing en onder andere feestmiddagen voor kinderen en ouderen.
De tweede zaterdag van september is natuurlijk gereserveerd voor
de pramenrace en dit vijfentwintigste carnaval op het water kende
meer dan 130 deelnemende pramen
en bokken, heel veel kijkers op en
langs het water en vond onder heel
zonnige omstandigheden plaats.
De volgende dag kon genoten worden van scheurende motoren tijdens de Hibra-race. En ook het volgende weekend, 18 en 19 september, werd inwoners en anderen de
mogelijkheid geboden om kunst te
gaan kijken op historische plekjes
en in (huis)ateliers tijdens alweer de
elfde Kunstroute Aalsmeer.
* Ook feestelijk in september was de
officiële opening van het vernieuwde Praamplein op dinsdag 28 september. Met een hevige knal en veel
confettislierten opende wethouder Ulla Eurich het grote parkeerplein dat omringd wordt door veel
nieuwbouw en winkels. Gewerkt
wordt overigens nog aan de Grundelweg, de toegangsweg van en
naar de Uiterweg. Voor de verharding hier gaan dezelfde gebakken
klinkers gebruikt worden als op het
Praamplein.
* En, ook heel feestelijk: De geboorte op 28 september van de 30.000ste inwoner. Lotte Adriana heet zij
en trotse ouders zijn Maaike en Eric
Berbee uit Kudelstaart. De komst
van de 30.000-ste inwoner is gevierd met ballonnen en natuurlijk
beschuit met muisjes. De laatste vijf
jaar is de gemeente flink gegroeid,
liefst met 25 procent. In 2005 stond
de tellen op 25.000 inwoners, de
laatste jaren nam het inwonertal toe
met 1.000 per personen per jaar. En
de groei zal niet stoppen. Nog voor
2015 verwacht de gemeente haar
33.000-ste inwoner in te schrijven.

OKTOBER
* In de maand oktober is vooral veel
aandacht geweest voor de renovatie van de watertoren. Het rijksmonument aan de Westeinderplassen
wordt groots aangepakt en om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de toren helemaal in de
steigers gezet en ‘behangen’ met
groen doek. Plekken van betonrot
worden aangepakt en binnen in de
toren worden een keukenblok en
toiletten aangebracht. Ook de buitenruimte krijgt een ander aangezicht. Zoals het er nu voor staat,
wordt de Watertoren begin 2010
heropend.
* Burgemeester Pieter Litjens heeft
op dinsdag 12 oktober de nieuwbouw van het Wellantcollege vmbo De Groenstrook in de J.P. Thijsselaan geopend. De eerste burger
gaf in zijn openingswoord bijzonder trots te zijn op deze middelbare
school met haar mooie, nieuwe gebouw en met onderwijs dat past in
Aalsmeer met haar vele bedrijven in
de sierteelt. Met confetti werd de ingebruikname bezegeld.

Nieuwe Meerbode - 6 januari 2011
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Nieuwe Meerbode - 6 januari 2011

door Jacqueline Kristelijn

NOVEMBER
* De Nieuwe Meerbode kent een
hechte groep van werknemers, van
wie de meesten iedere dag hun uiterste best doen om weer een mooie
en informatieve weekkrant af te leveren en dat al vele jaren lang. Wie
eenmaal bij de Meerbode werkt,
lijkt de plek van haar of zijn leven
gevonden te hebben. Twee keer zijn
in 2010 werknemers in de bloemen
gezet vanwege hun 25-jarig dienstverband en drie keer is scheepsrecht was het op 1 november. Opnieuw kon een personeelslid met
gebak en bloemen in het zonnetje gezet worden. Dit maal journaliste Jacqueline Kristelijn, die op 1
november 1985 de functie van redactielid voor de editie Aalsmeer op
zich nam. De reactie van Jacqueline: “Geen dag hetzelfde. Een geweldige baan, verveling bestaat niet. 25
Jaar vol maken is ‘gewoon’ een eitje,
een cadeautje.” In 2011 kunnen nog
meer medewerkers in de schijnwerpers gezet worden vanwege een jubileum en de krant zelf gaat op weg
naar een koninklijk jubileum: 125
Jaar. Het gaat zeker en goed gevierd worden!
* Drie jaar geleden vond het zestigste en laatste Aalsmeerse Bloemencorso plaats, maar uit het oog, is bij
velen nog niet uit het hart. Peter en
Roy Buchner van Buro Aalsmeer
hebben de organisatie opnieuw opgepakt. Arie Stolwijk, corsoman bij
uitstek, is gevraagd in het bestuur
en het drietal weet het zeker: “Volgend jaar er weer een corsostoet rijden door Aalsmeer.” Op dinsdag 9
november is de stichting Aalsmeers
Bloemencorso officieel opgericht. In
2011 zal het Bloemencorso ‘Terug
van weggeweest’ op 3 september
haar rentree maken op het Raadhuisplein.
* Op 11 november heeft wethouder
Gertjan van der Hoeven samen met
voorzitter Jan Willem de Wijn van de
stichting Oud Aalsmeer de dorpspomp in de Dorpsstraat, hoek Kanaalstraat, onthuld. Na ruim 370 jaar
is de natuurstenen pomp weer terug in het straatbeeld van Aalsmeer.
De pomp was vroeger een ontmoetingsplaats, een plek waar mensen elkaar tegen kwamen wanneer ze water moesten halen. Ook
nu vormt de dorpspomp een ‘hangplek’, er zijn bankjes rond de pomp
geplaatst en het pleintje is gecompleteerd met bomenhagen.

DECEMBER

* De maand december begon koud
met sneeuw en vorst, maar de gemeente deed de geruststellende uitspraak verbetering te hebben aangebracht in haar gladheidbestrijding. Er is dubbel zoveel zout
ingekocht, er zijn meer voertuigen
om te strooien en te vegen beschikbaar, ook 1 kleine strooier voor de
fietspaden, en in totaal zijn 33 zout/
zandkisten geplaatst bij bruggen
en andere plaatsen waar het gauw
glad is. Helaas werd deze geruststelling snel de kop ingedrukt. De
hevige sneeuwval in heel het land,
was teveel voor de bestrijders. Eerst
de hoofd- en rijkswegen met zout te
lijf, was de beslissing van het Rijk
en zo kwam Aalsmeer, evenals uitvoerder De Meerlanden, en andere gemeenten zonder zout te zitten. Inmiddels is de sneeuw en de
vorst bijna ‘gewoon’ en lijkt het of
de bestrijding ervan alsnog de goede kant opgaat. Elders in deze krant
overigens een gedegen en weloverwogen plan van een inwoner hoe de
gemeente de gladheid (beter) kan
bestrijden!

* Op 4 september volgend jaar
vindt in Aalsmeer voor de veertiende maal het landelijke fietsevenement Ride for the Roses plaats. Aan
dit evenement nemen jaarlijks meer
dan 10.000 fietsers deel, die allen
als doel hebben zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Op 9 december was
in de burgerzaal van het gemeentehuis de presentatie van de projectgroep, die de organisatie van
dit evenement op zich gaat nemen.
De organisatie, met als trekker oudwethouder Piet Boom, heeft zich ten
doel gesteld om tenminste 1 miljoen
euro bij elkaar te brengen.
De eerste drie nullen zijn gepasseerd. AB-raadslid Dick Kuin is in
september, samen met Dick Boer,
Gerard van der Stroom en Fred Wieringa, naar Frankrijk gefietst voor
sponsoring voor de Ride for the Roses. Deze fietstocht van duizend kilometer heeft liefst 1.133 euro sponsorgeld opgebracht voor het goede
doel. Vrijwilligers voor de organisatie kunnen zich aanmelden via de
site. Inschrijven kan ook al via www.
ridefortheroses.nl.

* Zo’n dertig jaar heeft de stichting
Oud Aalsmeer geknokt voor behoud van het Boomkwekerskerkhof
aan de Stommeerweg. De gemeente wilde namelijk na de sluiting op
1 januari 1970 het voorste gedeelte
van de begraafplaats ruimen en alleen het gedeelte met de verhuurgraven behouden. Tot de hoogste
instantie heeft Oud Aalsmeer gevochten met als resultaat: Behoud
en plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst.
Afgelopen september heeft het
Boomkwekerskerkhof een opknapbeurt gekregen. Het monumentale hek is opnieuw geschilderd,
er is een bankje geplaatst, er zijn
grafzerken gerenoveerd en er zijn
naambordjes bij de verschillende
bomen geplaatst. Aan Hans Alderden van de stichting Oud Aalsmeer
werd 16 december de eer gegeven om ter heropening een ‘verloren’ grafzerk van Jan Jn. Heeren, in
leven boomkweker op de Uiterweg,
in de grond te plaatsen. Het Boomkwekerskerkhof is in ieder geval in
september te bezoeken, tijdens de
‘omtovering’ tot gedichtentuin door
de stichting KCA
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Bijeenkomst
wijkraad Oost

Woensdag 12 januari in gemeentehuis

Inloop over herinrichting
Van Cleeffkade
Aalsmeer - Woensdag 12 januari wordt een inloop- en informatiebijeenkomst gehouden over de herinrichting van de Van Cleeffkade in
het gemeentehuis. Bewoners kunnen die avond binnen lopen om de
verschillende informatiepunten met
tekeningen en foto’s te bekijken.
Vakspecialisten zijn aanwezig op het
gebied van onder andere verkeer en
vervoer en groen, die belangstellenden graag te woord staan over
de herinrichting van de Van Cleeffkade. De bijeenkomst is van 19.30
tot 21.30 uur. De herinrichting gaat
over het stuk Van Cleeffkade tussen de brug over de Kerkwetering
en de N201. Daar is het wegdek toe
aan een grondige opknapbeurt. Tegelijkertijd vragen fietsers en voetgangers om meer verkeersveiligheid
en wil de gemeente voorsorteren op
een verlaging van de snelheid. De
herinrichting is gepland in het tweede kwartaal van 2011 en moet voor
de zomer 2011 gereed zijn. Het college van B&W heeft op 6 juli besloten dit stuk van de Van Cleeffkade,
zoals dat heet, verfijnd in te richten.
Dat wil zeggen dat het eerste stuk
van de Burgemeester Kasteleinweg
tot ongeveer huisnummer 14, een 50
kilometer per uur weg blijft. De rest
van de Van Cleeffkade wordt 30 kmzone. Dat zorgt later voor een geleidelijke overgang naar stapvoets rijden nabij het Raadhuisplein en de
Zijdstraat. In het gedeelte waar 50
kilometer gereden mag worden, komen trottoirs en vrij liggende fietspaden die gescheiden zijn van de

rijbaan door een geleider. De rijbaan en het fietspad worden uitgevoerd in asfalt. Ter hoogte van huisnummer 14 komt de grens van de
30km-zone. De overgang van 50
naar 30 wordt uitgevoerd door middel van een zogenaamde poortconstructie, zoals die ook gemaakt is in
de Stommeerweg bij restaurant Het
Bonte Schort. Er komt een lange
drempel waar bussen en vrachtverkeer comfortabel overheen kunnen.
Bij de overgang wordt het verkeer
gemengd, fietsers en (vracht)auto’s
gaan van dezelfde rijbaan gebruik
maken. Voorbij de poortconstructie wordt de Van Cleeffkade uitgevoerd als 30 km-zone. De inritconstructie bij de Seringenstraat wordt
verwijderd, verkeer dat uit die straat
van rechts komt heeft dan voorrang.
Hier maakt het asfalt plaats voor
klinkers.
Groeninrichting
Met een groene inrichting wordt
onderstreept dat de Van Cleeffkade
meer een woonstraat wordt dan een
doorgaande weg. Helaas moeten
zes bestaande bomen worden gerooid om de herinrichting mogelijk
te maken, maar er worden in totaal
37 nieuwe bomen geplant. Behalve
op deze informatie- en inloopavond
kunnen belanghebbenden ook vragen en/of opmerkingen stellen per
brief of email, dit kan tot uiterlijk
27 januari. Het emailadres is Info@
aalsmeer. Het postadres is Gemeente Aalsmeer, postbus 253,1430 AG
Aalsmeer, t.a.v. cluster Beheer.

ingezonden
Falende debiteurenaf deling
bij gemeente Aalsmeer?
Op 27 december 2010 ontvang ik
een eerste aanmaning voor de niet
betaalde rekening van de gemeentelijke heffingen van februari 2008!
Wellicht naïef, maar ik bel toch even
met de gemeente om te zien of het
wellicht een foutje is. De meneer
aan de telefoon wist uiteraard geen
details, maar kon mij wel vertellen
dat hij vele telefoontjes had ontvangen! Ik ben dus duidelijk niet de enige. Oké, deze betaling is aan mijn
aandacht ontglipt en zal ik dus ui-

teraard gewoon betalen, maar wat
een boekhouding bij de gemeente. Een normaal bedrijf zou met zo’n
debiteurenafdeling al lang failliet
zijn. Ik neem aan dat er iemand flink
wordt aangesproken op deze falende afdeling. Als dit de maatstaf is
hoe ‘ons’ geld beheerd wordt, kun
je je ook afvragen hoe het besteed
wordt. Ik hoop dat de gemeente orde op zaken stelt.
Tom Herok
tom.herok@ziggo.nl

Wijziging N201-Boerenlandvariant
Aalsmeer - B&W hebben gaan
mee met de wijzigingsovereenkomst van Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen,
Haarlemmermeer, Uithoorn en De
Ronde Venen ten behoeve van de
realisatie van de Boerenlandvariant. Eén van de 7 deelprojecten van
het project N201+ is de omlegging
bij Schipholrijk. In het oorspronkelijke ontwerp was de nieuwe N201 ter
hoogte van ParkRijk geprojecteerd
boven de Fokkerweg (op palen).

Nu is een alternatief ontwerp gemaakt, waarbij de nieuwe N201 in
een tijdelijk tracé wordt aangelegd
ten NW van de Fokkerweg/ParkRijk.
Dit tracé valt samen met de reservering voor de parallelle Kaagbaan.
Als de parallelle Kaagbaan daadwerkelijk wordt aangelegd moet de
N201 worden verlegd in ZW-richting. Over deze oplossing is overeenstemming bereikt. B&W van
Aalsmeer hebben besloten om in te
stemmen met deze scopewijziging.

Watertoren-fotowedstrijd
is ook deze maand nog

Aalsmeer - De renovatie van de
watertoren is nog niet klaar. De
steigers staan nog om het 82-jarige monument heen. Wel is de top
al uit zijn ‘jas’ gehaald. Als de opknapbeurt helemaal is afgerond,
vermoedelijk eind deze maand, is
daarmee ook een einde gekomen
aan de inzendtermijn voor de fotowedstrijd. Aalsmeer 2000, die de fotowedstrijd rondom de opknapbeurt
van de watertoren organiseert, is
verheugd over het aantal ingestuurde foto’s. “De mailbox stroomde vol, fantastisch resultaat”, aldus
het bestuur van de stichting. “Inzenden kan trouwens nog steeds: Totdat de laatste steigers zijn weggehaald kan de toren nog op de ge-

voelige plaat worden vastgelegd.”
De stichting laat weten dat er zeker 100 foto’s binnen zijn gekomen
en bijna allemaal van een zeer goede kwaliteit. “Dat wordt een moeilijke klus voor de vakjury, die uiteindelijk drie prijswinnaars zal kiezen.”
De stichting is van plan om de mooiste ingezonden foto’s op haar website (www.aalsmeerwatertoren.nl) te
plaatsen. Mogelijk kan in de toren
zelf een expositie worden ingericht
rondom de fotowedstrijd. Eerst nu
op stapel staat de opening na renovatie. Wanneer die plaatsvindt is bij
de gemeente nog niet bekend. Insturen kan naar: Dirk van Leeuwen:
d.n.v.l@hetnet.nl of Joke vd Zee: jokevanderzee@tiscali.nl.

Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt donderdag 13 januari ter vergadering bijeen in brede
school De Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur. Het eerste half
uur wordt een inloop gehouden en
deze is bestemd voor wijkbewoners
die vragen, opmerkingen, wensen,
etc. hebben. Voor meer informatie:
www.wijkraden-aalsmeer.nl

Inloop mogelijke
nieuwe speelplek
in Aalsmeer dorp
Ondertekening dienstverleningsovereenkomst Burgemeester Pieter Litjens (gemeente Aalsmeer) en Ger de Jong (Algemeen Directeur De Meerlanden)

Samenwerking weer verlengd

Gemeente en Meerlanden
gaan voor duurzaamheid!
Aalsmeer - Op 3 januari hebben de
gemeente Aalsmeer en De Meerlanden een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (dvo) voor het
inzamelen van afval gesloten. Burgemeester Pieter Litjens en Ger de
Jong (algemeen directeur De Meerlanden) hebben de dienstverleningsovereenkomst ondertekend. In
deze dienstverleningsovereenkomst
leggen de Gemeente en De Meerlanden vast hoe De Meerlanden het
afval ophaalt, hoe vaak en met welke kwaliteit. Het is de derde keer dat
deze dienstverleningsovereenkomst
wordt verlengd.
De eerste keer was twaalf jaar geleden. Deze dvo geldt voor de komende vijf jaar. Bij de ondertekening waren ook wethouder Ad Verburg en Angeline Kierkels (directeur
Publieke Sector bij De Meerlanden)
aanwezig. Beide organisaties willen
zich de komende periode nog sterker maken voor afvalscheiding. “We
moeten anders kijken naar afval: Af-

val is grondstof”, aldus wethouder
Verburg.
Aalsmeer scoort goed
Voor Aalsmeer en De Meerlanden
geldt dat zij het scheiden van afval
erg belangrijk vinden en dat heeft
resultaat; want Aalsmeer scoort
goed bij het scheiden van afval. Ad
Verburg, wethouder beheer van de
gemeente Aalsmeer: “Op het gebied
van afvalscheiding doen we het redelijk tot goed. Zo zamelen we per
inwoner jaarlijks 107 kilo groente-,
fruit- en tuinafval (gft) in. Landelijk
gezien ligt dit op zo’n 80 kilo. Maar
nog steeds verdwijnt veel afval in de
verkeerde container. We kunnen bijvoorbeeld nog flinke stappen maken
als het gaat om het inzamelen van
kunststof verpakkingen.”Angeline
Kierkels, directeur Publieke Sector van de Meerlanden: “Aalsmeer
scoort ook goed wat betreft de inzameling van papier. De gemeente
is als één van de eerste in de regio

begonnen met het inzamelen van
oud papier via de blauwe rolemmers die we huis-aan-huis hebben
uitgereikt. Zo wordt het voor burgers nog gemakkelijker om hun papier te scheiden.” Ad Verburg: “We
hebben als gemeente veel voorlichting gegeven over de voordelen van het scheiden van afval. Het
is fantastisch om te zien dat mensen het ook oppakken. De betrokkenheid van de Aalsmeerse burger
bij het milieu is heel groot. Tegelijkertijd levert het afval scheiden de
burger ook geld op: de afvalstoffenheffing in Aalsmeer is de afgelopen
jaren iets gedaald. Zo was het tarief
in 2007 voor een 240 liter bak 312
euro en dit jaar 308 euro. Ook zijn
er huishoudens die nu met een kleinere afvalemmer voor restafval toekunnen. Dat scheelt ook geld.”
Langdurige samenwerking
De Meerlanden is in 1997 opgericht door de gemeente Aalsmeer
en Haarlemmermeer, die hun afdelingen Reiniging & Afvalinzameling toen besloten uit te besteden. Sindsdien zamelt De Meerlanden huishoudelijk afval in in de gemeente Aalsmeer. De dienstverleningsovereenkomst is nu weer voor
een periode van vijf jaar afgesloten.

Voorzichtig optimistisch over 2011

FloraHolland Aalsmeer
tevreden over 2010
Aalsmeer - Bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer realiseerde in
2010 een klokomzet van bijna 1,2
miljard euro aan bloemen, kameren tuinplanten. Dat is een stijging
van ruim 5 procent ten opzichte
van het jaar ervoor. De omzet nam
vooral toe door een betere prijsvorming bij licht dalende volumes. Als
grootste exportvestiging van FloraHolland zag Aalsmeer herstel in de
handel in bloemen en planten na de
hinder van de economische crisis in
2009. De marktplaats bleek in staat
om zich in de exploitatie en met vernieuwingen op commercieel en logistiek gebied aan te passen aan de
veranderende markt.
Verder digitaliseren
In 2010 heeft FloraHolland Aalsmeer
opnieuw veel geïnvesteerd in commerciële, logistieke en technische
vernieuwing ter verbetering van de
match tussen vraag en aanbod. Afgelopen november is de klokinkoop
van bloemen gecentraliseerd in één
veilcentrum voor bloemen (de afmijnzalen E en F). Tribune A en B
zijn gesloten. Hiermee biedt FloraHolland Aalsmeer alle bloemeninkopers de mogelijkheid om gebruik te
maken van de meest moderne techniek. Het volledige bloemenaanbod
is nu op zes virtuele klokken en vier
fysieke klokken binnen één veilcentrum beschikbaar. De virtuele klokken zijn voor inkopers zichtbaar op
hun eigen inkoperwerkplek en via
KOA (Kopen Op Afstand). Ze worden niet meer geprojecteerd in de
afmijnzaal. In overleg met handelaren en aanvoerders is besloten over
te gaan tot verdere introductie van
beeldveilen op vrijwillige basis voor
een aantal producten.
Goede dienstverlening
Ook in 2011 is er veel aandacht voor
klantgerichtheid en de dienstverlening aan kwekers en handelaren/
exporteurs. De kwaliteit van de koelketen wordt verhoogd door het uitbreiden van de koelcapaciteit. Aan
het verbeteren van de klantenservice en de bijbehorende dienstverlening wordt gericht gewerkt. Ook
wordt in 2011 gestart met de ontwikkeling van handelsaccommodatie op de locatie FloraHolland Oost.
“Gelukkig kenmerkte 2010 zich positief door herstel, en kunnen we

ook het nieuwe jaar met voorzichtig optimisme tegemoet zien”, zegt
Marcel Claessen, vestigingsmanager Aalsmeer. “Door nauw betrokken te zijn bij onze aanvoerders en
klanten en kritisch te blijven op de
kwaliteit van onze dienstverlening
houden we de marktplaats krachtig. Ook door uitbreiding van onze
faciliteiten kunnen we goed meebewegen met de veranderende wereld
om ons heen.”

Vernieuwing
In 2010 lag de focus op het aanscherpen van de logistieke organisatie door onder meer de flexibilisering van arbeid en het harmoniseren van de dienstverlening aan
klanten en aanvoerders op de drie
exportvestigingen van FloraHolland.
Ook werd 100% ingangsregistratie
ingevoerd, met een koppeling van
producten aan karren. De informatie die dit oplevert wordt in de keten
gebruikt om te sturen op tijdigheid
en compleetheid. Verder investeerde de veiling in het verhogen van de
brandveiligheid van het gebouw en
de fysieke werkomgeving. Een eerste pilot voor het mechaniseren en
robotiseren van het distributieproces van bloemen is in 2010 bij de leverancier gestart. De pilot krijgt in
2011 in Aalsmeer verder vorm.
Investeren
In het kader van de milieuwetgeving
is FloraHolland Aalsmeer in 2010
begonnen met de bouw van een
geluidswal aan de noordkant van
de veiling. De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de
Greenport Aalsmeer verloopt constructief. Van plannen maken verschuift het accent nu naar de uitvoering van concrete projecten in
de Greenport Aalsmeer zoals Bloomin’ Holland, herstructurering van
de glastuinbouw en de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV). De
OLV verbindt Greenport Aalsmeer
met het omliggende rijkswegennet,
de Amsterdamse haven en Schiphol. Ook voor de regionale arbeidsmarkt is de betekenis van FloraHolland in 2011 onverminderd groot.
De veiling is een stabiele werkgever, die in haar ‘menselijk kapitaal’
onder meer investeert door medewerkers training en scholing aan
te bieden. FloraHolland Aalsmeer is

één van de vestigingen van de cooperatie FloraHolland. De veilingorganisatie sloot 2010 af met een
totaalomzet van 4,13 miljard euro. Ondanks een slechte decembermaand werd er bijna 7 procent
meer aan bloemen en planten omgezet. Samen met kwekers, (groot)
handelaren en exporteurs verkochten de FloraHolland-veilingen ruim
12 miljard bloemen en planten. Die
vonden ook in 2010 weer goed hun
weg naar de Europese consument
die - crisis of geen crisis - geïnteresseerd bleef in kwaliteitsproducten. Via de veilingklokken werd voor
bijna 2,5 miljard euro verkocht (plus
bijna 4 procent). In 2010 vond opnieuw een verdere omzetverschuiving plaats van klokverkoop naar
verkoop via FloraHolland Connect.
Dit afzetinstrument voor de directe
handel zette met een omzet van 1,6
miljard euro 12 procent meer om.
Hiermee nam het aandeel van de
directe stromen binnen de FloraHolland-omzet toe tot bijna 40 procent.
Bij beide afzetinstrumenten (klok en
FloraHolland Connect) nam ook het
virtueel verkochte aandeel toe. Ruim
60 procent van alle bloemen wordt
momenteel al verkocht zonder dat
het product fysiek op de verkoopplek aanwezig is.
Terug op niveau voor crisis
Er zijn steeds meer kwekers- en
handelsbedrijven die hun bloemen
en planten op méér dan één van de
marktplaatsen verkopen of inkopen.
Daarom stroomlijnt FloraHolland de
veilingoperatie door steeds verder te
harmoniseren en te virtualiseren.
De klokverkoop van FloraHolland
Venlo ging eind november over naar
de joint venture Veiling Rhein-Maas
in Herongen (D). Daarnaast werd
ook de integratie van TFA (Tele Flower Auction) voltooid. In 2011 valt
de Venlo-omzet (nu Veiling RheinMaas) weg.
Dankzij een lichte groei rekent FloraHolland toch op een totaalomzet
die min of meer gelijk blijft aan die
van 2010. Deze voorzichtige prognose komt mede tot stand door de
instabiele valutamarkt en de onzekere economie. FloraHolland investeert in 2011 in totaal 75 miljoen euro. Het investeringsprogramma is
daarmee weer terug op het niveau
van vóór de economische crisis.

Aalsmeer - Vorig jaar is door een
inwoonster van het dorp het initiatief genomen om handtekeningen
in te zamelen voor realisatie van
een nieuwe speelplek in het centrum. Het initiatief heeft veel bijval gekregen, er zijn totaal 265 positieve handtekeningen ingezameld. De gemeenteraad heeft groen
licht gegeven voor dit burgerinitiatief en gevraagd is aan het college
om met een uitgewerkt plan te komen. In het plan wordt nader ingegaan op de wenselijkheid van een
nieuwe speelplek en de mogelijke doelgroep, locatie en inrichting
er van. Op basis van dit uitgewerkte plan zal de gemeenteraad vervolgens besluiten of er wel of niet een
nieuwe speelplek in het dorp gerealiseerd mag worden. Om mee te
denken over de inrichting en locatie wordt een inloopavond georganiseerd voor bewoners van het centrum. De inloop vindt op donderdag
20 januari plaats in het gemeentehuis, begint om 18.30 uur en duurt
tot uiterlijk 20.00 uur.

Politiek nieuws
2011 bij CDA

Aalsmeer - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA Aalsmeer op
vrijdag 7 januari vanaf 20.00 uur in
de Historische Tuin (ingang Praamplein) wordt het nieuwe jaar met
veel nieuws ingeluid. De oprichting
van het CDJA, presentatie van nieuwe kandidaat-bestuursleden en de
campagne voor de provinciale verkiezingen op 2 maart passeren de
revue. Alle in de plaatselijke politiek geïnteresseerden zijn van harte welkom. “Onze fractievoorzitter
Jaap Overbeek en CDA-wethouder Ad Verburg zullen kort de politieke barometer voor Aalsmeer toelichten’’, kondigt het bestuur aan.
Daarnaast wordt de voortgang van
de oprichting van het CDJA toegelicht en stellen de nieuwe kandidaat-bestuursleden, Annik van Berlo-Van Keer en Christiaan Keijzer,
zich voor. Bovendien wordt vooruit
gekeken naar de campagne voor de
provinciale verkiezingen op 2 maart.
Hermen de Graaf uit Kudelstaart en
voorzitter van het CDA Aalsmeer is
hiervoor kandidaat.

Scholenmarkt
in Groenstrook

Aalsmeer - Ook dit jaar kunnen
leerlingen uit groep 8 weer de nodige informatie over het voortgezet
onderwijs verkrijgen op de Scholenmarkt Aalsmeer. Op woensdag 12
januari van 18.00 tot 20.00 uur zijn
vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio vertegenwoordigd in de aula van Wellantcollege de Groenstrook in de J.P. Thijsselaan 18.
De scholen laten zien wat ze de
toekomstige leerlingen te bieden
hebben. De volgende scholen zullen in ieder geval op de markt aanwezig zijn: Het Amstelveencollege, een openbare scholengemeenschap voor Gymnasium, atheneum, havo en mavo uit Amstelveen;
Het Hoofdvaartcollege voor vmbo uit Hoofddorp; Het Alkwincollege, een RK Scholengemeenschap
voor havo, atheneum en gymnasium uit Uithoorn; Het Hermann Wesselink College, een scholengemeenschap voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium uit Amstelveen;
Pantha Rhei, een scholengemeenschap voor vmbo en mavo uit Amstelveen; KSH Hoofddorp, een Katholieke scholengemeenschap voor
gymnasium, Atheneum, havo en
vmbo uit Hoofddorp; Kaj Munk, een
college voor vwo, havo en mavo uit
Hoofddorp; Thamen, een Rooms
katholieke
scholengemeenschap
voor vmbo uit Uithoorn; Wellantcollege Westplas Mavo, een school
voor vmbo-t uit Aalsmeer; Wellantcollege de Groenstrook, een school
voor groen vmbo (bb-kb-gl) onderwijs uit Aalsmeer; Koningin Emma School en Praktijkschool de Linie, scholen voor praktijkonderwijs
uit Hoofddorp. Voor meer informatie
kan gekeken worden op www.wellant.nl of bel 0297-384949.
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Danscentrum Colijn start
2011 met nieuwe cursussen

Van Hoofddorp naar Winkelstad!
Hoofddorp - “Tsjonge, je kent het
hier niet meer terug!”, is een veel gehoorde opmerking als je in Hoofddorp Winkelstad rondloopt. Bezoekers, die een tijdje niet meer in
Hoofddorp zijn geweest, zijn aangenaam verrast over het geweldige en zeer complete aanbod aan
bestaande en nieuwe winkels. De
herontwikkelingsperiode is grotendeels achter de rug en in de nieuwe
Markthof hebben inmiddels meer
dan de helft van de nieuwe of na de
verbouwing terugkerende winkels
hun deuren voor het winkelend publiek geopend.
En dat was te merken! Vanuit de wijde omtrek en zelfs vanuit het hele
land kwamen klanten de nieuwe Primark, die eind november de deuren
van haar tweede vestiging in Nederland opende, bezoeken. Waar in andere winkelcentra en winkelgebieden de locale, gespecialiseerde ondernemers verdwijnen of zelfs al zijn
verdwenen, zijn deze in Hoofddorp
Winkelstad juist nog in grote getale te vinden.
Samen met de bekende grotere
winkelketens vormen zij een aantrekkelijk en compleet aanbod.

Horeca en weekmarkt
Tijdens het winkelen wil de bezoeker uiteraard ook even uitrusten, een kopje koffie drinken of lekker lunchen of dineren. Het aanbod is ruim voldoende, maar bevindt zich niet alleen in het winkelgebied, maar ook op pleinen, en in
de winkelstraten. Op vrijdag wordt
het aanbod in Hoofddorp aangevuld
met een zeer uitgebreide weekmarkt, waarop bezoekers uit de hele regio afkomen om hun weekendboodschappen te doen. Bovendien
geeft de markt met de omliggende
restaurants en terrassen extra gezelligheid in het centrum.
Comfortabel en compleet
Een ander groot voordeel is de goede bereikbaarheid en het ruime en
voordelige parkeren, dat bovendien
ook direct onder, in of aan de rand
van het winkelgebied kan plaatsvinden. De parkeertarieven zijn zeer
vriendelijk. Kortom: Voor gezellig, eigentijds, compleet en compact winkelen, uitstekende bereikbaarheid
en ruim en voordelig winkelen kun
je niet meer om Hoofddorp Winkelstad heen. Je moet er echt naar toe!

Traktatie van Miss Oliebol
Aalsmeer - In de aanloop naar
oudjaar is in het straatbeeld van
Aalsmeer-Oost iets nieuws te zien
geweest: Twee lieftallige dames
hebben als Miss Oliebol hun best
gedaan om de bekende kwaliteits
oliebollen van Bakkerij Vooges in
Oosteinde onder de aandacht te
brengen van het winkelend publiek.

Dat deden zij door aan alle belangstellenden een kleine verse en warme oliebol aan te bieden. Gezien de
vele positieve reacties en grote belangstelling aan de kraam hebben
dames uitermate veel succes gehad
met de presentatie. De bewoners
kijken alweer uit naar de smaakmakers van de volgende jaarwisseling!!

FloraHolland Winter Fair
Aalsmeer - Woensdag 12 en donderdag 13 januari organiseert FloraHolland de FloraHolland Winter Fair
in Aalsmeer. Deze handelsbeurs
geeft in- en verkopers een goed
overzicht van het plantenaanbod
voor het komende seizoen. Daarnaast kunnen bezoekers en standhouders deelnemen aan een drietal seminars. Handelaren en aanvoerders geven daarmee samen het
startschot van het nieuwe jaar.
Inspirerende planten
Ruim 250 aanvoerders presenteren
op de FloraHolland Winter Fair in
Aalsmeer een breed assortiment kamer- en tuinplanten in eigen stands.
Op de productpleinen worden de
producten aangeboden per marktsegment. Bezoekers en aanvoerders kunnen hier inspiratie opdoen
of laten zich bijpraten over de nieuwe aanpak van FloraHolland Connect. Ook kan men op de FloraHolland Winter Fair terecht voor de seizoensaanbiedingen van Persoonlijke Verkopers van FloraHolland Connect. Alle planten zijn direct te bestellen, nu en op termijn.
Uiteenlopende seminars
Naast interessant plantenaanbod
is de FloraHolland Winter Fair ook
een goede plek om kennis te verbreden. In totaal biedt FloraHolland
drie uiteenlopende seminars aan.
Tijdens de eerste beursdag vertelt
Annette Meeder van het Productschap Tuinbouw (PT) over de resul-

taten van het onderzoek naar consumentenaankopen in Nederland.
Via een online consumentenpanel
heeft het PT inzicht gekregen in de
assortimentsontwikkelingen
binnen de verschillende productgroepen. Dit seminar start op 12 januari om 11.30 uur. Op 13 januari kunnen bezoekers zich laten informeren
over de commerciële trainingen van
het FloraHolland College. Om 07.30
uur, nog voor de start van de beurs
krijgen deelnemers hier tijdens een
ontbijtseminar concrete tips om hun
producten tegen betere condities te
verkopen. Tot slot presenteert PPH
dezelfde ochtend om 11.30 uur de
campagne ‘Colour your Life’. Deze
promotiecampagne is onlangs gestart om de verkoop van tuinplanten te stimuleren. Wie benieuwd is
hoe de campagne ingezet kan worden om zelf tot betere verkoopresultaten te komen, moet zeker aan
dit seminar deelnemen. De seminars vinden plaats in de seminarruimte op de beursvloer. Wie gegarandeerd wil deelnemen aan de seminars, doet er verstandig aan zich
vooraf aan te melden. Dat kan via
www.floraholland.com.
De FloraHolland Winter Fair wordt
gehouden op de 10.80 vloer van de
marktplaats FloraHolland Aalsmeer.
De borden ‘Handelsbeurs’ op het
veilingterrein wijzen bezoekers de
weg. De beurs is woensdag open
van 08.30 tot 16.00 uur en donderdag van 08.30 tot 14.00 uur.

Uitkomsten van enquête
aangepast sporten positief
Hele maand: Monturen Sale
bij Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - De mooiste merken zijn
tot en met 31 januari bij Ed Kriek
Optiek tijdens de Monturen Sale extra aantrekkelijk geprijsd. Speciaal
door Ed Kriek Optiek met zorg geselecteerd op de internationale optiekmodebeurzen van Milaan en Parijs, en nu door de wisseling van het
modeseizoen bereikbaar voor iedereen. Zo worden bekende en exclusieve merken heel betaalbaar. De
kortingen lopen op tot 75 procent,
uiteraard met de zekerheid van een
betrouwbare oogmeting, deskundig
advies en perfect maatwerk voor
brillenglazen.
Ook aan extra bescherming voor

brillenglazen is gedacht. Een HOYA
Hi-Vision LongLife coating garandeert superieure kraswerendheid,
een extreem hoge antireflectie en
topkwaliteit als het gaat om het afstoten van water en vuil op het brillenglas. Super Hi-Vision is het resultaat van glasfabrikant HOYA’s lange traditie en zeer grote kennis op
het gebied van coating technologie.
Een absolute aanrader voor wie lang
plezier wil houden van zijn nieuwe
brillenglazen.
Kom ook profiteren van de Monturen Sale bij Ed Kriek Optiek aan de
Stationsweg 6 en in winkelcentrum
Kudelstaart.

VGB: Export bloemen en
planten 2010 valt tegen
Aalsmeer - De export van bloemen
en planten is in 2010 toch onder
eerdere verwachtingen gebleven. Er
was wel sprake van een groei met
circa 5 procent, maar dat was lager
dan de acht procent die zich in de
loop van het jaar aftekende. Voorzitter Herman de Boon van de brancheorganisatie voor de groothandel
in bloemen en planten VGB noemt
het resultaat per saldo teleurstellend. Vooral de vorst en de kou in
hel Euroopa gedurende de maand
december, met een fors tegenvallende afzet in de kerstweek (die anders voor een piekomzet zorgt), is
volgens de VGB van invloed op het
eindresultaat geweest. “De export
van onze producten heeft zich nog
niet geheel hersteld van de economische crisis”, constateert De Boon.
Hij verwacht dat maximaal dezelfde omzet van 5,2 miljard als in 2008
wordt behaald, maar mogelijk daar
nog onder blijft. Het rampjaar 2009
zorgde voor een absoluut dieptepunt. Ook voor de kwekers heeft
2010 te weinig herstel opgeleverd,
vindt De Boon. Door de bank genomen stegen de prijzen op de veiling
wel weer enigszins (met circa zes
procent voor snijbloemen en twee

procent voor planten), maar te weinig om de toegenomen kosten en
de door de crisis opgelopen financiële achterstand te compenseren.
“Ook voor onze importlanden, vooral in Afrika, was 2010 een beroerd
jaar”, verzucht De Boon. “Dat kwam
vooral door de strenge winter daar
aan het begin van het jaar en de in
Europa tegenvallende afzet in december”.
Tot en met november steeg de totale
export van bloemen en planten met
6,4 procent. Die naar Duitsland, de
grootste Nederlandse exportmarkt,
met 7,4 procent. De afzet op OostEuropese markten trof relatief fors
aan. Die naar Rusland bijvoorbeeld
met 13,8 procent in vergelijking met
2009. Het Verenigd Koninkrijk nam
voor 7, Frankrijk voor 3,9 en Italië
voor 0,8 procent meer af. Door de
slechte decembermaand is dat allemaal nog wat lager geworden. De
VGB (Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) is
de brancheorganisatie voor de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel in bloemen en
planten. Haar leden vertegenwoordigen 65 procent van de omzet in
die bedrijfstak.

Aalsmeer - Sportservice NoordHolland, in samenwerking met de
gemeente Aalsmeer, heeft de afgelopen maanden in de gemeente Aalsmeer een enquête gehouden
naar de sportdeelname en de sportbehoefte van mensen met een beperking. De enquête is verzonden
naar mensen die te maken hebben
of ooit te maken hebben gehad met
de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) of met de huidige Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO).
De reactie op de enquête was aanzienlijk. Het grootste deel van de
mensen die hebben gereageerd wilde graag een persoonlijk sportadvies. Aangezien het doel van de enquête was om mensen met een beperking te stimuleren om te gaan
sporten, is dit een erg mooi resultaat. De regiomedewerker aangepast sporten heeft deze mensen de
afgelopen tijd het gevraagde advies
gegeven en ze doorgestuurd naar
sportverenigingen met een aanbod
voor hen.
Naast het stimuleren om te gaan
sporten had de enquête ook als
doel om het aangepaste sportaanbod verder te optimaliseren. Het
blijkt vaak moeilijk in te schatten
wie welke sport beoefent en waar
zoal de interesses liggen. Bovendien
is het zo dat mensen die aangepast
moeten sporten vaak wel hun ideeen hebben wélke sport ze willen

doen, maar geen idee hebben waar
ze daarvoor terecht kunnen. Of, wel
willen sporten maar hun eigen mogelijkheden niet kennen. Uit de enquête kwamen vele verschillende
sportwensen, met als uitschieter begeleid fitness. Velen konden binnen
de gemeentegrenzen opgelost worden, maar er zijn ook mensen doorgestuurd naar sportverenigingen in
Uithoorn, Hoofddorp of Amstelveen.
Dit is in het aangepast sporten een
gebruikelijk fenomeen, aangezien er
binnen één gemeente vaak te weinig mensen met dezelfde beperking
zijn die dezelfde sport willen doen
om een leuke groep uit te vormen.
Vandaar dat de gemeente Aalsmeer
in een samenwerkingsverband zit
samen met andere gemeenten in de
regio Amstel & Meerlanden.
Bent u niet opgenomen in het WVG/
WMO-bestand en heeft u wel een
beperking? Geen probleem, want
aangepast sporten is immers voor
iedereen met een beperking. Wanneer u geen enquêteformulier heeft
ontvangen en toch informatie of advies wilt, neem dan contact op met
de regiomedewerker aangepast
sporten Wikke van Stam. Telefoonnummer: 023- 557 69 55 of email:
wvanstam@sportservicenoordholland.nl. Zij zal haar uiterste best
doen om u aan een leuke sportactiviteit te koppelen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.
aangepastsporten.info.

“Foto: Sportservice Noord-Holland”

Koppelkaarten
en receptie
Aalsmeer - Vrijdag 7 januari is
de eerste kaartavond in het nieuwe jaar bij buurtvereniging Hornmeer. Koppelkaarten staat op het
programma. De kaarten worden

om 20.00 uur geschud in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Ook
houdt de buurtvereniging weer haar
traditionele nieuwjaarsreceptie. Op
zaterdag 8 januari zijn buurtbewoners en belangstellenden welkom
van 15.00 tot 17.00 uur in het buurthuis om met elkaar het glas te heffen op een goed en gezond 2011.

Uithoorn - Ook dit jaar zal Danscentrum Colijn er alles aan doen
weer leuke danslessen voor u en uw
kinderen neer te zetten waarbij de
nadruk ligt op kwaliteit en plezier!
Zoals u van het danscentrum gewend bent, starten in januari weer
nieuwe cursussen.
Iedereen kan dus nog deze maand
beginnen met het ontdekken van
het plezier dat je kunt beleven aan
dansen! Om te beginnen starten
vanaf 14 januari de salsalessen, op
drie niveaus, gegeven voor rekening
en verantwoording van Club Fiera.
Dit is een grote salsa dansschool
met veel ervaring en kennis waarbij dansen met passie en plezier
centraal staan. Ook mensen zonder danspartner kunnen inschrijven.
Voor iedereen die het leuk vindt deze dansvorm eens te proberen worden op vrijdag 7 januari gratis proeflessen gegeven.
Voor meer informatie: www.Clubfiera.com . Vanaf dinsdag 11 en vrijdag
15 januari starten de nieuwe cursussen Zumba. Wilt u van uw overtollige pondjes af of zoekt u een reden om eens lekker te bewegen?
Dan zijn de Zumbalessen echt iets
voor u! Geen partner nodig en lekker swingen op het ritme van Zumba! De eerste les mag een gratis
proefles zijn.
Lessen voor kinderen
Vanaf 26 januari starten er ook weer
nieuwe lessen kleuterballet/ADV(
vanaf 3,5 jaar). Onder leiding van
HBO gediplomeerde docente Merel leren kinderen op een verantwoorde manier de eerste danspasjes en bewegen op muziek. Danscentrum Colijn hoopt dat de kinde-

ren door deze lessen plezier in bewegen op muziek ontwikkelen en
opgroeien met liefde voor dansen.
Natuurlijk mogen zij ook meedoen
aan de theatershow ‘Show of the
Proms 2011’, die in juni van dit jaar
plaats zal vinden. Als laatste starten
begin februari de nieuwe cursussen
breakdance (vanaf 7 jaar) en Poppin
en Lockin (vanaf 9 jaar). Deze cursussen worden vooral bezocht door
jongens en het is een prima manier
voor hen om wat overtollige energie kwijt te raken en natuurlijk heel
leuk om te doen! Wie wil er niet leren dansen als Michael Jackson?!
Deze lessen worden gegeven door
docent Sylvain, hij is reeds zes jaar
aan Danscentrum Colijn verbonden.
De overige cursussen lopen al, maar
op sommige groepen is nog een
plaatsje vrij. Bel voor de mogelijkheden, instromen kan (bijna) het hele jaar door.
Feesten
Ook op het gebied van feesten en
bals is Danscentrum Colijn weer het
juiste adres. Aanstaande zaterdag 8
januari is er het Nieuwjaarsbal voor
paren met live muziek van de allround band ‘Update’.
Hiervoor zijn nog enkele kaarten
beschikbaar. Op zaterdag 2 april
gaat Danscentrum Colijn, op veler
verzoek, op herhaling met een geweldige seventies, eighties en nineties party! De verlichte discovloer
is al besteld, de spiegelbollen hangen natuurlijk al, dus dat wordt weer
één groot feest! De bals en feesten
bij Danscentrum Colijn zijn voor iedereen toegankelijk. Kortom: Ook
in 2011 is het weer leuk dansen bij
Danscentrum Colijn.

Amstelhof Sport & Health Club:

Tien centimeter slanker
binnen slechts 4 weken
Uithoorn - Maar liefst 146 deelnemers kwamen af op het eerste Slim
Belly onderzoek bij Amstelhof Sport
& Health Club.
Een overweldigende hoeveelheid
mensen die langzaam is uitgegroeid
tot zo’n 340 Slim Belly’ers. Sommigen voor vier weken, anderen Slim
Belly’en nog steeds om het behaalde resultaat te behouden of verder
te verbeteren. De resultaten zijn namelijk zeer overtuigend. Gemiddeld
verloren de deelnemers 10 centimeter in vier weken. Het beste resultaat was zelfs een 21,5 centimeter
slankere taille!
Ook goed om te vermelden is dat
er niet alleen centimeters verloren
werden. Ook het gewicht werd aangepakt. Gemiddeld werd er 3,2 kilo
kwijtgeraakt. Per 10 januari start er
een nieuw onderzoek van vier weken. Daarin kunnen weer 100 deelnemers aan de slag om centimeters
en kilo’s te verliezen.
Tijdens het onderzoek van vier we-

ken sporten de deelnemers wekelijks drie keer 30 tot 40 minuten met
de Slim Belly op een cardiotoestel,
zoals een fiets, loopband of crosstrainer. De gordel wordt op de blote
huid gedragen.
De kleding gaat er weer overheen.
Natuurlijk krijgen alle deelnemers
vooraf een uitgebreide intake met
uitleg van het gebruik van de Slim
Belly en de toestellen. De onderzoeksbijdrage is 19,90 euro per
week en het aantal deelnemers is
beperkt. Wie op korte termijn zijn figuur in vorm wil brengen, kan dus
niet te lang wachten. Meld je aan
snel via het aanmeldformulier op de
website: www.amstelhof.com/slimbelly Graag bij opmerkingen/vragen het gewenste tijdstip voor contact noteren.
Na verzending van het aanvraagformulier, wordt contact opgenomen. Amstelhof Sport & Health Club
is gevestigd aan de Noorddammerweg 30 in Uithoorn.

Familieconcert
‘Meneer Zwoel’

de Marktstraat. De voorstelling heet
‘Meneer Zwoei’, is voor kinderen
vanaf 6 jaar, maar ook voor ouders
en grootouders.

Aalsmeer - Het familieconcert van
de stichting KCA vindt op zondag 16
januari plaats in De Oude Veiling in

De voorstelling begint om 15.30 uur,
zaal open vanaf 15.00 uur.

NieuwNAT eindelijk in winkel
Aalsmeer - NieuwNAT ligt voor het
eerst in zijn tweejarige online bestaan in de winkel. Het winternummer van het lokale internetmagazine
is voor 4,95 euro te koop bij Boekhuis Aalsmeer en Bruna in de Zijdstraat en bij de Read Shop in de Ophelialaan.
Het thema is Markante Aalsmeerders. In het luxe uitgevoerde blad
zijn twaalf portretten te lezen van
plaatsgenoten die de redactie om
een of andere reden markant vindt.
Ook de auteurs zijn Aalsmeerders, evenals de fotografen. Waarom komt de redactie in deze digitale tijden met een nummer op papier? “We vinden zelf een ‘echt’ blad
het mooiste. Je hebt wat in je handen, je ruikt het, je kunt lekker zitten
waar en hoe je wilt,” legt redacteur
Han Carpay uit.
“Het leek ons echter te duur om die
stap te zetten. Maar bij elk nummer
zeiden de mensen weer tegen ons:
Lag jullie internetblad maar in de
winkel, dan ging ik het kopen. We
dachten: oké, laten we het één keer
proberen. Voor een leuk prijsje. Met
een speciaal thema dat jong en oud
aanspreekt:
Opmerkelijke figuren uit ons midden. Wie wil daar niet iets van weten? Het is leuk ook voor bijvoor-

beeld de oudere Aalsmeerders die
niet over een computer beschikken en dus NieuwNAT niet kunnen inkijken.” Onder de geportretteerden zijn bekende namen, zoals beeldend kunstenaar en politicus Coq Scheltens, architect Berghoef en de doopsgezinde ‘duizendpoot’ Haasje Buijs. Maar wie kent
dokter Oei nog? Of bloemsierkunstenaar en feestvarken Jelle Atema? Of meester Oldenburger van de
Uiterwegschool? Wie herinnert zich
de onafzienbare stroom ingezonden
brieven van Nel de Haas in de lokale kranten? Ze is nog even tegendraads als vroeger, zo blijkt uit het
interview van Dick Piet met haar.
Verder zijn er stukken over verloskundige Nel van der Meer, trampolinespringer Rien de Ruiter en
amateurhistoricus en tekenaar
Jan Lunenburg. De onbekendste
Aalsmeerder is misschien Klaas
Dompeling, op een voetstuk gezet door Joop Kok. Pierre Tuning
schreef een lofzang op het laatste
wildwestcafé van Aalsmeer, Floralia, dat werd gerund door Herman
en Joke Schreven.
In NieuwNAT verder veel foto’s, de
column van Peter Maarsen en een
gedicht van dorpsdichter Marcel
Harting.
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Atletiek: AV Aalsmeer

“Concurrentie groot”
Sven is gemotiveerd en hoopt natuurlijk met Stan de finale te mogen
spelen. “De concurrentie is groot.
Maar misschien werkt het in mijn
voordeel dat ik heel veel speel in The
Beach. Wie weet stunten we voor
eigen publiek. Dat we thuis spelen, maakt het wel extra spannend.”
Sven Vismans is nagenoeg dagelijks
te vinden in The Beach, het sportcentrum dat door zijn ouders wordt
gerund. Hij traint en werkt er. Trainen met Beach Team Aalsmeer drie
dagen per week onder leiding van
Richard de Kogel en John Stubbe
en nog eens twee dagen zelfstandig krachttrainingen. De overige tijd
werkt hij op kantoor in The Beach
en verzorgt hij trainingen.
“Ik heb hiervoor al mijn diploma’s
gehaald. Het is leuk om amateurs
bij te brengen wat ik allemaal al geleerd heb.”

Jordi sluit 2010 in stijl
af bij Sylvestercross
Aalsmeer - Terugkijkend kan tweedejaars A junior Jordi Baars concluderen dat 2010 een mooi atletiekjaar voor hem is geworden. Inmiddels behorend tot de nationale juniorenselectie mag hij zeer tevreden zijn over zijn prestaties bij de
Nederlandse
kampioenschappen
op zowel de cross als de baan. Met
name heeft hij zich dit jaar onderscheiden op de 1.500 meter waarbij hij zijn persoonlijk record met
maar liefst elf seconden aanscherpte tot een tijd van 3.51.99 minuten.
Met deze tijd zit hij nog slechts een
paar seconden boven de limiet voor
het EK junioren dat dit jaar in Talinn
in Estland wordt gehouden. Dit EK
is dan ook één van de hoofddoelen
voor 2011. Op oudejaarsdag sloot
Jordi het jaar 2010 in stijl af door
middel van een sterke prestatie bij
de Sylvestercross in Soest. Geleerd
van voorgaande crossen bouwde hij
zijn race goed op en besliste in de
laatste ronde vrij eenvoudig de strijd
om het zilver in zijn voordeel. Na zes
deelnames stond Jordi zo voor het

eerste op het podium bij deze sterke
bezette cross.
Ook een aantal pupillen lieten zich
van hun beste kant zien op het door
sneeuw en zand zwaar te belopen
parcours in Soest. Net geen podium,
maar wel een mooie vierde plaats,
was er voor Graeme ’t Hoen bij de
jongens pupillen C. Bij de meisjes pupillen B was Naomi Verhoef
weer eens ongenaakbaar. Met ruime voorsprong eiste zij de overwinning voor zich op. Wessel Heil, vaak
onverslaanbaar bij de regiocrossen,
moest bij deze cross een paar sterke A pupillen voor zich laten, maar
met zijn vijfde plaats mag hij meer
dan tevreden zijn. In dezelfde race,
niet ver achter Wessel, liep Gregory
’t Hoen naar een keurige veertiende plaats. Weliswaar geen jeugdatleet meer, maar zeker vermeldenswaard is de prestatie van Bjorn Paree bij de heren korte cross over
3.200 meter. Na een strak gelopen
race verbeterde hij zijn tijd van 2009
met maar liefst drieëneenhalve minuut tot 16.34 minuut.

Tot en met 9 januari in The Beach

Aalsmeerder Sven Vismans in actie op
internationaal beachvolleytoernooi
Aalsmeer - “Beachvolleybal is helemaal mijn ding. Het is fysiek loeizwaar, eist veel van je lichaam, maar
ik vind het geweldig.” Sven Vismans is één van de deelnemers aan
het eerste, internationale indoorbeachvolleybaltoernooi dat gisteren, woensdag 5 januari, van start is
gegaan in zijn thuisbasis, The Beach
aan de Oosteinderweg 247. Aan het

toernooi nemen totaal dertig teams
uit dertien landen deel. Uit Nederland gaan onder andere de zes
duo’s van Beach Team Aalsmeer de
strijd aan. Sven Vismans vormt samen met Stan van Laanen één van
de teams van deze organisatie. Sven
en Stan hebben het afgelopen seizoen prima gepresteerd en hebben
een vijfde plaats weten te bemach-

gen Italië 3, die verrassend Italië 1
had verslagen. De Italianen kregen
nu hun revanche. Drenth en Van der
Sluis verloren dit keer nipt met 0-2
(16-18, 16-18). Winnaar werd Italië 2 (Minghetti en Icio). Zij versloegen Italië 3 (Mazzotti en Guerriero)
met 2-0. Bart Zantman uit Groningen speelde samen met Hischam
Rbii uit Alphen a/d Rijn. Het tweede team uit Nederland speelde redelijk en soms er goed, maar overwinningen leverde het helaas niet
op. De volgende Europese (indoor)
uitdaging wacht in Groningen op 21
en 22 januari, waar de gehele Europese footvolleytop neer gaan strijken. Wellicht behalen de Nederlanders weer podiumplaatsen! Jordi
van der Sluis en Erik Drenth gaan in
ieder geval hun beste beentje weer
voor zetten.

Voetballers leren lopen
Aalsmeer - Voor de C3 van Jong
Aalsmeer United begon het nieuwe jaar erg pittig. Om de calorieën
van het kerstdiner en de oliebollen
kwijt te raken, vond de eerste training van 2011 op de atletiekbaan
van AVA plaats.
Onder leiding van de ervaren looptrainers Erik Witpeerd en Erwin Lakerveld kregen de jongens afgelopen maandag een serieuze conditietraining voor de kiezen. Voor de
jongens, die gewend zijn een trai-

ningsavond met een bal aan de
voeten door te brengen, was dit wel
even slikken. Anderhalf uur bezig
zijn met loopoefeningen, bleek voor
de jeugdige voetballers toch een
nuttige tijdbesteding. Niet alleen
omdat ze nu weten hoe ze er conditioneel voor staan, ook vanwege de
les dat een warm gedraaid lichaam
minder blessuregevoelig is. De trainers van de atletiekvereniging werden voor hun wijze lessen met een
applaus beloond.

Jongens B1 FIQAS Aalsmeer
winnen toernooi bij E&O

Kudelstaart - Zoals aan het begin
van ieder nieuw jaar starten de twee
grootste dartbonden van de wereld met ieder een eigen WK-darts.
Grote namen als Phil Taylor en Raymond van Barneveld strijden om de
winst bij het PDC-WK waar Martin
Adams en Willy van der Wiel hetzelfde doel hebben tijden de Lakeside
World Darts Professional Championships. Ook bij Poel’s Eye worden
in januari de dartpijlen weer opgepakt. Deelnemers hoeven geen professionals te zijn om de strijd met
mede-darters aan te gaan.
Met twintig dartborden komt iedereen volop aan darten toe, zonder lang te hoeven wachten. Neem
daarbij nog eens de gezelligheid
en het maakt het zeker de moeite
waard om eens een keer een kijkje
te komen nemen. Er zijn meerdere
niveaus waarin gespeeld wordt. Ook

wordt bij Poel’s Eye ieder jaar een
ranking bijgehouden. De één gaat
voor het kampioenschap, terwijl de
ander er voor gaat om zijn plaats
van vorig seizoen te verbeteren. De
actuele stand voor nu: Op 1 Danny
Zorn (91 punten), 2. Tim Maas (60
punten), 3. Gerard Bak (54 punten),
4. Arie van de Eijkel (51 punten), 5.
Rene Kruit (49 punten), 6. Co van
Dam (38 punten), 7. Arnold Sluys
(37 punten), 8. Jeroen van den Helder (32 punten), 9. Jan Kranendonk,
Roy de Jong en Rinus Jurka (elk
31 punten), 12. Rob Braam en Ronald Baars (elk 30 punten). Morgen,
vrijdagavond 7 januari, is de eerste
speelavond in het nieuwe jaar.
Deelname kan vanaf 15 jaar en kost
3,50 euro. Inschrijven kan tot 19.45.
www.poelseye.nl. Speellocatie is het
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg.

Door Jacqueline Kristelijn

Dames FIQAS Aalsmeer
hervatten competitie

Jeugdhandbalnieuws

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Zijn doel: “Maximaal presteren en
bij de beste van de wereld gaan horen.” Gezien het feit dat Sven zich nu
pas zes jaar actief met beachvolleybal bezig houdt en hoge ogen gooit,
lijkt het wel goed te zitten met dit
talent dat tot z’n zestiende altijd te
vinden was op het voetbalveld. Met
gezonde spanning in armen en benen stapt Sven deze vrijdag samen
met Stan het veld op. “Ik kijk er echt
naar uit”, zegt hij tot slot.

Handbal Eerste Divisie

Jordi en Erik gedeeld derde
op indoor EK Footvolley
Aalsmeer - Jordi van der Sluis uit
Aalsmeer en Erik Drenth uit Groningen hebben met een gedeelde derde plek een puike prestatie neergezet bij het EK Footvolley Indoor
in Cesena in Italië van 27 tot 29 december. De plek wordt gedeeld met
de Spanjaarden Ricardo en Pablo. In
de poulefase werden alle wedstrijden gewonnen. Een mooie opsteker,
zeker omdat de Nederlandse spelers niet gewend zijn om op een veld
van negen bij negen meter te moeten spelen. Voor de Zuid Europese
teams is dit formaat wel gebruikelijk. Tegenstanders waren: Frankrijk
(18-10), Italië 3 (18-16), Italië 8 (1810) en Albanië (18-9). In de kwartfinale versloegen Jordi en Erik na een
thriller Italië 6 met 2-1 (18-12, 1318, 19-17). De halve finale werd, net
als de poulewedstrijd, gespeeld te-

tigen. Zij hebben een zogenaamde
beschermde status en hoeven niet
deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijden op donderdag. Vrijdag
7 januari komen Sven en Stan voor
het eerst in actie. Twee wedstrijden
winnen betekent door naar de halve finales op zaterdag. Zondag 9 januari worden tot slot de finales gespeeld.

Olympische Spelen
De 22 jarige inwoner van Aalsmeer
ziet het trainen vooralsnog als hobby. Hij wil het maximale uit zijn sport
halen en hoopt uiteindelijk mee te
mogen doen aan de Olympische
Spelen in 2016, in Rio de Janeiro. “De spelen in London in 2012 is
voor mij nog te vroeg. De ranking
hiervoor vindt namelijk al dit jaar
plaats. En dit is voor mij pas weer
het eerste seizoen na mijn blessure.”
De komende jaren hoopt Sven Vismans aan vele wedstrijden in Europa mee te mogen doen en over twee
jaar wil hij het wereldcircuit in.

Aalsmeer - Woensdag 29 december vertrokken de jongens B1 van
FIQAS Aalsmeer naar het oosten
van het land om daar het toernooi
bij E&O te spelen. Hoe meer ze in
de buurt van Emmen kwamen, hoe
kouder het werd. De jongens hadden dan ook een goede warmingup nodig. De eerste wedstrijd speelden ze tegen de thuisclub E&O. FIQAS Aalsmeer begon rommelig en
de strijd ging gelijk op. Daarna gaven ze gas en gingen de rust in met
een voorsprong van 12-5. De tweede helft verliep niet spetterend, maar
deze wedstrijd werd wél winnend
afgesloten met een eindstand van
23-13 op het scorebord. Na een lange pauze mochten de jongens allemaal een break lopen. Helaas werd
er door het B1 team, maar vier keer
gescoord en waren ze uitgeschakeld voor de break-finale. De tweede wedstrijd speelde de B1 tegen
het Brabantse PSV. De jongens van
Aalsmeer hadden er weer zin in en
deze wedstrijd verliep veel beter dan
de eerste. Ondanks wat rommelige
momentjes werden er weer prachtige systeempjes ingezet en hebben
de mannen leuke dingen laten zien.
Na een ruststand van 13-9 stonden
ze al snel met 18-9 voor, maar ook
PSV kreeg nog een paar kansen.
De Aalsmeerse jongens probeerden
nog wat vliegertjes uit en wonnen

Aalsmeer - Na een winterstop van
een paar weken pakken de dames
van FIQAS Aalsmeer de draad van
de competitie in de Eerste Divisie weer op. Die competitie is (met
uitzondering van de wedstrijd tegen BFC, die nog moet worden ingehaald) precies halverwege. De
Aalsmeerse dames staan, met al
één periodetitel op zak, op plaats
vier, met slechts drie punten achterstand op de nummer één. Aanstaande zaterdag 8 januari staat de
uitwedstrijd bij Loreal in Venlo op
het programma, een ploeg die zesde
staat met één punt minder: de verschillen in het linkerrijtje zijn klein.
De thuiswedstrijd aan het begin van
het seizoen werd overigens door Loreal gewonnen met 29-24, nadat FIQAS Aalsmeer bij rust nog met 1514 voor stond. Een lastige tegenstander, dus. Toch liggen er wel degelijk kansen voor de Aalsmeerse
ploeg, want Loreal kende een wat
wisselvallige eerste seizoenshelft:
Grote overwinningen werden afgewisseld met verliespartijen (bijvoorbeeld bij Olympia en V.O.C.) en een

paar gelijke spelen. Dat geldt overigens ook voor FIQAS Aalsmeer, dat
vooral in december een paar mindere wedstrijden had. Het belooft dus
zeker een spannende wedstrijd te
worden!
Heren 2 in regiofinale
De mannen van FIQAS Aalsmeer
2 hebben in de tweede ronde van
het NHV bekertoernooi gewonnen
van Lacom’91 en zich daardoor geplaatst is voor de regiofinale. Die
gaat gespeeld worden op dinsdag
18 januari in De Bloemhof en het
team van Hercules 3 uit Den Haag
is de tegenstander.
Hercules is trouwens zeer sterk vertegenwoordigd in het bekertoernooi, want zowel het eerste, tweede en derde herenteam van deze club strijden nog mee. Hercules 3 komt uit in de Regioklasse C
waar het bovenaan staat. FIQAS
Aalsmeer 2 speelt in de Eerste Divisie. De winnaars van de Regiofinales gaan door naar de achtste finales om de NHV beker, waar ook FIQAS Aalsmeer 1 instroomt.

Foto: Don Ran.

met 25-13. De laatste wedstrijd was
tegen Internos. Helaas was Remco uitgevallen met een blessure en
moest dus vanaf de kant meekijken.
Tijdens deze wedstrijd werd er goed
gecombineerd, liepen de systeempjes opnieuw goed en kon je zien
dat de B1 echt een team is. Internos
gaf zeker wat tegenstand maar ook
deze pot werd winnend afgesloten
met een stand van 26-17. Weer een
eerste plaats en na een lekker stuk
slagroomtaart vertrok de ploeg weer
naar Aalsmeer!
Dit was het eerste toernooi als voorbereiding op het NK zaalhandbal.
De doelpunten werden gemaakt
door: Floris 21, Rein 13, Nigel 12,
Tim 10, Remco 6, Glenn 5, Jeffrey en
Olav 3, Niels 2.

ZWEMMEN: SPORT & BEWEGEN
VOOR IEDEREEN!
0297-322022

www.esa-aalsmeer.nl
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Het loket Wonen, Welzijn en Zorg
gaat op een andere manier werken
(De Kanteling)

De doelstelling van de Wmo is het bevorderen
van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers. Artikel 4 van de wet bepaalt dat gemeenten hun burgers moeten compenseren bij:
het voeren vaneen huishouden,
het verplaatsen in en om de woning,
het lokaal verplaatsen per vervoermiddel,
het hebben van sociale contacten.
Niet voorgeschreven is op welke manier gemeenten dit moeten doen. Het VNG-project De
Kanteling helpt gemeenten bij het invullen van
deze compensatieplicht.
Het doel van De Kanteling is om de compensatieplicht van gemeenten op een andere manier
vorm te geven zodat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of chronische ziekte) betere kansen hebben om volwaardig mee
te doen in de samenleving. Draaide het voor-

heen om de vraag waar inwoners recht op hebben, nu gaat het om de vraag wat inwoners écht
nodig hebben om te kunnen participeren. Dit
betekent dat het Loket Wonen, Welzijn en Zorg
meer aandacht gaat besteden aan het bepalen
van de behoefte, wensen en eigen mogelijkheden van de persoon met een beperking. Daarnaast wordt vaker een huisbezoek afgelegd.
Door de nieuwe werkwijze zal het Loket Wonen,
Welzijn en Zorg meer vragen stellen dan u gewend bent. Dit betekent ook dat van de persoon
met een beperking gevraagd wordt mee te denken naar oplossingen en het uitgaan van de eigen kracht.
Heeft u vragen over de nieuwe manier van werken van het Loket? Neem dan contact op met
het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. De contactgegevens vindt u links op deze pagina.

Bekendmaking
In de openbare vergadering van 2 december 2010 heeft de gemeenteraad van de ge-

gewijzigde openingstijden
per 1 januari 2011
Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren zullen de gemeente Uithoorn en de G2 per 1 januari 2011
de openingstijden wijzigen. De loketten en
de telefonische spreekuren van Werk en
Inkomen én het Loket Wonen, Welzijn en
Zorg hanteren ruimere openingstijden.
openingstijden cluster Werk
en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop

Bekendmakingen
Bekendmaking
In de openbare vergadering van 2 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer de concept-Afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz Aalsmeer 2010
vastgesteld. In deze concept-verordening
wordt het gemeentelijk beleid met betrekking
tot het verlagen van de Ioaw- of Ioaz-uitkering vanwege verwijtbare gedragingen vastgelegd.
De concept-verordening ligt van vrijdag 31
december 2010 tot en met vrijdag 11 februari
2011 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met
betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

nieuwe bedragen voor
verschillende regelingen

meente Aalsmeer de concept-Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Aalsmeer 2010
vastgesteld. Via deze concept-verordening
wordt een aantal verordeningen gewijzigd
wegens wijzigingen in wet- en regelgeving.
Het betreffen de volgende verordeningen:
Verordening Handhaving Wet Werk en
Bijstand en Wet Investeren in Jongeren
gemeente Aalsmeer 2010;
Afstemmingsverordening Wet Werk en
Bijstand Gemeente Aalsmeer 2007;
Verordening Toeslagen en verlagingen
Wet werk en bijstand 2007 gemeente
Aalsmeer;
De concept-verordening ligt van vrijdag 31
december 2010 tot en met vrijdag 11 februari
2011 ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen met
betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak

Creatieve kinderpartijtjes
De Werkschuit organiseert verder ook kinderpartijtjes voor jongens en meiden vanaf 6 jaar. De jarige mag zelf uitkiezen met wat voor
materiaal hij of zij wil werken. Bijvoorbeeld dierfiguren maken van
klei dat in de oven wordt gebakken
of brooddeeg, fimoklei of schilderen op doek. Ook figuurzagen behoort tot de mogelijkheid en voor
de grotere kinderen is er mozaïek,
modelboetseren, solderen. De partijtjes duren ongeveer twee uur en
kosten 12 euro per kind. Verdere inlichtingen www.creatieve-kinderpartijtjes.nl. Op zaterdag 15 januari houdt De Werkschuit voor belangstellenden een open huis. Van
13.00 tot 16.00 uur is iedereen van
harte welkom om kennis te komen
maken met de diverse cursussen
en docenten in Het Stommeerkwartier in de Baccarastraat 15. Tijdens
de open dag liggen folders met inschrijfformulieren klaar. Folders zijn
tevens verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de bibliotheken, C1000 in de
Ophelialaan en de boekwinkels in
Aalsmeer of telefonisch of per mail
aan te vragen via 0297-340150 en
www.gklein.org/wsa.

Declaratiefonds jongeren 2011
Tegemoetkoming
basisschool
Tegemoetkoming
voortgezet onderwijs

2010

2011

€ 116,00

€ 117,50

€ 223,00

€ 226,00

Declaratiefonds 65+ 2011
Alleenstaande
Gehuwden

2010

2011

€ 116,00
€ 232,00

€ 117,50
€ 235,00

langdurigheidstoeslag 2011
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden

2010

2011

€ 353,54
€ 452,81
€ 504,47

€ 357,78
€ 458,24
€ 510,53

regeling chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen 2011

openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop

Tegemoetkoming

2010

2011

€ 158,00

€ 160,00

Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
let op:
Ook de openingstijden van de gemeente
Uithoorn (publiekszaken) zijn gewijzigd,
voor meer informatie zie: www.uithoorn.nl.

ingezonden
Tientallen karpers dood door
achterstallig onderhoud

Creatieve cursussen voor jong
en oud bij De Werkschuit
schap. Nieuw bij De Werkschuit is
verder een workshop mozaïek of
werken met klei. Wie op zoek is
naar een originelen creatieve manier om een gezellige dag door te
brengen met vriendinnen, collega’s
of een verjaardag te vieren, kan een
workshop volgen bij De Werkschuit.
In deze workshop gaan de cursisten zelf een schaal of beeld maken
van chamotte klei. Ook kan gekozen
worden voor een mozaïek spiegel of
schaal. De workshop duurt ongeveer twee uur. Cursussen voor volwassenen zijn: Tegels en glasmozaïek, Modelboetseren, Bronsgieten en Glas in Lood op maandagavond, Tekenen en schilderen en
Beeldhouwen op dinsdagavond,
Abstract schilderen, Acryl schilderen en Edelsmeden op woensdagavond, Vilten voor gevorderden, Blij
met klei en Paverpol op donderdagavond en Schilderen met acrylverf
op zaterdagmiddag.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen:

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.

Open huis op zaterdag 15 januari

Aalsmeer - Voor kinderen en volwassenen biedt De Werkschuit
Aalsmeer diverse creatieve cursussen. De cursussen gaan van start
op maandag 31 januari en worden
gegeven in Het Stommeerkwartier
aan de Baccarastraat 15. Maandag en donderdag vanaf 16.00 uur
en woensdag vanaf 13.30 uur is er
creatieve vorming voor kinderen.
Er gaat met verschillende materialen gewerkt worden, zoals klei, hout,
papier-maché en kosteloos materiaal. De kinderen worden gestimuleerd naar eigen inzicht hun creativiteit te ontwikkelen. Woensdagmiddag vanaf 15.30 uur is er tekenatelier voor kinderen vanaf 6 jaar.
Dit tekenatelier is bedoeld voor kinderen die tekenen en/of schilderen
heel leuk vinden en dit graag doen.
De kinderen leren een aantal technieken en materiaalkennis, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Nieuw bij De Werkschuit is de cursus Blij met klei op
de donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur. In een gezellige ontspannen sfeer wordt op alle mogelijke
manieren met klei gewerkt. Met fijne charmotte klei of rake klei kan
een eigen object of kunstwerk gemaakt worden. Voor de tweede keer
organiseert De Werkschuit een cursus acryl schilderen op de woensdagavond. Tijdens de les komen diverse aspecten aan de orde, zoals compositie, perspectief, kleurenleer, mengen, verfbehandeling,
schetsen, verhouding en het leren
kijken. Er wordt gewerkt vanuit een
gezamenlijk onderwerp waar onder
ander stilleven, zelfportret of land-

Per 1 januari veranderen de bedragen voor declaratiefonds jongeren, declaratiefonds 65+,
langdurigheidstoeslag en regeling chronisch
zieken, gehandicapten en ouderen.

Cees Beye zingt veertig jaar
bij Mannenkoor Con Amore
Aalsmeer - Op 17 december 1970
stapte Cees Beye het repetitielokaal van Aalsmeers mannenkoor
Con Amore binnen en dit doet hij
nu alweer veertig jaar iedere week
trouw. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Con Amore is Cees Beye in
het zonnetje gezet. De man van de
vele verdiensten voor het mannenkoor stond aan de wieg van de eerste LP waarop Con Amore was te
horen. Hij heeft vele jaren het muziekarchief op tape onder zijn beheer gehad, repetitiebandjes gemaakt en registraties van optredens
verzorgd. Tot het moment dat de
techniek veranderde in CD en Mp3
bestanden heeft hij dit gedaan. Verder schrijft Cees al vele jaren regelmatig in het clubblad. Met een geheugen als een ijzeren pot weet hij
vele verhalen en anekdotes van Con

Amore gestalte te geven. De voorzitter haalde Cees naar voren en de
secretaris overhandigde de oorkondes, de gouden speld en de glazen
herinneringsplaat.
De jubilaris zelf grapte dat hij blij
was dat de koorleden het al zo lang
met hem uithielden en gaf aan graag
nog verder te willen met Con Amore. In de loop van de avond stond de
voorzitter nog even stil bij het achterliggende jaar met een kleine terugval in het ledenaantal, maar toch
mochten wel weer twee nieuwe
mannen welkom geheten worden.
Nog steeds zijn nieuwe leden hartelijk welkom.
Het eerste optreden voor het mannenkoor in 2011 is op 12 februari in
de burgerzaal van het gemeentehuis tijdens de boekpresentatie van
Muzikaalsmeer.

IJs is ontzettend leuk, maar wordt er
ook gekeken naar wat er onder het
ijs gebeurt? Ga eens kijken in de vijvers in de Hornmeer. Tientallen dode karpers, die kapot zijn gegaan
omdat er geen zuurstof meer in het
water zit. Gasbellen die omhoog stijgen vanuit de rotte bodem en onder
het ijs blijven hangen. Niet raar dat
vissen er dood van gaan!
Jonge jongens die het ijs kapot
moeten maken omdat karperruggen
vast gevroren zitten, het lijkt mij een
ontzettende tragische dood! Gelukkig leven die vissen nog doordat ze
naar iets dieper water zijn uitgezet
(1 meter). Bedankt daarvoor Jilles
Dissel en Mark Meijer! In het park
zwemmen ook karpers. Ik ben bang
dat die nu ook helaas dood zijn, omdat ze niet konden vluchten in het
ondiepe water. Alleen maar omdat
er al jaar in jaar uit niet uitgebag-

gerd is. Er zijn veel plekken in de vijvers waar maar 20 tot 30 centimeter
water staat, hoe kunnen de vissen
dan ontsnappen als het langzaam
dichtvriest? Er zwemmen in de vijvers vissen die er misschien al dertig jaar ‘wonen’, een stuk geschiedenis wat dit jaar allemaal gestorven
is door achterstallig onderhoud van
de gemeente en de waterschappen.
Echt schandalig! En dan heb ik het
nog niet eens over de steiger in de
Hornmeer, tegenover de Hoogvliet.
De steiger staat al twee jaar weg
te rotten, er zitten scherpe spijkers
in. Moet er dan echt eerst een kind
opvallen voor er wat aan gedaan
gaat worden? Bedankt gemeente
Aalsmeer!
Danny Silvius, Kudelstaartseweg 38, tel. 0627042228, email:
daaaanyyyy@hotmail.com

Invalidenvoertuig op z’ n kant
Aalsmeer - In de nieuwjaarsnacht
hebben vandalen in de Hornmeer
een invalidenvoertuig beschadigd
door de wagen om te duwen.
Natuurlijk is het heel leuk om plezier te hebben met de jaarwisseling,
maar van andermans spullen afblijven is wel regel nummer één.
De eigenaresse van dit voertuig kan
niet zonder haar vervoermiddel.

Ze kan zich nu moeilijker verplaatsen. Ook zal de schade aan het
voertuig moeten worden betaald.
Getuigen worden verzocht contact
op te nemen met de politie via 09008844.
Het zou flink zijn als de daders zich
melden bij de politie of bij de eigenaresse. Dan begint voor iedereen
2011 goed.
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Jaarvergadering IJslcub Uiterweg

Weer koffieochtenden voor
vrouwen uit alle culturen
Kudelstaart - Vrijdag 14 januari
beginnen de koffieochtenden voor
vrouwen uit alle culturen in Kudelstaart weer. De koffieochtenden worden georganiseerd door de
stichting Cardanus. Onder het genot
van een kopje koffie of thee komen
eens in de veertien dagen de dames
bij elkaar. Er wordt dan heel wat afgekletst en gelachen, maar ook dingen gedeeld en serieuze gesprekken gevoerd. Iedereen kan binnenkomen en gaan wanneer het haar
uitkomt. Ook de kinderen kunnen
mee. Wil je nieuwe vrouwen leren

Aalsmeer - Het bestuur van IJsclub
Uiterweg nodigt haar leden en begunstigers uit voor de jaarvergadering op dinsdag 11 januari. De vergadering wordt gehouden in de
ruimte van de familie Hansen aan
de Uiterweg 207 en begint om 20.00
uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie en
chocolademelk klaar. Tevens is het
dan mogelijk om elkaar een ijsvol
2011 te wensen. Aan de orde komt
onder andere de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn

kennen, je Nederlands verbeteren
of een gezellige ochtend beleven?
Kom dan eens langs en neem gerust een buurvrouw of vriendin mee.
De koffieochtenden zijn op 14 en 28
januari, 11 en 25 februari, 11 en 25
maart, 8 en 29 april, 13 en 27 mei, 10
en 24 juni en 1 juli en vinden plaats
in het Sjok-gebouw aan de Hoofdweg 104, maar de ingang bevindt
zich in de Haya van Somerenstraat,
de meest rechtste deur. Er is voldoende parkeergelegenheid. Voor
informatie: Hélène de Hoog, tel. 0612924898, mail: sb125104@telfort.nl

Computerhulp 55+ in Meander

Gat hakken in Westeinder
voor Nieuwjaarssprong
Aalsmeer - Voor het tweede jaar
luidde een groep inwoners het
nieuwe jaar in met een Nieuwjaarssprong in de Westeinderplassen op
zaterdag 1 januari.
Rond drie uur in de middag verzamelden de heren en dames op het
recreatie-eiland met handdoeken
en warme drankjes. Gelijk vanaf de
kant het water in hollen, was er niet
bij. Er moest eerst een gat gehakt
worden, de Poel was stijf bevroren. De ijslaag was zo’n tien centi-

meter dik. Met een hakbijl werd het
ijs te lijf gegaan en uiteindelijk kon
gesprongen worden in een gat van
zo’n vijftig bij vijftig centimeter. Zeven van de groep waagden uiteindelijk de sprong. Verstand op nul,
springen en er weer heel snel uit.
“IJskoud”, aldus 1 van hen. De kijkers toonden respect en lieten applaus horen. Of deze ijzige sprong
volgend jaar weer op het programma staat? Het schijnt dat enkele van
hen verkouden zijn geworden…

Jeugd Play-In Flora-leden
in Het Kruithuis te Delft
Aalsmeer - Na maanden van voorbereiding zijn dinsdag 28 december
de jeugdleden van muziekvereniging Flora aangevuld met een aantal
oudere jeugdleden vertrokken voor
een 2-daags verblijf in Het Kruithuis in Delft om met elkaar muziek
te maken en de allerjongste jeugdleden kennis te laten maken met het
spelen in groepsverband. Een aantal jeugdleden zit nog maar zo’n drie
maanden op les.
Natuurlijk was er ook ruimte om met
elkaar spelletjes te doen, te eten, te
slapen en lekker te kletsen. Tegen
11.30 uur begon met de eerste repetitie. Eenieder kreeg zeven stukken op de lessenaar die voor allen
nieuw waren, dus was het hard werken geblazen. De jongsten werden
met veel geduld geholpen door de
ouderen en de repetities werden regelmatig onderbroken voor een spel

en een versnapering. Woensdagmorgen ging men weer vol goede
moed van start met repeteren, want
’s middags werden de ouders van
de kinderen verwacht en zou een
concert gegeven worden om ouders, familie en andere belangstellenden te laten horen wat er ingestudeerd was. Om 16.00 uur ging
het concert van start voor een goed
gevulde zaal. Gespeeld werden onder andere The A-team, Fascinating Drums, I will follow him en Leef
nu het kan van Jan Smit. Besloten
werd met Happy New Year. Er kan
voldaan terug worden gekeken op
twee dagen van intensief repeteren met goed resultaat! Heeft u, of
uw kinderen interesse om een instrument te gaan bespelen neem
dan contact op met het secretariaat
van muziekvereniging Flora, Monica
Straathof, telefoon 0297-341972.

Speelavond bij
Ons Genoegen

Geertje wint bij
ouderensoos

Aalsmeer - Op dinsdag 11 januari houdt buurtvereniging Ons Genoegen de eerste speelavond in het
nieuwe jaar. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma
en zowel leden als andere kaartliefhebbers zijn welkom. Er wordt gekaart in Ons Tweede Thuis aan de
Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De
zaal gaat om 19.00 uur open. De vorige speelavond is gewonnen door
mevrouw N. Ton met 5122 punten,
gevolgd door de dames M. Spaargaren met 5120 en J. Buys met 5017
punten. Bij het rummicuppen bleek
mevrouw J. Flameling onverslaanbaar met 35 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.
Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van
harte welkom.
Op donderdag 30 december is het
klaverjassen gewonnen door Geertje Koopstra met 5242 punten, gevolgd door Riet Pothuizen met 5045
punten en Marry Akse met 4772
punten. Bij het jokeren behaalde
Janny Lubbert 105 punten de hoogste eer, op twee is Bets Teunen geeindigd met 251 punten.

en oud waar men elkaar kan ontmoeten en men kan praten met elkaar over de alledaagse dingen. Ook
u, of u nu bij een kerk behoort of
niet, bent van harte welkom. Het
verplicht tot niets. Komt u ook een
keer? De ingang van het open huis
is in de Sportlaan 86.
Wie geen mogelijkheid heeft om op
eigen gelegenheid te komen, kan
contact opnemen met Annie Vijfhuizen, tel. 322131, Annie Stoof, tel.
328326, Bertha van der Linden, tel.
326940 of Panc Eikelenboom, tel.
327915.

Aalsmeer - Ook dit voorjaar organiseren de vrijwilligers van Computerhulp 55+ weer diverse workshops en informatiebijeenkomsten
in wijksteunpunt Meander in de
Clematisstraat.
Dinsdagmiddag 18 januari wordt
uitgelegd hoe bestanden en mappen in de computer op orde gehouden kunnen worden door middel
van opslaan, opslaan als, kopiëren,
verplaatsen en verwijderen. Ook
wordt uitgelegd hoe een bijlage, die
bij een e-mail ontvangen wordt, bewaard en opgeslagen kan worden
in de computer. De middag is ove-

rigens alleen geschikt voor gebruikers van het besturings¬systeem
Windows XP. Voor gebruikers van
computers, die werken met het besturingssysteem Windows Vista of
Windows 7, wordt deze uitleg later
dit seizoen gegeven. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst dient
u zich van te voren op te geven, het
aantal plaatsen is beperkt. Deze bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur
en kost 5,50 euro inclusief koffie of
thee. Informatie en aanmelden: Vita welzijn en advies, tel. 323138, dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 13.00
uur.

IJszeilers niet bang voor
gevaarlijk ijs op Poel
Aalsmeer - Her en der staan sinds
vorige week borden langs de Westeinderplassen met de tekst: Gevaarlijk ijs, niet betreden. Natuurlijk is
langs de kanten gekeken hoe dik
het ijs wel was, maar schaatsers zijn
niet gesignaleerd.
In ieder geval hebben de brandweer
en de politie niet in actie hoeven komen voor schaatsliefhebbers die
niet langer wilden wachten. Apart
was daarom afgelopen zaterdag 1
januari de aanwezigheid van een
tweetal ijszeilers op de Poel. Snel
zoeven over het ijs is natuurlijk wel

iets anders dan een massa mensen
op dezelfde plek, maar toch ook niet
zonder gevaar.
De ijszeilers durfden het zelfs om
hun boot stil te leggen en toch
gauw twintig meter uit de kant op
het ijs te stappen. Natuurlijk niet te
lang, het noodlot tarten, gaat te ver.
Het tweetal heeft de sportieve tocht
overleefd, zijn niet door het ijs gezakt en hebben geen nat pak opgelopen. Toch is het raadzaam om
waarschuwingsborden voor waar
aan te nemen. Zeker nu, de dooi
doet haar intrede!

Waterpolo jeugdtoernooi geslaagd!
Aalsmeer - Op zondag 2 januari is
in De Waterlelie het Oceanus waterpolo jeugdtoernooi gehouden.
In vergelijking met voorgaande jaren namen deze editie iets minder
teams deel, waardoor de leeftijdsgroep GO13 A bij de GO15 werden
ingedeeld. Naast de GO15 deden
ook waterpoloërs mee in de categorie GO11 en GO13 B.
Voor de allerjongsten GO11 deden
in totaal vier teams mee waardoor er
een leuke competitie gespeeld kon
worden. Uiteindelijk ging het tussen
Oceanus en VZV waarbij de nieuwkomer VZV aan het langste eind trok
en de winst in deze poule behaalde.
In de poule van GO13 B waren totaal drie teams waarbij alle teams
twee keer tegen elkaar mochten
spelen om de winst in de poule. Al
snel werd duidelijk dat De Robben

niet voor niks naar Aalsmeer waren
gekomen, want met veel overtuiging
wonnen ze alle wedstrijden en werden zo eerste in de poule.
De poule van GO15 was de grootste poule met in totaal vijf ploegen
waarvan twee teams normaal gesproken in de GO13 A uitkomen.
Van te voren werd verwacht dat de
twee ploegen van GO13 er een zware kluif aan zouden krijgen, maar
niks was minder waar.
Zowel Oceanus als de Robben
GO13 A maakten er een spektakel
van, waarbij de Robben iedere voorspelling te niet deed door brutaal te
winnen in de oudere leeftijdscategorie.
Gelukkig heeft het aantal teams
geen invloed gehad op het spelplezier, want iedereen was enthousiast
aan het einde van de dag.

Speelavond BV
Oostend

Koppelspeelavond
bij BV Oostend

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 6 januari, houdt buurtvereniging Oostend de eerste speelavond
in het nieuwe jaar. Het kaarten begint om 20.00 uur en is in gebouw
Het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De zaal gaat open vanaf 19.30 uur. De laatste speelavond
in 2010, op 23 december, is gewonnen door de heer P. Schuit met 5474
punten, gevolgd door de dames H.
De Ruiter met 5040 en T. Van der
Made met 5000 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan de heer G.
Presser met 3979 punten.

Aalsmeer - Op maandag 10 januari organiseert buurtvereniging Oostend voor liefhebbers een koppelspeelavond.
Er wordt gekaart in gebouw Het
Middelpunt aan de Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur precies.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Koffieochtend een succes!
Aalsmeer - Al meer dan 25 jaar is
er elke dinsdagmorgen van 10.00
tot 11.30 uur gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken in de
Open Hof Kerk in de Ophelialaan.
Veel mensen maken hier al gebruik
van, maar het blijkt dat er wekelijks
steeds meer stoelen bijgezet moeten worden! En dat vinden de vrijwilligers helemaal niet erg, sterker nog: Het open huis wil ook u
graag verwelkomen. De koffie en
thee worden geheel gratis aangeboden. Het doel van dit open huis
is om een plek te creëren voor jong

Richard Pannekoek en Frans van
Mierlo. Ook op de agenda: Jaarverslag, verslag van de penningmeester en benoeming van de kascommissie. Aftredend is Mark Spaargaren en voor hem wordt een opvolger
gezocht. Aanmelden kan bij het bestuur. De vergaderavond wordt besloten met een serie filmpjes over
ijspret, samengesteld door Siem
Kooij en andere filmers. Voor meer
informatie kan een kijkje genomen
worden op www.ijsclubuiterweg.nl.

Het koppelkaarten op 13 december
is gewonnen door het duo D. Tromp
en M. Tulp met 5562 punten, gevolgd door J. Tameris en N. Bekkers
met 5163 punten en G. Presser en
H. van der Stroom met 4981 punten.

Waterpolo

Oceanus heren en dames
sterk op Alkemade toernooi!
Aalsmeer - Afgelopen zondag
vond het jaarlijkse Alkemade toernooi in Roelofarendsveen plaats.
Heren 1 en Dames 1 van Oceanus
waterpolo waren hier naartoe afgereisd als voorbereiding op de tweede helft van het seizoen.De heren
hadden de openingswedstrijd tegen
thuisploeg Alkemade 1.
De heren van Oceanus begonnen
voorzichtig, iets te voorzichtig en
kwamen zelfs op een flinke achterstand. De ruststand was 1-4. Maar
de heren kwamen sterk terug, winst
was er uiteindelijk. Uitslag 5–7. Deze lijn trokken de heren het hele toernooi door. Rustig aan beginnen, maar wel winnen. Van Koudekerk werd met 8-5 gewonnen en
van Sassenheim zelfs met 6-1. Door

deze uitslagen werden de heren
kampioen van het toernooi! De dames deden het in het toernooi ook
goed! Met versterking uit dames 2
van Carina Wegman en Nikki van
der meer was het team goed vertegenwoordigd. De eerste wedstrijd
werd hard gestreden en dat betaalde zich uit in 1–4 winst op Sassenheim. Na een korte rustperiode van
20 minuten mochten de dames van
Oceanus weer aan de bak. Ditmaal
tegen de dames van ZVL.
Deze wedstrijd kwam iets te snel en
de tegenstander was iets te fysiek.
Er werd helaas verloren met 6–4. De
laatste wedstrijd werd wel weer gewonnen, met 2–7.
Dit leverde voor de dames een
mooie tweede plaats op.

