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scooters

Nieuwjaarsreceptie 
GemeeNte aalsmeer

maandagavond 3 januari nodigt het bestuur van de gemeente Aalsmeer 
alle inwoners uit om elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. In een 
informele sfeer met een hapje en een drankje is het dan mogelijk om 
elkaar de hand te schudden en de beste wensen te geven. De receptie 
start om 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie wordt de Aalsmeerse 
Vrijwilliger van het Jaar geëerd met de Rozenpenning.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier
 www.bosse-elektro.nl

 Wij wensen u
een gezond en
voorspoedig

2011

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS

en win een

KIA

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:
December:
Angelique
Kerststukje 
                  t.w.v. 25 euro

winkelcentrum
nieuw-OOSteinDe

VAN HARTE WELKOM

Annemieke’s 
Aktiewinkel
mAchineweg 3 • 1432 ek 
AAlsmeer • tel 0297-385281

vuurwerk 
kopen nu

Openingstijden:
woensdag 29-12-10 / 8.00-21.00 uur

donderdag 30-12-10 / 8.00-20.30 uur
vrijdag 31-12-10 / 8.00-17.00 uur

of online via www.vuurwerkbestelling.nl

Gemeente Aalsmeer zet in 
op veilig oud en nieuw
Aalsmeer - Oud en nieuw wordt ie-
der jaar in de gemeente Aalsmeer 
groots gevierd. Om er voor iedereen 
ook dit jaar weer een plezierig feest 
van te maken, heeft de gemeente 
samen met politie, brandweer, stich-
ting Cardanus en discotheek Bon 
Ami diverse voorzieningen en maat-
regelen getroffen. Tijdens de nieuw-
jaarsnacht rijden speciale discobus-
sen gratis naar het nieuwjaarsfeest 
in discotheek Bon Ami. Op deze ma-
nier wordt feestvierders een alterna-
tief geboden om met het openbaar 
vervoer thuis te komen in plaats van 
achter het stuur te gaan zitten of op 
de brommer of fiets te stappen. De 
discobussen rijden van Aalsmeer 
Oosteinde, Aalsmeer Dorp en Ku-
delstaart naar het nieuwjaarsfeest 
en brengen de jongeren ook weer 
thuis. Opstapplaats in Kudelstaart 
is de hoek Robend en Edison-
straat. Opstapplaats in Oost is de 
hoek Machineweg met de Catheri-
na-Amalialaan. Er rijdt dit jaar maar 
één bus en die rijdt eigenlijk con-
tinu. De opstapplekken van vorig 
jaar doet de bus gewoon weer aan. 
Met dit verschil dat de bus onder-
weg ook jongeren oppikt die mee 
willen. De bus vertrekt om 00.30 uur 
uit Kudelstaart en rijdt dan via Ro-
bend, Edisonstraat naar Aalsmeer 
en vandaar via de Machineweg naar 
Oost, van Oost via gemeentehuis 
naar dorp en dan naar de Bon Ami. 
Daarna vertrekt de bus weer naar 
Kudelstaart en wordt dezelfde route 

twee keer herhaald. Vanaf 04.00 uur 
vertrekt de bus voor de terugweg. 
Om 06.00 uur vertrekt de laatste bus 
vanaf Bon Ami,
Meer informatie is te vinden op 
www.BonAmi.nl

Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij het feest van oud 
en nieuw, maar kan ook gevaarlijk 
zijn. Let op omstanders, meer dan 
de helft van de ongelukken gebeurt 
met omstanders. Houd voldoende 
afstand en let op andere vuurpij-
len. Steek vuurwerk aan met een 
aansteeklont, nooit vanuit de hand. 
Steek weigeraars nooit opnieuw 
aan. Draag geen kunststofkleding 
of kleding met een capuchon. Grote 
vuurpijlen lanceer je vanuit een pvc-
buis die stevig in de grond staat. 
Kleine vuurpijlen steek je af vanuit 
een met zand verzwaarde fles. Het 
jongerenwerk van welzijnstichting 
Cardanus geeft de hele maand de-
cember op verscheidene locaties 
vuurwerkvoorlichting aan jongeren. 
Bijvoorbeeld in jongerencentrum de 
N201. Het afsteken van legaal vuur-
werk is toegestaan tussen 31 de-
cember 10.00 uur en 1 januari 02.00 
uur. Het afsteken van illegaal vuur-
werk is verboden. De politie treedt 
hier actief tegen op. De gemeente 
vraagt extra aandacht voor vuur-
werk dat niet is afgegaan. Ieder jaar 
gebeurt bijna de helft van de vuur-
werkongelukken op nieuwjaarsdag. 
Vaak gaat het om jonge kinderen 

die op 1 januari zwerfvuurwerk van 
de straat halen en dit opnieuw af-
steken, met alle gevolgen van dien. 
De gemeente wil samen met u zor-
gen voor vuurwerkvrije straten.

Vernielingen
Zoals feitelijk alle jaren, worden 
rond het nieuwjaarsfeest vernielin-
gen aangericht. Gemeente en poli-
tie vinden dit vanzelfsprekend onac-
ceptabel en vragen daarom aan de 
inwoners om vernielingen aan ei-
gendommen altijd te melden. Zelf 
treft de gemeente ook maatrege-
len. Dit jaar wordt een groot aantal 
prullenbakken afgesloten met vuur-
werkkleppen. Ook de papierbakken 
worden afgesloten. De gemeen-
te Aalsmeer hoopt op een feeste-
lijke jaarwisseling. Onruststokers, 
die zich tijdens de nieuwjaarsnacht 
misdragen (bijvoorbeeld door het 
plegen van vernielingen), worden 
streng aangepakt. Ook wordt hard 
opgetreden tegen agressief gedrag 
in de richting van hulpdiensten. In 
deze gevallen wordt het supersnel-
recht ingezet. Dit houdt in dat over-
treders de kans hebben om tot aan 
hun zitting vast te zitten. Tot slot: Ie-
dere bewoner is zelf verantwoor-
delijk voor de (brand)veiligheid in 
en om het huis. Aangeraden wordt 
om de eigen (mini-)containers en 
brandbare materialen op eigen ter-
rein te bewaren. De gemeente hoopt 
er samen met alle inwoners een ge-
weldig feest van te maken. 

Schaatsen op Poel gevaarlijk!
Aalsmeer - Koning Winter houdt 
aan, het is koud, het vriest en het 
sneeuwt. Echter, de laatste dagen 
vriest het niet hard genoeg om een 
dikke ijslaag te krijgen. Afgelopen 
weekend is op diverse smalle slo-
ten geschaatst, maar de dikte van 
het ijs is eigenlijk onvoldoende om 
vele kilo’s te kunnen tillen. En dit 
geldt zeker voor de ijslaag op de 
Westeinderplassen. De grote vlakte 
heeft meer vorst nodig dan sloot-
jes om een mooie, betrouwbare 

Aalsmeer verwelkomt 30.000-ste inwoner in 2010

Terugkijken op ‘druk’ jaar
Aalsmeer - Elders in de krant pre-
senteert de Nieuwe Meerbode weer 
een jaarverslag met allerlei hoogte-
punten uit het jaar 2010. Natuurlijk 
kunnen niet alle belangrijke, leuke 

en feestelijke activiteiten genoemd 
worden, een greep is gedaan, want 
het was (weer) een ‘druk’ jaar in 
Aalsmeer. In januari kon geschaatst 
worden op de Poel, in februari won 

de Kudelstaartse schaatser Bob 
de Jong een bronzen medaille op 
de 10.000 meter op de Olympische 
Spelen, in maart vonden natuur-
lijk de verkiezingen plaats met een 

De 30.000-ste inwoner mocht Aalsmeer eind september welkom heten. Lotte Adriana is haar naam en de trotse ouders 
zijn Maaike en Eric Berbee uit Kudelstaart.

verdubbeling aan zetels voor AB, in 
april werden na lang onderhande-
len drie nieuwe wethouders geïn-
stalleerd en op de laatste dag van 
mei moest helaas afscheid geno-
men van een van de markantste in-
woners, Coq Scheltens. 
Juni en juli stonden met name in 
het teken van het WK voetbal, met 
na vele spannende wedstrijden en 
uiteindelijk een tweede plaats voor 
Oranje. In augustus bracht de nieu-
we commissaris van de Koningin 
van Noord-Holland, Johan Remkes, 
een bezoek aan de nieuwe N201 
in wording en in september stond 
Aalsmeer weer op z’n kop dank-
zij ieder weekend festiviteiten, de 
feestweek, niet te vergeten de zon-
overgoten pramenrace en de ge-
boorte van de 30.000-ste inwoner. 
In oktober werd aangevangen met 
de renovatie van de watertoren, in 
november werd tijdens harde wind 
en regen de dorpspomp onthuld en 
in december sneeuwde het tijdens 
de heropening van het gerenoveer-
de boomkwekerskerkhof. 

Het jaar begon dus met ijs en ein-
digt met sneeuw en ijs. Heel be-
nieuwd of ijsblokken weggehakt 
moeten worden voor de inmiddels 
traditionele Nieuwjaarsduik op za-
terdag 1 januari om 14.00 uur in Het 
Oosterbad aan de Jac. Takkade…

Uurtje geen water!
Aalsmeer - Bij honderden huishou-
dens in onder andere Aalsmeer, Ku-
delstaart en Rijsenhout kwam maan-
dag 27 december rond half acht in 
de avond geen water meer uit de 
kraan. Oorzaak was een stroomsto-
ring bij een verdeelstation van wa-
terleidingbedrijf PWN in Hoofddorp. 
Sommige huishoudens kwamen ge-
heel zonder water te zitten, andere 
konden nog middels een dun straal-
tje een glas water vullen. De storing 
heeft ongeveer een uurtje geduurd. 
Opvallend was dat de volgende dag 
in vele supermarkten een run was 
op flessen water en aan het einde 
van de middag tegen lege schappen 
aangekeken werd. Inmiddels zijn al-
le supermarkten weer voorzien van 
verse flessen water.

50 Cent voor kerstboom 
Aalsmeer - Ook dit jaar is het weer 
mogelijk kerstbomen in te leveren 
op diverse plekken in Aalsmeer en 
Kudelstaart. De gemeente stimu-
leert dat kinderen de bomen op-
halen en geeft bij inlevering 50 eu-
rocent per boom. Ook is het mo-
gelijk de boom in stukken in de 
groene container te doen. De con-
tainer wordt vervolgens op de ge-
wone daarvoor afgesproken dagen 
opgehaald. Tot en met vrijdag 7 ja-
nuari kunnen bomen dagelijks tus-
sen 8.00 en 16.00 uur ingeleverd 
worden bij De Meerlanden aan de 
Zwarteweg 77a. Op 31 december 

is de Meerlanden tot 15.00 uur ge-
opend in verband met eindejaars-
viering. Op woensdag 5 januari kun-
nen kerstbomen afgeleverd worden 
tussen 13.00 en 16.00 uur bij win-
kelcentrum Kudelstaart. Op de par-
keerplaats in de Einsteinstraat, nabij 
het oude scholencomplex, komt de 
wagen van De Meerlanden te staan. 
Andere inleverpunten zijn het Drie 
Kolommenplein in het Centrum, 
bij het gemeentehuis, het gymnas-
tieklokaal in de Jac. P. Thijsselaan 
in Zuid en ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat in Oost. Evenals vorig 
jaar worden de bomen versnipperd.

Vorig jaar werd druk gesleept met kerstbomen. De jeugd zag kans om geld 
te verdienen! En zo kwamen ook nog eens de oudere inwoners gemakkelijk 
van hun boom af!

Jongens gooien 
ruit woning in!
Kudelstaart - Twee jongens van 15 
jaar oud zijn dinsdag 21 december 
rond half elf in de avond aangehou-
den op verdenking van vernieling. 
Zij zouden met enkele andere jon-
gens een ruit hebben ingegooid van 
een huis aan de Mijnsherenweg. De 
jongens zijn na voorgeleiding bij de 
hulpofficier van justitie naar huis 
gestuurd en zullen binnenkort wor-
den ontboden aan het bureau voor 
verhoor. 

ijslaag te krijgen. Er is meer centi-
meters ijs nodig om hier te kunnen 
schaatsen, wandelen, sleeën of ijs-
zeilen. Ondanks dat het er verleide-
lijk uitziet, wordt dringend afgera-
den de bevroren Poel op te stappen. 
Niet voor niets heeft de gemeente 
op diverse plaatsen bij de Westein-
derplassen langs de Stommeer- en 
Kudelstaartseweg gele borden ge-
plaatst met de tekst: Niet betreden. 
Gevaarlijk ijs! 
Neem geen onnodig risico, ook niet 
bij aanhoudende vorst. Raadpleeg 
eerst de websites van de Aalsmeer-
se ijsclubs of van de gemeente! Met 
name de ijsclubs houden nauwlet-
tend ’ijs en wederdienende’ de dikte 
van de ijslaag in de gaten.



pagina 2 Nieuwe Meerbode  - 30 december 2010

INFORMATIEF
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 Haarlem-
mermeer, 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.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen 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 spoedge-
vallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400.

bRANDwEER 
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoed-
eisende gevallen, tel: 112. Voor 
ambulance, tel: 020-5555555.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

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. Spreek-
uur 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.

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. 
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van 
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u. 
Het inloopspreekuur is wo. van 
10.00-12.00 u.

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

EDITIE 1:
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AAlsmEErDErbrug, 
boVEnkErk, kuDElsTAArT, 
ouDE mEEr, rIjsEnhouT, 
rozEnburg, VrIEzEkoop

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

123e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

Vermist:
-	 Uiterweg:	 Donker	 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,	 ge-

chipte	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:
-	 Albrechtstraat	 in	 Kudelstaart:	 Wit	 met	 zwarte	 kater.	 Loopt	 er	 al	

maanden.
-	 Molenweg	in	Oude	Meer:	Rode,	gecastreerde	kater.
-		 Hoofdweg	 in	 Kudelstaart:	 Zwart/witte	 poes,	 draagt	 zwart	 hals-

bandje	met	een	belletje.	

Goed tehuis gezocht:
-	 voor	ongeveer	6	jaar	oude	kat.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor	 vermiste/
gevonden	 huisdieren,	 klachten	 dierenmishan-
deling	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	 ver-
miste	 of	 gevonden	 dieren,	 spoedgevalllen	 en	
gevonden	honden:	06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Genezingsavond 
in Dorpshuis
Kudelstaart	-	Heeft	u,	net	zoals	zo-
veel	 mensen,	 alles	 al	 geprobeerd	
om	 genezen	 te	 worden	 van	 ziekte,	
depressie,	 onrust	 of	 welk	 lichame-
lijk	of	geestelijk	ongemak	dan	ook?	
En	 heeft	 het	 allemaal	 niet	 gehol-

Dorpskerk organiseert introductie 
cursus over Christelijk geloof
Aalsmeer	 -	 In	de	Dorpskerk	 in	de	
Kanaalstraat	wordt	in	januari	de	in-
troductiecursus	 ‘Is	 er	 meer	 tussen	
hemel	 en	 aarde’	 over	 het	 Christe-
lijk	 geloof	 georganiseerd.	 De	 cur-
sus	 is	 voor	 iedereen	 die	 wel	 eens	
nadenkt	 over	 deze	 vraag.	 De	 cur-
sus	bestaat	uit	tien	zondagavonden	
en	 een	 weekend.	 Iedere	 twee	 we-
ken	start	de	avond	met	een	maaltijd	
om	 elkaar	 wat	 beter	 te	 leren	 ken-
nen,	dat	praat	wat	makkelijker.	Het	
team	dat	de	cursus	geeft	heeft	ken-
nis	 van	en	ervaring	met	 alle	 facet-
ten	 van	 het	 christelijk	 geloof.	 “Wij	
geven	de	cursus	vanuit	de	christe-
lijke	identiteit,	maar	wel	vrijblijvend.	
Als	deelnemer	krijg	je	de	ruimte	om	
alle	vragen	 te	stellen	maar	ook	om	
te	 luisteren	naar	 inspirerende	inlei-
dingen	 en	 gesprekken	 met	 ande-
ren.	Met	elkaar	en	van	elkaar	leren	
is	onze	opzet.	Met	kerst	gaat	het	in	

de	kerk	over	de	geboorte	van	Jezus.	
Zo	zijn	er	nog	meer	feestdagen	die	
we	kennen	vanuit	de	christelijke	tra-
ditie.	 In	 deze	 cursus	 maak	 je,	 wel-
licht	opnieuw,	kennis	met	de	bete-
kenis	van	de	christelijke	begrippen.	
Handig	 als	 bijvoorbeeld	 jijzelf	 of	 je	
kinderen	 daarover	 vragen	 hebben”,	
aldus	 een	 teamlid.	 De	 cursus	 start	
met	een	 introductie	avond	op	zon-
dag	23	januari	om	19.00	uur	in	ge-
bouw	Irene	aan	de	Kanaalstraat.	De	
eerste	 avond	 heeft	 als	 thema	 ‘Het	
christelijk	 geloof	 saai,	 onwaar	 en	
achterhaald?	 ‘.	 Op	 deze	 introduc-
tie	avond	kan	bepaald	worden	of	de	
cursus	 iets	 voor	 u/jou	 is.	 Kijk	 voor	
meer	informatie	op	www.alpha-cur-
sus.nl.	Opgeven	voor	de	introductie	
avond	kan	door	te	bellen	naar	0297-
361610	na	18.00	uur	of	een	e-mail	
te	sturen	naar	mennosmeel@gmail.
com.	De	cursus	is	kosteloos.

Staande ovatie voor Westhill
Aalsmeer	 -	 Zondag	 18	 december	
kwam	jong	en	oud	naar	de	Doops-
gezinde	kerk	in	de	Zijdstraat	voor	de	
kinderkerstfeesten	 van	 de	 Westhill,	
de	zondagsschool.	
De	 jongsten,	 die	 ’s	 middags	 kwa-
men,	vierden	feest	rondom	de	kerst-
boom	 in	 een	 grote	 kring,	 waar	 ze	
zongen,	 de	 boom	 nog	 mooier	 ver-
sierden,	iets	lekkers	dronken	en	op	
het	toneel	speelden	over	het	verhaal	
van	 Jozef	en	Maria.	Gelukkig	werd	
de	 baby	 Jezus	 goed	 verzorgd	 met	
heel	 veel	kusjes	en	kwamen	spon-
taan	de	buren	en	opa	ook	nog	even	
langs.	De	schapen	bleven	nog	lang	
onrustig	achter	in	het	veld.	Iedereen	
ging	naar	huis	met	een	kleine	kerst-
boom	en	een	versiertas.	De	Doops-
gezinde	 kerkgangers	 hopen	 over	
15	jaar	één	van	de	boompjes	 in	de	
kerk	 te	 kunnen	 zetten!	 ’s	 Avonds	
werd	 door	 een	 19-koppig	 ensem-
ble	de	musical	‘Volg	die	Ster’	uitge-
voerd.	Een	geoliede	en	vlotte	voor-

stelling	over	het	bekende	kerstver-
haal.	 De	 zeven	 liedjes	 klonken	 als	
een	 klok.	 Wat	 een	 zangtalent!	 Zo-
wel	 solo-stemmen	 als	 het	 koor-
werk	 was	 krachtig	 en	 kwam	 goed	
over.	 Ook	 acteren	 ging	 de	 kinde-
ren	 goed	 af.	 Een	 koningin	 die	 sta-
tig	en	precies	deed,	een	herder	die	
alleen	maar	wilde	slapen	en	de	en-
gelen	met	hun	high-five.	Korte	scè-
nes	wisselden	elkaar	af	met	mooie	
pakkende	liedjes,	waarmee	het	pu-
bliek	compleet	werd	ingepakt.	Grote	
complimenten	voor	de	gehele	cast!	
De	 zaal	 gaf	 een	 staande	 ovatie	 en	
alle	 kinderen	 kregen	 complimen-
ten	 voor	 hun	 prestaties.	 Ook	 deze	
groep	 kreeg	 een	 boom	 mee	 om	 in	
de	 tuin	 te	 laten	 opgroeien	 tot	 een	
kerk-waardige	boom.	Op	30	janua-
ri	start	de	Westhill	weer.	 Informatie	
over	de	kinderactiviteiten	van	West-
hill	zijn	te	vinden	op	de	website	van	
de	 doopsgezinde	 gemeente:	 www.
dgaalsmeer.nl

Oliebollen Hervormde Gemeente 
Aalsmeer	-	Ook	dit	jaar	staan	leden	
van	Hervormde	Gemeente	klaar	om
Aalsmeer	 en	 omgeving	 te	 voorzien	
van	de	 lekkerste	oliebollen,	gebak-
ken	door	een	echte	bakkerij.	De	ver-
koop	 is	 in	gebouw	 Irene	 in	de	Ka-
naalstraat.Ook	 op	 de	 Oosteinder-
weg,	 bij	 The	 Beach,	 komt	 de	 ver-
trouwde	kraam	te	staan.
Op	 30	 en	 31	 december	 staan	 vrij-
willigers	tussen	circa	10.00	en	16.00	
uur	klaar	om	liefhebbers	te	voorzien	
van	oliebollen.	Ook	kan	een	bestel-
bon	 ingevuld	 worden,	 zodat	 u	 ver-

zekerd	 bent	 van	 uw	 oliebollen.	 Dit	
kan	 via	 de	 sites:	 www.dorpskerk-
aalsmeer.nl	 en	 www.oosterkerk.in-
fo	 of	 door	 middel	 van	 een	 bestel-
briefje,	verkrijgbaar	bij	’t	Anker	en	in	
Irene	of	 door	 te	bellen	naar	Wilma	
de	 Niet,	 tel.	 0297	 341903	 (liefst	 na	
18.30	 uur).	 Wie	 het	 leuk	 vindt	 om	
een	handje	 te	helpen,	kan	hiervoor	
ook	 contact	 opnemen	 met	 Wilma	
de	Niet.	De	opbrengst	van	de	olie-
bollenactie	 komt	 volledig	 ten	 goe-
de	van	de	Hervormde	Gemeente	te	
Aalsmeer.	

Literaire avond 
in Oost Inn
Aalsmeer	 -	Op	woensdag	5	 janu-
ari	is	de	eerste	Oost	Inn	dag	in	het	
nieuwe	jaar.	Van	9.30	tot	11.30	uur	is	
er	gelegenheid	voor	 inloop	en	ont-
moeting	 onder	 het	 genot	 van	 kof-
fie	of	 thee.	Van	19.30	 tot	21.30	uur	
wordt	een	literaire	avond	gehouden.	
Dit	keer	wordt	het	boek	‘De	Garna-
lenpelster’	van	Nilgün	Yerli	bespro-
ken.	Het	boek	is	weliswaar	geschre-
ven	 in	 2001,	 maar	 nog	 zo	 actueel	
dat	het	lezen	van	deze	autobiografie	
buitengewoon	interessant	is.	Nilgün	
Yerli	 schrijft	over	 twee	culturen,	de	
Turkse	en	de	Nederlandse,	maar	bo-
venal	over	de	liefde	voor	haar	moe-
der,	 de	 garnalenpelster.	 De	 moe-
der	pelt	ogenschijnlijk	voor	extra	in-
komsten	 voor	 het	 gezin	 in	 Neder-
land,	 maar	 later	 blijkt	 dat	 het	 geld	
wordt	 overgemaakt	 naar	 de	 zoon	
die	in	Turkije	in	een	gevangenis	zit.	
Wie	het	leuk	vindt	om	dit	boek	over	
migranten	 door	 te	 nemen,	 is	 van	
harte	welkom.	De	Oost	Inn	is	te	vin-
den	 in	De	Mikado	aan	de	Cathari-
na	 Amalialaan	 66.	 Voor	 informatie:	
0297-345413	of	kijk	op	www.ooster-
kerk.info.

Koffie in de Spil
Kudelstaart	 -	 Op	 woensdag	 5	 ja-
nuari	houdt	de	SOW	gemeente	haar	
maandelijkse	 koffie-inloop	 in	 ge-
bouw	De	Spil	aan	de	Spilstraat,	zij-
straat	 Bilderdammerweg.	 De	 aan-
vang	 is	 10.00	uur,	 iedereen	 is	wel-
kom	 en	 de	 toegang	 is	 gratis.	 Na-
tuurlijk	 staan	 koffie	 en	 thee	 klaar	
voor	de	bezoekers.	Er	zijn	mogelijk-
heden	 om	 een	 kaartje	 te	 schrijven	
voor	 zieke	 mensen	 of	 om	 een	 ge-
sprek	van	mens	tot	mens	te	hebben.
En	er	is	gelegenheid	om	elkaar	een	
goed	nieuwjaar	te	wensen.

pen?	“God	helpt	wel.	God	geneest,	
ook	vandaag	nog.	Genezing	 is	niet	
iets	van	verhalen	uit	de	bijbel	 toen	
Jezus	 Christus	 op	 aarde	 was.	 Nee,	
God	geneest	nog	steeds”,	aldus	de	
organisatie	 van	 de	 maandelijkse	
genezingsavonden	in	het	Dorpshuis	
aan	de	Kudelstaartseweg.	De	eerst	
volgende	 genezingsavond	 is	 don-
derdag	6	januari	vanaf	20.00	uur.	De	
toegang	is	gratis.

“Niemand hoeft er alleen voor te staan”

Sociale coach wijst weg 
naar gratis hulpverlening 
Streek	 -	 De	 Sociale	 Coach	 maakt	
de	 maatschappelijke	 dienstver-
lening	 zichtbaar	 en	 vindbaar.	 Je	
zit	 in	 de	 sores,	 je	 hebt	 problemen	
thuis,	 je	 bent	 down,	 je	 hebt	 schul-
den	of	een	berg	onbegrijpelijke	pa-
pieren.	Je	staat	er	alleen	voor.	Waar	
ga	je	heen?	Grote	of	kleine	proble-
men:	Niemand	staat	er	alleen	voor!	
Op	de	nieuwe	website	www.desoci-
alecoach.nl	kunnen	mensen	op	een	
eenvoudige	 manier	 de	 juiste	 hulp-
verlener	vinden	bij	hen	in	de	buurt.	
Een	 gratis	 hulpverlener.	 Denk	 aan	
maatschappelijk	 werkers,	 oude-
renadviseurs,	sociaal	raadslieden	of	
schuldhulpverleners.	“Wij	kiezen	er-
voor	om	gezamenlijk	onze	hulpver-
lening	naar	het	publiek	een	duide-
lijk	gezicht	geven”,	zegt	de	directeur	
van	Stichting	de	Wering	uit	Alkmaar,	
Mariëtte	van	Mierlo.	Zij	spreekt	na-
mens	 de	 zeven	 instellingen	 voor	
maatschappelijke	 dienstverlening	
in	Noord-Holland.	“We	weten	dat	er	
nog	 veel	 meer	 mensen	 hulp	 nodig	

hebben.	 Kwetsbare	 mensen	 moe-
ten	 ons	 weten	 te	 vinden.	 Natuur-
lijk	 bereiken	 we	 ze	 op	 allerlei	 ma-
nieren.	Maar	met	De	Sociale	Coach	
bundelen	we	onze	krachten	om	on-
ze	 dienstverlening	 nog	 bekender	
maken.”	De	Sociale	Coach	wil	men-
sen	 dus	 nog	 beter	 de	 weg	 wijzen	
naar	de	gratis	hulpverlening	van	de	
maatschappelijke	 dienstverleners.	
Mariëtte	van	Mierlo:	“Onze	instellin-
gen	zijn	heel	verschillend,	maar	we	
delen	 ook	 veel.	 We	 delen	 de	 pas-
sie	om	een	luisterend	oor	te	zijn,	om	
mensen	een	duwtje	in	de	rug	te	ge-
ven,	 weer	 op	 weg	 te	 helpen.	 Een-
zaamheid	 bij	 ouderen	 is	 een	 groot	
probleem,	geweld	binnen	gezinnen,	
schulden,	 noem	 maar	 op.	 Maar	 er	
zijn	 ook	 jongeren	 die	 meer	 willen	
weten	over	schoolkeuze,	ouders	die	
opvoedtips	 vragen.	Het	 is	 zoals	we	
zeggen;	er	zijn	grote	en	kleine	pro-
blemen.	De	kern	 is	dat	niemand	er	
alleen	voor	hoeft	te	staan.	Dat	willen	
we	laten	weten.”

Nieuwjaar OVAK
Aalsmeer	-	Op	woensdag	5	janua-
ri	heeft	de	OVAK	haar	nieuwjaarsre-
ceptie	in	de	burgerzaal	van	het	Ge-
meentehuis.	 Iedereen	 is	 van	 har-
te	 welkom	 tussen	 19.00	 en	 21.00	
uur.	Voor	een	hapje	en	een	drank-
je	wordt	gezorgd.

KERKDIENSTEN
Samenkomst	 met	 doven-vertol-
king	 en	 vertaling	 in	 Engels.	 Apar-
te	bijeenkomst	voor	kinderen.	Zon-
dag	10u.	Samenkomst	met	spreker.	
(geen opgave ontvangen)

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg	751	te	Rijsenhout.	
Vrijdag	 19.30u.	 ds.	 K.	 Muller.	 Zon-
dag	 om	 10u.	 ds.	 K.	 Muller.	 16.30u.	
ds.	C.J.	van	Rijn,	Amstelveen.

RK Karmelparochie
Stommeerweg.	Vrijdag	10u.	in	Zorg-
centrum	Aelsmeer	euch.	viering	met	
L.	 Seeboldt.	 Om	 19u.	 Karmelkerk	
euch.	 viering	 met	 L.	 Seeboldt	 met	
Karmelkoor.	 Zondag	 10.30u.	 euch.	
viering	 in	 Karmelkerk	 met	 L.	 See-
boldt	 en	 Karmelkoor.	 Om	 14.30u.	
Poolse	dienst	in	Karmelkerk.	(Chris-
toff)	

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk,	 Werf	 Zaterdag	
geen	viering.
	
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg	394.	Geen	diensten.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk	Rijsenhout.	
Vrijdag	19.30u.	ds.	J.	van	Veen.	Zon-
dag	 10u.	 ds.	 P.J.	 Vrijhof.	 Nieuwjaar	
wensen.	

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.
Vrijdag	 19u.	 ds.	 R.	 Poesiat.	 Oude-
jaarsdienst.	Zondag	10u.	R.	Poesiat.	
Nieuwjaarsdienst.	

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK	kerk,	Kudelstaartseweg
Vrijdag	 19u.	 Oudejaarsviering	 met	
A.	Blonk.	Mmv	Fiore	en	dames-	en	
herenkoor.	 Zondag	 10.30u.	 Nieuw-
jaarsviering	 -	 woordcomm.	 viering	
met	A.	Blonk.	Mmv	Kudelkwetters.

Begra Bijbelstudie
Heliomare,	Zwarteweg	98.
Bijbelstudie	maandag	3	januari	20u.	
met	Evang.	Anthon	vd	Laak.	
	
Radio-uitzendingen
De	 kerken	 en	 gemeenten	 verzor-
gen	 voor	 Radio	 Aalsmeer	 weke-
lijks	 uitzendingen.	 Zondag	 10-11u.	
en	 dinsdag	 18-21u.	 Kabel	 99.0	 en	
ether	105.9.	

Diensten 
Oud & Nieuw

Vrijdag 31 december, zaterdag 1 ja-
nuari en zondag 2 januari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege,	Thijsselaan	18.	
Vrijdag	 Oudejaarsavond.	 Zondag	
10u.	 spreker	 Otmar	 Vrees.	 Crèche,	
peuterdienst	en	Metamorfose.	

Alphakerk Amstelland.	
Dorpshuis	Kudelstaart.	
Zondag	om	10u.	Nieuwjaarsbijeen-
komst.	

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	 Vrijdag	 om	 19u.	 ds.	 J.	 C.	
Markus,	Hellouw.	Zaterdag	Nieuw-
jaarsdag.	Zondag	10u.	en	16.30u.	dr.	
D.	Visser,	Amersfoort.	

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat	55.	Zondag	10u.	ds.	Lies-
bet	 Geijlvoet,	 nieuwjaarsdienst.	 Ex-
tra	collecte:	Panti	Asih	via	Stichting	
Camelia.	

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde	Kerk,	Zijdstraat.	
Zondag	19u.	br.	P.	vd.	Lugt,	Naald-
wijk.
Dinsdag 4/1: Bijbelstudie 20u. in Se-
ringenhorst, Parklaan 26a. 
	
Geref. gemeente Nederland
Vrijdag	 19.30u.	 dienst.	 Zaterdag	
10u.	 dienst.	 Zondag	 diensten	 om	
10u.	en	16.30u.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open	Hof	Kerk	in	Ophelialaan.
Vrijdag	 19u.	 ds.	 J.	 van	 Popering.	
Oudjaarsdienst.	 Zondag	 10u.	 ds.	 J.	
van	Popering.	Nieuwjaarsdienst.	

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	Dorpskerk,	Kanaalstraat.
Vrijdag	 19.30u.	 ds.	 E.J.	 Westerman,	
Aalsmeer.	 Oudejaarsdienst.	 Or-
ganist:	 M.	 Koning.	 Zaterdag	 geen	
dienst.	Zondag:	10u.	ds.	E.J.	Wester-
man,	 Aalsmeer.	 Nieuwjaarsdienst.	
Organist:	W.	Spaargaren.	Oost:	Oos-
teinderweg.	 Vrijdag	 Oudjaarsdienst	
19u.	 mw.	 A.	 Creemer,	 Kudelstaart.	
Organist:	 R.	 Kooning.	 Zaterdag	
geen	dienst.	

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten	 in	 de	 Pauluskerk,	 van	
Borsselenweg	116.
Vrijdag	 18.30u.	 Oudjaarsdienst	 A.	
van	 Vuuren.	 Zaterdag	 Nieuwjaars-
dienst	10.30u.	A.	 van	Vuuren.	Zon-
dag	 10u.	 ds.	 J.L.W.	 Koppenol,	 Hui-
zen.	 18.30u.	 ds.	 P.F.	 Bouter,	 Bode-
graven.	

Levend Evangelie Gemeente
Boeing	 Avenue	 121,	 Schiphol-Rijk.	
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Muziek/Film
Donderdag 30 december:
* Laatste werkdag met dj’s Marco 
en Joost en optreden Jan Leliveld in 
de Praam, Zijdstraat vanaf 13u.
* Laatste werkdag met partydj in 
Blitzz, Marktstraat vanaf 12u.
* Laatste werkdag met dj René Piet 
in Centennial, Oosteinderweg 243.
* Laatste werkdag met dj Kees 
Markman in The Beach, Oosteinder-
weg 247a. Open vanaf 14u.
* Film ‘De gelukkige huisvrouw’ in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Vrijdag 31 december:
* No Nonsens oud en nieuw party in 
Blitzz, Markstraat vanaf 22u.
* Oud en Nieuwfeest in Bon Ami, 
Dreef van 00.30 tot 06u.
* FIA Koud en nieuwfeest in café de 
Praam, Zijdstraat (uitverkocht).
Zaterdag 1 januari:
* Nieuwjaarsparty in De Praam, 
Zijdstraat. Open vanaf 17u.
Zondag 2 januari:
* Nieuwjaarsborrel met optreden 
The Hucksters in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 19u.
Maandag 3 januari:
* Optreden zangeres Gerdie tijdens 
afsluiting eerste werkdag in café 
Sportzicht, Sportlaan v/a 16u.
Donderdag 6 januari:
* Crazy piano’s in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 21u.
Zaterdag 8 januari:
* Cabaretvoorstelling Ronald Smink 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.

Exposities
1 en 2 januari:
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open, Van Cleeffkade 12a. 
Zaterdag en zondag 12-17u.
Vanaf 15 december:
* Educatieve tentoonstelling over 
slechtvalken op kinderboerderij 
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 1 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um 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 14-
17u. Op Kinderkunstzolder kinder-
tekeningen.
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-

ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 

Diversen
Donderdag 30 december:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd 4 
t/m 12jr. in Proosdijhal, Kudelstaart. 
Van 9.30 tot 12u. Extra vrijzwemmen 
in De Waterlelie, Dreef.
Zaterdag 1 januari:
* Nieuwjaarsduik in Het Oosterbad, 
Mr. Jac. Takkade 1. Aanvang: 14u.
Zondag 2 januari:
* Autopuzzeltocht RKDES. Start tus-
sen 10.30 en 12u. vanaf kantine Wim 
Kandreef. Vanaf 16u. nieuwjaarsbij-
eenkomst.
Maandag 3 januari:
* Bijeenkomst postzegelvereniging 
met veiling in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 20u. Inkijken v/a 19.15u.
Dinsdag 4 januari:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sport-
laan van 10 tot 11.30u.
Woensdag 5 januari:
* Koffie-ochtend in De Spil, Bilder-
dammerweg vanaf 10u.
* Oost-Inn in De Mikado, Ca-
th. Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u. 
Vanaf 19.30u. literaire avond.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 6 januari:
* Dia-lezing over Australië bij Groei 
en Bloei in Wellant College, J.P. 
Thijsselaan 18. Aanvang: 20u.

Vergaderingen/Recepties
Maandag 3 januari:
* Nieuwjaarsreceptie gemeente in 
burgerzaal, gemeentehuis v/a 20u. 
Tevens uitreiking Rozenpenning aan 
vrijwilliger uit Aalsmeer.
Woensdag 5 januari:
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in bur-
gerzaal, gemeentehuis, 19-21u.
Donderdag 6 januari:
* Woonwensenmarkt gemeente voor 
jongeren in N201, Zwarteweg. Aan-
vang: 20u.
Vrijdag 7 januari:
* Nieuwjaarsreceptie DIP en SPIE in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 17u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA in Histo-
rische Tuin, Uiterweg 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.

recensie

AGENDA

Niels deelt zijn talent 
met dankbaar publiek!
Aalsmeer - Wat is het toch leuk 
wanneer een kleinkunstenaar zijn 
talent wil delen met publiek. Dat 
deed Niels van der Gullik met zijn 
programma ‘Niels presenteert’ op 
tweede kerstdag in de bovenzaal 
van De Oude Veiling. Alweer voor 
de derde keer kon het publiek de 
door KCA en Oude Veiling geor-
ganiseerde middag luisteren naar 
zijn liedjes. Gelukkig is het niet zijn 
laatste optreden in Aalsmeer, want 
Niels komt nog drie keer terug en 
wel op 23 januari, 20 februari en 
20 maart. Laat al degenen die van 
het Nederlandse luisterlied hou-
den, deze data noteren en kom in 
groten getale naar de Oude Veiling. 
Teksten van onder andere Corne-
lis Vreeswijk, Freek de Jonge, Toon 
Hermans en Doe Maar worden op 
een originele manier ten gehore ge-
bracht. Niels verstaat de kunst om 
met mooie simpele woorden men-
sen tot in het hart te raken en sa-
men met zijn muziekgezelschap 
weet hij zijn publiek een onbekom-
merde middag te bezorgen. Dit keer 
werd de kleinkunstenaar bijgestaan 
door de getalenteerde muzikanten: 
Erik Bogers, Auke Haaksma, Jos Ko-
lenberg en geluidstechnicus Ema-
nuel van der Ven, die ook nog eens 
treffende gedichten voorleest. Bij ie-

der optreden wordt een andere gast 
ten tonele gevoerd en dit keer een 
schot in de roos, want Ellen Vos ver-
scheen op het podium! In een vlam-
mend rode jurk zong zij, als was zij 
de wederopstanding van Maria Cal-
las; ‘Mens durf te leven’ In steeds 
weer nieuwe oogverblinde crea-
ties bracht zij prachtig gezongen 
poëzie ten gehore. Niels toont een 
mooi pamflet tegen een tijd waar-
in de mens zich nog maar moeilijk 
herkent. Want wie wil nu niet even 
wegdromen bij de teksten van ‘Wat 
zijn aan zee de zoenen zout’, een 
tekst ooit gezongen door Toon Her-
mans evenals de zin: ‘En ik vond het 
onbegrijpelijk mooi dat iemand mij 
een lieverd vond?’ Jong talent was 
er ook. Floor van der Hoeven moest 
eerst even nadenken of zij wel aan 
het verzoek wilde voldoen om iets 
voor het publiek te zingen, maar tij-
dens de pauze wist zij het zeker, zij 
ging ‘Oh, dennenboom’ zingen. Bij-
gestaan door de bandleden en al-
le aanwezigen, dit keer een menge-
ling van jong en oud, werd het een 
mooi samenzang. Voor meer infor-
matie www.nielsvandergulik.nl. Voor 
kaarten: De Oude Veiling, telefoon 
368378. 

Janna van Zon

25 Jaar Aalsmeerse pramenrace
Receptie van DIP en SPIE
Aalsmeer - Op vrijdag 7 janua-
ri begint om 17.00 uur een speciale 
nieuwjaarsreceptie in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. De Aalsmeer-
se pramenrace bestaat 25 jaar en 
daarom organiseren DIP en SPIE 
samen deze receptie om het jubile-
umjaar feestelijk te starten. De Dip-
pers hebben als De Illegale Peur-
ders de eerste tien jaar de organisa-
tie van de pramenrace voor hun re-
kening genomen. Inmiddels zetten 
de SPIE-ers als Stichting Pramen-
race In Ere dit al vijftien jaar met veel 
plezier voort. De deelnemers aantal-
len zijn overvloedig en de schoon-
maakactie en de Junioren pramen-

race zijn niet meer weg te denken 
uit het waterbeeld van Aalsmeer, ze 
zijn vaste onderdelen geworden van 
het SPIE-team. 
Er zijn voornemens om in dit zilve-
ren jubileum ergens dit jaar groots 
te vieren. Maar om er alvast in te ko-
men staan de mannen en vrouwen 
van DIP en SPIE graag klaar op vrij-
dag 7 januari. Er worden nog prijzen 
uitgereikt voor het mooiste mas-
ker en natuurlijk de rode lantaarn, 
die nog te verdelen is van afgelo-
pen pramenrace.  PS: De Oude Vei-
ling heeft extra berenburg ingesla-
gen. Kom ook het glas heffen op 25 
jaar pramenrace!

Aalsmeer - Zondag 2 januari nodigen café Joppe en de Hucksters iedereen 
weer net als vorig jaar uit om een borrel op het nieuwe jaar te komen drin-
ken. Rond de klok van 19.00 uur spelen de Hucksters hun vertrouwde rock-
songs. Kom ook langs, vorig jaar was het reuze gezellig. Echt dé gelegen-
heid om iedereen het beste te wensen voor een rockin’ 2011. De toegang tot 
Joppe in de Weteringstraat is uiteraard gratis. 

Nieuwjaar met Hucksters

Team ‘Gly’em erin’ wint 
sjoelcompetitie de Praam
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
23 december vond de finale plaats 
van de sjoelcompetitie in café de 
Praam. Tot het laatste moment bleef 
het spannend wie de uiteindelijke 
winnaars gingen worden. Na een 
gezellig optreden van Jopie Vogel-
vang konden de winnaars bekend 
gemaakt worden. De winnaar van 
de sjoelcompetitie 2010 is gewor-
den Team Gly’em erin! Het is weer 
mogelijk je in te schrijven voor de 
sjoelcompetitie in het nieuwe jaar. 
De eerste competitieavond is don-
derdag 27 januari. Opgeven kan 
via Bas@cafedepraam.nl Een team 
dient te bestaan uit vier personen..

Koud en Nieuw en New Year
Tijdens oud en nieuw organiseert de 
FIA Koud en Nieuw in de Praam. Het 
feest is helaas uitverkocht. Het be-
looft een gezellige avond te worden. 
De Praam is voor de FIA geopend 
vanaf 22.00. De Praam opent vrijdag 
31 december zijn deuren om 16.00 
uur en sluit om 20.00 uur in verband 
met de voorbereidingen voor Koud 
en Nieuw. Let er wel op dat tijdens 
dit evenement de leeftijdsgrens van 
18 jaar word gehandhaafd. Vergeet 

daarom je legitimatie niet mee te 
nemen! Aanstaande zaterdag 1 ja-
nuari is het tijd voor de jaarlijkse 
New Year’s Party in café de Praam. 
Even rustig bijkomen van alle da-
gen met de hits van DJ Zwekko en 
om klokslag twaalf uur een heerlijk 
glaasje champagne van het huis. De 
Praam is zaterdag vanaf 17.00 uur 
geopend.

Rick, hits van toen en bingo
Alvast een voorproefje van de aan-
komende maand: Volgende week 
vrijdag komt Rick van der Kroon 
optreden vanaf 22.00 uur. Daar-
na neemt DJ Elmar de muziek 
over. En volgende week zaterdag is 
het tijd voor een nieuw concept in 
Aalsmeer, Retro dans le Praam, DJ’s 
Bert en Nelis draaien de hits van 
‘vroeger’. De beste nummers van 
1995 tot 2002 worden in elkaar ge-
mixt tijdens deze unieke avond. Mis 
het niet, de entree is gratis. Don-
derdag 13 januari is het tijd voor de 
eerste mega Praam bingo. De bingo 
start om 20.30 uur, uiteraard is pu-
bliek eerder ook welkom. De entree 
is vrij en lootjes zijn te koop voor 
slechts 50 eurocent per stuk.

Team Koud Binnen wint 
Joppe pubquiz van 2010
Aalsmeer - Na 25 maal een Jop-
pe pubquiz te hebben georgani-
seerd in 2010 werd afgelopen dins-
dag de eindejaar quiz gepresen-
teerd door Jan van Schuppen, eige-
naar van dit gezellige café aan de 
Weteringstraat. Aan de eindejaar 
quiz werd mee gedaan door negen 
teams, zodat er een drukke en ge-
zellige sfeer hing. Deze keer was de 
pubquiz door de eigenaar zelf in el-
kaar gezet, de hele pubquiz stond 
in het teken van Aalsmeer. Er was 
zelfs een afbeeldingenronde met 
huizen die in de gemeente te koop 
staan, waarvan de deelnemende 
teams moesten raden waar ze ston-
den. De muziekronde bestond met 
19 fragmenten geheel uit Aalsmeer-
se bands en muzikanten. Maar ook 

vragen over de geschiedenis van de 
gemeente werden niet geschuwd. 
De eindejaar quiz werd met 98 pun-
ten gewonnen door team Koud Bin-
nen. Dit team mocht ook met de eer 
strijken daar zij de over-all winnaars 
waren van het hele pubquiz-jaar 
2010. Team Koud Binnen bestaat 
uit: Jessica Schenkius, Lennart Os-
kam, Gert Wentzel en Onno Hamers.
Joppe gaat ook in 2011 weer door 
met de Joppe pubquiz. Deze wor-
den om de week op dinsdagavond 
gehouden vanaf 20.30 uur. Deelna-
me is mogelijk met teams van maxi-
maal 4 personen. Inschrijven kan 
op de avond zelf, kosten zijn 5 eu-
ro per team. De eerst pubquiz in het 
nieuwe jaar wordt georganiseerd op 
dinsdag 11 januari.

Piano Night en spetterend 
oud en nieuwfeest in Blitzz
Aalsmeer - Iedere donderdag is 
het Blitzz Piano’s Night. Ook van-
avond, donderdag 30 december, zijn 
bezoekers vanaf 21.00 uur van har-
te welkom. De toegang is gratis. Tij-
dens Blitzz Piano’s Night brengen 
de beste piano-entertainers van Eu-
ropa alle wereldhits op verzoek van 
het publiek ten gehore. Geen setlijst, 
geen vast repertoire, maar geïnspi-
reerd door het aanwezige publiek! 
Alles draait om de interactie tussen 
de pianist en publiek. U vraagt en zij 
spelen naar mate de avond vordert 
zal de show uitgroeien tot een on-
gekend spektakel, waarbij iedereen 

van harte uitgenodigd wordt om tot 
in de late uurtjes lekker mee te zin-
gen of te swingen! Op vrijdag 31 de-
cember presenteert Blitzz een spet-
terend oud en nieuw feest van 22.00 
tot 04.00 uur. De toegang is gratis, 
maar vol is vol. 
En: Bespeel jij een instrument en 
vind je het leuk om eens met be-
kende en onbekende muzikanten 
te jammen? Dan is dit nu jou kans. 
Iedere woensdag wordt een on-
wijs gezellige muzikale jamsezzi-
on-avond georganiseerd. De eerste 
jamsezzie in 2011 is op 12 januari 
vanaf 21.00 uur in Blitzz.

Aalsmeer - Natalia Dik bezoekt Het Oude Raadhuis. Samen met Evgeny 
Sharaborin kwam zij vanuit Siberië naar  het evenzo winterse Aalsmeer. KCA 
toont ruim zestig schilderijen van dit kunstenaasrechtpaar. Kracht, strijdvaar-
digheid, betrokkenheid, melancholie, warmte en een poëtische beleving type-
ren de Russische ziel. Wie kan dat beter treffen dan de kunstenaar. De expo-
sitie is nog tot en met 23 januari te bewonderen in Het Oude Raadhuis van 
Aalsmeer in de Dorpsstraat. Een gratis kijkje nemen kan iedere donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Expositie tot en met 23 januari
Warmte van Russische 
ziel in Oude Raadhuis

Vanavond film in café Bacchus
‘De gelukkige huisvrouw’
Aalsmeer - De Nederlandse speel-
film ‘De gelukkige huisvrouw’ met 
publiekslieveling Carice van Hou-
ten wordt vanavond, donderdag 30 
december, vertoond in cultureel ca-
fé Bacchus. De gelukkige huisvrouw 
naar het gelijknamige boek van Hel-
een van Royen was een kraker in 
2010 en vertelt het deels autobio-

grafische verhaal van Heleen van 
Royen met haar ongezouten taalge-
bruik, scherpe humor en ruime aan-
dacht voor seks. 
De film in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat begint om 21.00 
uur, zaal open vanaf 20.30 uur, en 
de toegang bedraagt 3,50 euro per 
persoon.

Optreden Gerdie op eerste 
werkdag in café Sportzicht
Aalsmeer - Voor het derde jaar or-
ganiseert café Sportzicht weer de 
eerste werkdag op maandag 3 janu-
ari. Een mooie gelegenheid om de 
eerste werkdag af te sluiten onder 
het genot van gezellige muziek en 
een drankje in de hand.

Allround zangeres Gerdie zal vanaf 
16.00 uur deze eerste werkdag fees-
telijk gaan afsluiten. Gerdie heeft 
weer een aantal nieuwe meezingers 
in haar repertoire, die ze graag ten 
gehore wil brengen. De toegang tot 
het café in de Spoorlaan is gratis.

Cabaret ‘Bor Knok’ in Bacchus
Aalsmeer - Het nieuwe jaar kan niet 
beter beginnen dan met een optre-
den van de jonge succesvolle caba-
retier Ronald Smink. Op zaterdag 8 
januari is Ronald te zien in cultureel 
café Bacchus met zijn avondvullend 
programma ‘Bor Knok’. Ronald ligt 
urenlang op bed. Hij komt uit Jou-
re 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 podi-
um maken. 
In 2007 won Smink zowel de pu-
blieks- als juryprijs op het Gro-
ninger studenten cabaret festival. 

Hij maakt deel uit van de Come-
dy Explosion van het Comedy the-
ater in Amsterdam. In oktober ging 
zijn avondvullend programma ‘Bor 
Knok’ in het Bellevue theater in Am-
sterdam in première en de recen-
sies in de landelijke dagbladen zijn 
lovend. Ronald heeft ook een aan-
tal filmpjes opgenomen, het geeft 
een goed beeld hoe absurdistisch 
hij kan zijn. Zeker de moeite waard 
om te bekijken via You Tube Marnex. 
De voorstelling van Ronald op 8 ja-
nuari 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.cultureelcafeba-
chus.nl of bel 0297-342657.

The Clash of the Cover Bands
Aalsmeerse band ‘Stirrrs’ 
in finale Noord-Holland
Aalsmeer - Op zondag 9 januari 
vindt dan nu de finale van Noord-
Holland plaats in de grootste band-
competitie van Nederland The Clash 
of the Cover Bands 2010/2011 in 
poppodium De Kade in Zaandam. 
Vanwege de hevige sneeuw moest 
de op 18 december geplande finale 
uitgesteld worden. De zes beste en 
populairste bands uit deze regio van 
deze zevende editie gaan in twee 
categorieën (vakjury en publiek) de 
muzikale strijd met elkaar aan om 
Noord-Holland te mogen vertegen-
woordigen in de landelijke halve fi-
nales die op de zondagen 27 febru-
ari en 6 maart gehouden worden in 
poppodium 013 in Tilburg. Eén van 
de finalisten op zondag 9 janua-
ri is de Aalsmeerse band The Stirrrs 
met zanger en saxofonist Joran van 
Liempt. De ‘concurrenten’ zijn Bank 
Robber Man, Hooter Tooter Band en 
Boom uit Amsterdam, Iron Made It 
uit Assendelft en Kaas uit Edam. 

De zaal is open vanaf 15.00 uur. De 
entree bedraagt 12,50 aan de kas-
sa, in de voorverkoop via de web-
site www.theclashofthecoverbands.
com 10 euro. Op de site tevens meer 
informatie en de mogelijkheid voor 
bands om zich in te schrijven voor 
de clash of the cover band wedstrijd 
in 2011.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

GITAArvErSTErkEr
 Stagg 10 GA c59,95

GElUkkIG En 
GEzOnd

2011!

nIEUW klassieke gitaar
    Santos Y Mayor c65,-

nIEUW E-BOW
(vioolgeluid op je gitaar) c118,-



•	 Diverse	 locaties,	het	kappen	van	82	bomen,	de	lijst	met	de	te	
kappen	bomen	is	in	te	zien	tijdens	de	openingstijden	bij	balie	6.

Verzenddatum bovenstaande omgevingsvergunningen: 
30 december 2010.

Welstandscommissie

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	bin-
nengekomen	 aanvragen	 omgevingsvergunning,	 activiteit	 bouwen,	
van	de	afgelopen	2	weken.	

Publicatie melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Aalsmeer	maken	bekend	
dat	zij	van	de	volgende	inrichting	een	melding	ingevolge	art.	8.40	van	
de	Wet	milieubeheer	hebben	ontvangen.	Dit	betreft	inrichtingen	die	on-
der	 een	Algemene	Maatregel	 van	Bestuur	 vallen,	waardoor	 de	 vergun-
ningplicht	op	grond	van	de	Wet	milieubeheer	niet	van	toepassing	is.	In	
de	plaats	daarvan	gelden	voor	deze	inrichtingen	de	algemene	regels	en	
voorschriften	uit	het	genoemde	Besluit.

Activiteitenbesluit	Wet	Milieubeheer
Naam	 :	Toko	Sari	Plaza	
Adres	 :	Poldermeesterplein	13
Plaats	 :	Aalsmeer	
Datum		 :	27-12-2010

De	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	 biedt	 geen	 mogelijkheid	 tot	 het	
inbrengen	 van	bedenkingen	of	 het	 instellen	 van	beroep	 tegen	de	
ingediende	melding.	Nadere	inlichtingen	kunnen	worden	verkregen	
bij	de	afdeling	Vergunningen	en	Handhaving.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, Week 52

t/m	4	jan	’11	 Ontheffing	sluitingstijd:	Discotheek	Bon	Ami,	
voor	de	nacht	van	26	op	27	december	2010	tot	
05.00	uur;

t/m	4	jan	’11	 Collectevergunning:	KICI	Kleding	inzameling	2e	
kwartaal,	St.	Sociaal/Medische	hulpverlening	
aan	Oost	Europa	3e	kwartaal,	St.	Ondersteuning	
Medische	Research	4e	kwartaal;

t/m	12	jan	’11	 Concept	Beleidsregels	2012	Algemene	
Subsidieverordening	Aalsmeer;

t/m	19	jan	’11	 Collectevergunning:	Buurtvereniging	Oostend	
t.b.v.	Koninginnedag	van	18	t/m	23	april	2011;

t/m	19	jan	’11	 Drank	en	Horecawet:	Japans	Restaurant	Nagoya,	
Dorpsstraat	6-10;

t/m	19	jan	’11	 Exploitatievergunning:	Japans	Restaurant	Nagoya,	
Dorpsstraat	6-10;

t/m	26	jan	’11	 Verkeersbesluit:	Geraniumstraat	39,	het	aanleggen	
van	een	gehandicaptenparkeerplaats;

t/m	27	jan	’11	 Herinrichting	Van	Cleeffkade,	Adviesnota	B&W	
2010/12039,	de	informatie	staat	ook	op	de	

v o o r m e e r i n f o r m a t i e : W W W . a a l s m e e r . n l

officiële mededelingen
30 december 2010

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	 tot	 14.00	 uur:	
vrije	inloop.	Op	woensdag	is	de	afde-
ling	 Dienstverlening	 open	 van	 8.30	
tot	20.00	uur.	Tussen	17.00	en	20.00	
uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	
reisdocumenten,	 rijbewijzen,	 verhui-
zingen	 en	 uittreksels.	 Voor	 (her)in-
schrijvingen	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	tot	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	 por-
tefeuilleverdeling	 www.aalsmeer.nl	 of	
uw	gemeentegids.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket:	
tel.	0900-1234561
Loket	Sociale	Zaken:	
ma		9.00-11.00	uur
wo		13.30-15.30	uur
vr		9.00-11.00	uur
tel.	0297-513111
Brengen	en	ophalen	van	afval:	
Afvalbedrijf	de	Meerlanden,	
tel.	0297-38	17	17	of	
info@meerlanden.nl.
Loket	Wonen,	Welzijn	&	Zorg:
ma	t/m	vr		8.30-12.30	uur
tel.	0297-513131.
Budgetbegeleiding	en	Schuldhulp-
verlening	Gemeente	Uithoorn:	
Postbus	8,	1420	AA	Uithoorn,	
tel.	0297-513931.

servicePunt beheer en uitvoe-
ring Provincie noord holland
Voor	 al	 uw	 klachten	 over	 provinciale	
wegen	en	bruggen:	0800-0200	600	of	
mail	naar	infobu@noord-holland.nl.
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website	van	gemeente	Aalsmeer,	www.aalsmeer.nl;
t/m	27	jan	’11	 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;

t/m	28	jan	’11	 Verkeersbesluit	2010/10292	en	2010/12559.

ter inzage bij de afdeling 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.

verdagen (verlenging) beslistermijn 
aanvraag omgevingsvergunning

Krachtens	artikel	3.9,	lid	2,	van	de	Wet	algemene	bepalingen	omge-
vingsrecht	kan	het	bevoegd	gezag	de	in	het	eerste	lid	bedoelde	ter-
mijn	(acht	weken)	eenmaal	met	ten	hoogste	zes	weken	verlengen.	
De	beslissing	op	de	volgende	aanvraag	is	met	toepassing	van	artikel	
3.9,	lid	2	van	de	Wabo	met	zes	weken	verdaagt:
•	 Hadleystraat	66	te	Aalsmeer,	ontvangen	op	1	november	2010.

fractiesPreekuur
Twee	 keer	 per	 maand	 is	 het	 mogelijk	 om	 de	 fracties	 gezamen-
lijk	 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	 mi-
nimaal	 één	 week	 voorafgaand	 aan	 het	 spreekuur	 contact	 op	 te	 ne-
men	 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	‘gemeente-info’.	Te-
vens	kunt	u	daar	de	gemeente-info’s	van	de	afgelopen	maanden	raad-
plegen.

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	daar-
over	nader	bericht.	Indien	u	niets	van	ons	heeft	gehoord,	kunt	u	ervan	
uitgaan	dat	uw	klacht	of	melding	is	opgelost.

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	de	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

oPeningstijden gemeentehuis in verband 
met de feestdagen

Op	31	december	is	het	gemeentehuis	om	16.00	uur	gesloten	
en	niet	meer	telefonisch	bereikbaar
Op	3	januari	2011	is	het	gemeentehuis	geopend	vanaf	11.00	
uur	en	is	ook	telefonisch	bereikbaar	vanaf	11.00	uur.

Wet algemene bePalingen omgevingsrecht 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	de	
volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	zijn	ontvangen:
•	 Aalsmeerderweg	282,	het	bouwen	van	een	woning;
•	 Aalsmeerderweg	334,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Dr.	J.	Wasscherstraat	8,	het	plaatsen	van	een	carport;
•	 Dr.	J.	Wasscherstraat	10,	het	plaatsen	van	een	carport;
•	 Kudelstaartseweg	243,	het	uitbreiden	van	het	fysiotherapeutisch	

instituut;
•	 Kudelstaartseweg	283,	het	slopen	van	de	woning	en	schuur,	het	

kappen	van	21	bomen;
•	 Lakenblekerstraat	24,	het	vestigen	van	detailhandel;
•	 Maarse	&	Kroon	Hof	31,	het	plaatsen	van	een	dakopbouw;
•	 Machineweg	157,	het	bouwen	van	een	schuur;
•	 Machineweg	300,	het	slopen	van	de	woning	en	het	bouwen	van	

een	nieuwe	woning	met	berging;
•	 Ophelialaan	171,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Schweitzerstraat	127,	het	plaatsen	van	een	dakkapel;
•	 Vlinderweg	226,	het	vergroten	van	de	woning;
•	 Zeemanhof	4	en	5,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.

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	in-
zage	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.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	op	
grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	omgevingsver-
gunning	te	verlenen:
•	 Aalsmeerderweg	249	A-1,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Aalsmeerderweg	249-255,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Jac.	P.	Thijsselaan	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Oosteinderweg	tussen	15	en	17,	het	aanleggen	van	kabels	en	lei-

dingen;
•	 Oosteinderweg	174,	het	kappen	van	een	populier;
•	 Willem-Alexanderstraat,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
Verzenddatum bovenstaande omgevingsvergunningen: 
24 december 2010.
•	 Aalsmeerderweg	334,	het	aanleggen	van	kabels	en	leidingen;
•	 Cyclamenstraat	tussen	32	en	66,	het	kappen	van	8	sierperen;
•	 Hornweg	166,	het	kappen	van	een	carpinus;
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Cheques voor ruim zestig stichtingen

De Meerlanden deelt uit!
Rijsenhout - Op woensdag 22 de-
cember hebben vrijwilligers van 
ruim zestig goede doelen en ver-
enigingen het winterse weer ge-
trotseerd om in de kantine van De 
Meerlanden cheques met een tota-
le waarde van 40.000 euro in ont-
vangst te nemen. Tijdens een fees-
telijke uitreiking hebben zij een bij-
drage ontvangen uit het Meerlan-
denfonds. 
De cheques zijn overhandigd door 
het bestuur van het Meerlanden-
fonds en door burgemeesters en 
wethouders van de verschillende 
gemeenten waarin De Meerlanden 
actief is. “Ook dit jaar willen wij via 
goede doelen en verenigingen iets 
doen voor de inwoners van de ge-
meenten waar wij zorgen voor een 
schone en duurzame leef- en werk-
omgeving”, aldus Ger de Jong, di-
recteur van De Meerlanden.”Zo 
brengen wij nog meer energie in 
de buurt!” De cheques zijn on-
der andere overhandigd door bur-
gemeester Weterings van Haar-
lemmermeer, wethouder Ad Ver-
burg van Aalsmeer en Joost Hoff-
scholte namens het Meerlanden-
fonds. Uit Aalsmeer zijn deze keer 
op een geldelijke bijdrage getrak-
teerd: Sjoelclub Aalsmeer, jonge-
rencentrum N201, stichting Vrien-
den van de Binding, stichting Foun-
dation Mission House of the Gam-
bia, stichting Samenwerking Roe-
menië, Aalsmeers Harmonie, mu-
ziekvereniging Flora, Ouderensoos 
Kudelstaart, stichting AED West-

einder, vrouwenensemble Davan-
ti, zorgcentrum Aelsmeer, vrouwen-
koor Vivace, KMTP Groei en Bloei, 
stichting Rommelmarkt Kudelstaart, 
stichting De Bosmobiel en Pax Kin-
derhulp. Ook stichting De Regen-
boog uit Amstelveen, Vrouwenver-
eniging Rijsenhout en de Neder-
lands Gereformeerde Kerk Haar-
lemmermeer hebben een gift ont-
vangen.

Aanvragen 
Goede doelen of (sport)verenigin-
gen en hun leden en vrijwilligers die 
een project hebben of een speciale 
activiteit wille organiseren, kunnen 
zich aanmelden voor een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds. Het be-
stuur, dat bestaat uit de heer Hof-

fscholte (oud-burgemeester van 
Aalsmeer), burgemeester Wete-
rings (Haarlemmermeer), Hans de 
Boer (voorzitter raad van commis-
sarissen De Meerlanden) en Ger de 
Jong (algemeen directeur De Meer-
landen), hanteerde een aantal crite-
ria om tot toekenning of afwijzing te 
komen. Zo moet er sprake zijn van 
een organisatie en deze organisatie 
dient zich zonder winstoogmerk te 
richten op de bevolking in het ver-
zorgingsgebied van De Meerlan-
den. Het fonds neemt verder nooit 
meer dan vijftig procent van de kos-
ten voor haar rekening. Voor goe-
de doelen is de maximale bijdrage 
vastgesteld op 2.500 euro en voor 
(sport)verenigingen op maximaal 
1.000 euro.

Bij vermissing
Naar gemeente 
voor paspoort
Aalsmeer - Na Amsterdam, Am-
stelveen, Diemen en Ouder-Amstel 
wordt nu ook in Aalsmeer en Uit-
hoorn de procedure vermissing do-
cument vereenvoudigd. Per 1 janua-
ri hoeft geen aangifte meer gedaan 
te worden bij de politie van verlies 
van uw Nederlandse paspoort, id-
kaart of rijbewijs. U kunt direct naar 
het loket Burgerzaken. Bij het loket 
kan na melding van het verlies di-
rect een nieuw document aange-
vraagd worden. Inwoners gaan nu 
reeds naar de gemeente als het rij-
bewijs, paspoort of identiteitskaart 
is beschadigd. Is uw rijbewijs, pas-
poort of identiteitskaart gestolen, 
dan moet wél direct aangifte ge-
daan worden bij de politie. Dat kan 
bij het politiebureau aan de Dreef.

Graag wil ik nog eens attenderen op 
Deelplan 9, waar niets van terecht 
is gekomen. De mooie dorpsstraat 
die als Koningsstraat is uitgegeven 
verandert in een simpele wijkstraat, 
waar veel huizen gebouwd worden 
in verband met de dure grond. Het 
prachtige plan, zie de foto’s is vol-
komen in het water gegooid. Als be-
woner van de W. Alexanderstraat 
40 ben ik zeer boos dat dit gaat ge-
beuren zonder inspraak van de be-
woners. Dit project wordt ons weer 
opgedrongen door een College 
die weet wat goed is voor de bur-
ger. Het is niet haalbaar, dus dan 
maar stomme rijtjes woningen. De 
grond moet immers betaald wor-
den en de kas is leeg. De Konings-
staat zou een prachtige loop/fiets-
straat worden met mooie lampen en 
leuke verspringende geveltjes.... Dat 
was het plan waarmee ze ons lekker 
hebben gemaakt destijds. Kijk naar 
de plattegrond en je krijgt meteen 
het gevoel dat je over moet geven. 
Er zou ook nog een beetje groen ko-
men, want dat was eigenlijk hele-
maal vergeten. Typisch Aalsmeers, 
gewoon niet aan gedacht. We blij-
ven toch Aalsmeerse boeren. Een 
school paste niet op dit stukje, ech-
ter wel 39 woningen. We moeten 
het College van Wethouders en Ei-
gen Haard hiervoor hartelijk bedan-
ken en een fijne Kerst en Nieuw-
jaar wensen, want de hangjonge-
ren zijn we kwijt. Wij krijgen 60 au-
to’s te parkeren en tientallen men-

sen die via de W. Alexanderstraat 
over de drempels een uitweg zul-
len moeten zoeken om ergens an-
ders te komen. Huizen op 10 meter 
uit de bestaande bebouwing, omdat 
het anders niet past....! Vooral wil 
ik ook AB bedanken dat ze zo veel 
voor ons gedaan hebben om dit te 
realiseren. Wat stond er ook al weer 
in de verkiezingsfolder? De burgers 
van omgeving Deelplan 9 zijn allang 
blij, omdat het anders een jarenlan-
ge wildernis was gebleven. Echter 
Goddank door de subsidie die men 
kreeg als de eerste paal voor 1 ja-
nuari 2011 gedraaid was, kon men 
met een noodgang de grond bouw-
rijp maken, waarbij de aannemer 
zich in alle bochten moest wrin-
gen om op tijd klaar te zijn, ondanks 
de sneeuw. Geweldig staaltje bou-
wen! Men kan wel snel werken, als 
het maar moet! Ambtenaren zijn niet 
laks. De twee onder een kap staan 
verkeerd en moeten dus gespiegeld 
worden, omdat het anders helemaal 
een hopeloos en troosteloos iets zal 
worden, waarbij ikzelf op een kop-
gevel zit te kijken die 10 meter van 
mij af gebouwd gaat worden en de 
tweede kopgevel is, waar ik tegen-
aan ga kijken. Bedankt wethou-
der, een prima convenant met Eigen 
Haard. Het zal weer mooi worden in 
Nieuw-Oosteinde.

Ruud Kraan, W. Alexanderstraat 
40, 1432 HM Aalsmeer. Tel: 06-
51733844.

Geen mooie dorpsstraat, maar 
simpele wijkstraat: Deelplan 9

ingezonden

Aalsmeer - De afgelopen twee 
weken is de afvalkalender van De 
Meerlanden in opdracht van de ge-
meente Aalsmeer huis aan huis ver-
spreid. In deze kalender vinden de 
bewoners alle informatie over het 
ophalen van het huisvuil, de ophaal-
dagen in hun wijk en de regels rond 
het aanbieden van huisvuil. Ook de 
ophaaldagen van papier en GFT zijn 
per wijk terug te vinden en het apart 
inzamelen van plastic, glas en tex-
tiel wordt nog eens uitgelegd. Daar-
naast kunnen bewoners alle infor-
matie vinden over klein chemisch 
afval, grof vuil en de milieustraat 

van De Meerlanden. De speciale 
service van het ophalen van snoei-
afval en takken twee à drie keer per 
jaar wordt ook nog eens onder de 
aandacht gebracht. Alle informatie 
over de kringloopwinkel De Meer-
winkel is eveneens te vinden op de 
afvalkalender. 
Wie geen afvalkalender ontvangen 
heeft, kan gratis een kalender aan-
vragen bij de afdeling publieksinfor-
matie van De Meerlanden via 0297-
381717. De afdeling publieksinfor-
matie is van maandag tot en met 
vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 16.30 
uur. 

Afvalkalender huis aan huis 

Geen nieuw blog! 
Zit burgemeester 
zonder inspiratie?
Aalsmeer - Al ruim twee weken is 
er geen nieuwe blog verschenen 
van burgemeester Pieter Litjens. De 
eerste burger houdt een ‘weekblog’ 
bij op de website van de gemeente, 
www.aalsmeer.nl Sinds 10 decem-
ber jl is echter geen actueel verhaal 
meer gepubliceerd op de site. 
Het kan natuurlijk zijn dat de kerst-
drukte, waar Litjens het op 10 de-
cember nog over heeft, alle tijd 
heeft opgeslokt om een nieuw dag-
boekhoofdstuk te schrijven. 
Aan de andere kant... tussen kerst 
en nieuwjaar is het bij de mees-
te bedrijven en organisaties juist 
rustig. Tijd genoeg om een blog te 
schrijven. 
Of zou Pieter Litjens geen inspi-
ratie hebben een nieuw blog mee 
te vullen? Je hoeft maar naar bui-
ten te kijken om dat probleem op te 
lossen: sneeuw (strooibeleid), een 
kromme kerstboom voor het raad-
huis die vervangen is... Een terugblik 
of juist vooruitblik. De gemeente die 
twittert... Onderwerpen te over om 
een ‘vers’ blog te schrijven. 
Alvast één goed voornemen voor 
2011: Een nieuw blog in week 1. Of 
de naam weekblog veranderen naar 
maandblog.
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JANUARI
* Het nieuwe jaar begon bij de Nieu-
we Meerbode feestelijk. ‘Onze’ Hen-
ny Keessen vierde haar 25-jarig ju-
bileum bij de krant. Op 2 januari 
in 1985 stapte zij het pand van de 
krant in de Kanaalstraat binnen en 
ze is nooit meer weggegaan. Henny 
zet teksten en kabalen, maakt pagi-
na’s op en als nodig corrigeert de-
ze duizendpoot ook advertenties. 
Uit handen van directeur Luuc van 
der Ouw kreeg Henny op de eerste 
werkdag van het nieuwe jaar, 4 ja-
nuari, een mooie bos bloemen. Hen-
ny’s geheim: “Ik vind het werk leuk 
en ik heb leuke collega’s, wat wil ik 
nog meer.” 

* Schaatsen kon in januari. Niet 
op de Westeinderplassen, want na 
controle concludeerde de federatie 
van IJsclubs dat de Poel nog te ge-
vaarlijk was. Een toertocht bleef uit, 
maar menigeen heeft toch kunnen 
genieten van schaatsen op natuur-
ijs op de banen bij de Uiterweg en 
de Jac. Takkade. En natuurlijk waren 
de koep-en-zopie kramen geopend!

* Dat de Nieuwe Meerbode over in-
ventie krantenlopers beschikt, be-
wees Jeroen Piet in januari. Om 
geld in te zamelen voor hulp aan 
de inwoners van Haïti is Jeroen met 
vriend Tim de Ridder flessen gaan 
ophalen in het centrum. In de krant 
deed Jeroen een oproep aan ande-
re kinderen in Aalsmeer om ook le-
ge flessen op te gaan halen en aan 
volwassenen om flessen te bewa-
ren. Het heeft een mooi bedrag voor 
Haïti opgeleverd!

* Een bijzonder huiskamermuseum 
heeft in januari in Aalsmeer haar 
deuren geopend. De Mokum col-
lectie van de op mysterieuze wij-
ze overleden Dieuwke Bakker heeft 
een definitieve plaats gekregen in 
het huiskamermuseum van Jan-
na van Zon aan de Van Cleeffkade 
12. De Mokum collectie bestaat uit 
schilderijen, tekeningen en grafie-
ken van totaal 29 kunstenaars. Be-
kende namen zijn onder andere Ans 
Markus, Henk Helmond, Jasper van 
Putten en Ferdinand Erfmann. Het 
huiskamermuseum is elke eerste 
weekend van de maand, op zater-
dag en zondag van 12.00 tot 17.00 
ur, geopend en op afspraak te be-
zoeken via 0297-346425. Aanstaan-
de zaterdag 1 en zondag 2 januari 
staat de deur open voor bezoekers.

FEBRUARI
* En ook februari begon feestelijk 
bij de Nieuwe Meerbode, nog een 
jubilaris! Ook in 1985, op 1 februa-
ri, had Wil Bothe-Passies haar eer-
ste kennismaking met de krant die 
je pakt en deze Kudelstaartse is ook 
niet meer weggegaan. De mees-
te bezoekers en bellers kennen Wil 
van haar baliewerk en de vrouw die 
als eerste de telefoon opneemt om 
vervolgens door te verbinden naar 
de gevraagde afdeling. Samen met 
Ank vormt Wil het gezicht bij de ba-
lie en neemt hier menig adverten-
tie op. Ook Wil kreeg bloemen van 
directeur Luuc van der Ouw en er 
was gebak!

* Klein, maar dik: Het boekwerk met 
de titel ‘Het college van Aalsmeer 
maakt de balans op’. Op 3 maart 
vinden de gemeenteraadsverkie-
zingen plaats en gaan andere wet-
houders naast burgemeester Pie-
ter Litjens achter de bestuurstafel 
plaatsnemen. In het boekwerk legt 
het college verantwoording af over 
het (uit)gevoerde beleid aan de ge-
meenteraad en de inwoners van de 
gemeente. Volgens de eerste burger 
is een verbeteringsslag gemaakt in 
de bedrijfsvoering en wat de finan-
ciën betreft is een sluitend meerja-
renkader gepresenteerd. Wat de fi-
nanciën betreft gaf Litjens al aan 
somber gesteld. “Er zullen nare be-
slissingen genomen moeten wor-
den”, zo zei hij. De voorgenomen 
bezuinigingsronde, is zoals bekend, 
inmiddels in gang gezet.

* En in februari was Aalsmeer inder-
daad in de ban van de gemeente-
raadsverkiezingen. Alle fracties gin-
gen op pad in de gemeente op zoek 
naar stemmers: CDA kopte ‘Flo-
reer in Aalsmeer, ‘Verder met PACT 
Aalsmeer’ was de slogan van de-
ze partij, de VVD presenteerde zich 
als de partij voor de ondernemende 
mens en AB gaf aan het tijd te vin-
den voor echte veranderingen. Nou, 
deze zijn inmiddels in gang gezet!

* Op 23 februari wist Bob de Jong 
de bronzen medaille te veroveren op 
de Olympische Winterspelen in Van-
couver. De Kudelstaartse schaatser 
werd derde op de 10.000 meter. De 
Kudelstaarter was overigens niet 
helemaal tevreden over zijn pres-
tatie. “Ik zat niet in mijn race. Op 
een gegeven moment ben ik maar 
overgegaan op hard werken”, aldus 
De Jong. Deze hardwerkende Ku-
delstaartse mentaliteit bracht Bob 
toch mooi naar een Olympische me-
daille. Bij zijn ijsclub in Leimuiden is 
Bob de Jong in het zonnetje gezet 
en natuurlijk was burgemeester Pie-
ter Litjens hier ook aanwezig om de 
schaatser te feliciteren. 

MAART
* Op woensdag 3 maart vonden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats 
en reeds de volgende dag kon de 
uitslag in de Nieuwe Meerbode ge-
lezen worden. Een aardverschui-
ving in politiek Aalsmeer: AB mag 
de grote winnaar van de verkiezin-
gen noemen. De lokale partij maak-
te een droomstart op de ‘regerings-
ladder’ en kreeg totaal 3.016 stem-
men en dat zijn er liefst 943 meer 
dan in 2006. Het CDA kreeg totaal 
3.242 stemmen en dit zijn er slechts 
101 meer. Ook de VVD mag zich 
winnaar noemen. De fractie kreeg 
totaal 2.760 stemmen, een stijging 
van 587 stemmen. Grote verliezer 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
was PACT. De samenwerking tussen 
PvdA, Groen Links en D66 kreeg 
totaal 2.212 stemmen, een verlies 
van 756 stemmen. Het CDA heeft 
zes zetels gekregen (bleef gelijk), 
AB steeg van kleinste naar evenzo 
grote partij, ook zes zetels, de VVD 
steeg van 4 naar 5 zetels en PACT 
moest inleveren, van 5 naar 4 zetels. 
De eerste onderhandelingen gingen 
tussen CDA, AB en VVD, maar de-
ze samenwerking mislukte. Uitein-
delijk bereikten CDA, AB en PACT 
overeenstemming en leverde elk 1 
wethouder in het college. Voor het 
eerst sinds vele jaren in Aalsmeer is 
de VVD nu oppositiepartij.

* Het was 13 maart 1990 dat Ver-
voersmaatschappij Centraal Neder-
land (later Connexxion) voorgoed 
zijn vestiging sloot in Aalsmeer. 
Daarmee verdween niet alleen 
Aalsmeerse historie, maar ook het 
vertrouwde beeld ‘De Vleugels’ 
(Wings) gemaakt door beeldhou-
wer Ben Guntenaar. De gebouwen 
op het Maarse en Kroon terrein aan 
de Stommeerweg, waar de bussen 
hun stalling vonden, zijn verdwe-
nen en nu al enkele jaren is de wijk 
Maarse en Kroonhof het vertrouw-
de beeld op deze plek. En sinds 13 
maart 2010 is De Vleugels ook weer 
terug op ‘zijn’ vertrouwde plek. Door 
wethouder Jaap Overbeek en direc-
teur Jan Box van Connexxion werd 
tijdens een feestelijke bijeenkomst 
het beeld en de bijbehorende pla-
quette onthuld in de wijk. Onder 
andere hierbij aanwezig was Miep 
Maarse, die dochter van Aalsmeer-
der Jac. Maarse die in 1923 bus-
maatschappij Maarse & Kroon 
startte en dus grondlegger was van 
openbaar vervoer in deze regio.

Jaarverslag 2010
door Jacqueline Kristelijn
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Bloemenhandel betaalt mee 
aan ‘sierteeltweg’ naar N201
Aalsmeer - Voor het eerst in de ge-
schiedenis gaat de georganiseerde 
groothandel in bloemen en planten 
meebetalen aan de aanleg van een 
weg. Brancheorganisatie VGN heeft 
toegezegd maximaal twee miljoen 
te zullen bijdragen aan een zoge-
noemde ongestoorde logistieke ver-
binding (OLV) tussen bloemenvei-
ling FloraHolland in Aalsmeer en de 
omgelegde provinciale weg N201.
Met de OLV willen de deelnemende 
partijen onder meer vertragingen bij 
de geplande gelijkvloerse kruising 

van de N201 en de N231 (Legmeer-
dijk) voorkomen. 
Het is de bedoeling dat de toe-
gangsweg uitsluitend voor sier-
teelttransport gaat worden gebruikt. 
Ook het Rijk, de Provincie Noord-
Holland, en de luchthaven Schiphol 
hebben toegezegd aan het publiek-
private project te zullen bijdragen. 
Het project wordt gecoördineerd 
door Amsterdam Connecting Trade 
(ACT), een regionaal platform ge-
richt op de duurzame ontwikkeling 
van logistieke bedrijventerreinen en 

aansluitende infrastructuur, waarin 
bedrijfsleven en overheden partici-
peren. Behalve bij de veiling zal ook 
bij Schiphol worden geïnvesteerd 
in infrastructuur die aansluit bij de 
huidige en toekomstige activitei-
ten op het gebied van luchtvracht-
afhandeling. 
De totale kosten van het project 
zijn geraamd op 16,6 miljoen eu-
ro, waarvan ruim 10 miljoen voor de 
aansluiting bij de veiling. 
Daarvan financiert het Rijk de helft, 
onder voorwaarde dat andere par-

Opbrengst Johan Cruyff Foundation
C1000 spaaractie ‘Helden 
van Nederlandse voetbal’ 
Aalsmeer - C1000 presenteert 
‘Stars of Football’, een uniek collec-
tief van het Nederlandse voetbal: De 
iconen van vroeger, de helden van 
nu en de talenten van de toekomst. 
Zij werden voor C1000 op een heel 
persoonlijke wijze geportretteerd 
door fotograaf Ruud Baan en bij el-
kaar gebracht in een uniek fotoal-
bum. Van dit album gaat de helft 
van de opbrengst naar de Johan 
Cruyff Foundation. Zij leggen daar-
voor speelveldjes aan waardoor kin-
deren lekker buiten kunnen voet-
ballen. Vanaf 27 december kunnen 
bij C1000 gratis 54 unieke fotokaar-
ten van 33 verschillende voetballers 
bij elkaar gespaard worden. Het is 
een bijzondere verzameling helden 
van toen en nu, variërend van Mar-
co van Basten tot Wesley Sneijder 
en van Edwin van der Sar tot Maar-
ten Stekelenburg. 
Ze zijn door fotograaf Ruud Baan 
gefotografeerd op een manier zo-
als we ze niet vaak zien en waarmee 

recht wordt gedaan aan hun unieke 
talent. Al deze Stars komen samen 
in een mooi vormgegeven album. 
Dit album gaat over de grote man-
nen van het Nederlandse voetbal 
die in het geheim samen trainen om 
elkaar nog beter te maken en van 
elkaars talenten te leren. C1000 on-
dernemer Kees Jan Koster: “Ik vind 
het heel bijzonder dat ik deze mooie 
actie in de winkel kan voeren. Het 
zijn geweldige foto’s waarvan ik ze-
ker weet dat mijn klanten ze graag 
bij elkaar willen sparen. Dat er zo’n 
goed doel als de Johan Cruyff Foun-
dation aan is gekoppeld, is natuur-
lijk helemaal mooi. 
Zo kunnen we er met zijn allen voor 
zorgen dat zoveel mogelijk kinderen 
lekker buiten kunnen spelen.” Het 
album is gedurende de spaaractie 
bij C1000 voor 1 euro te koop. De 
helft daarvan gaat ook naar de Jo-
han Cruyff Foundation. Johan Cruijff 
heeft overigens het nawoord in het 
album geschreven.

tijen de overige 8,3 miljoen voor 
hun rekening nemen. De Provincie 
Noord-Holland wil drie miljoen bij-
dragen. 
De rest moet van het bedrijfsleven 
en gemeenten komen. “Een onge-
stoorde verbinding naar de N201 
is voor onze branche van levens-
belang”, zegt VGB-directeur Robert 
Roodenburg. “Daarom investeren 
wij voor het eerst in deze infrastruc-
tuur”. Het tracé is nog niet definitief 
bepaald. Daarover volgt nog overleg 
met de gemeenten Aalsmeer, Uit-
hoorn en Haarlemmermer en met 
de provincie. 
De VGB is de brancheorganisatie 
van de binnenlandse, importeren-
de en exporterende groothandel in 
bloemen en planten. 
Haar leden vertegenwoordigen 65 
procent van de omzet in die be-
drijfstak.

Verkoop via webshop gaat door
Teddy’s wegens verbouwing 
twee weken gesloten
Aalsmeer - Kinderkledingwinkel 
Teddy’s in de Zijdstraat krijgt een 
volledige metamorfose.
Sinds vorige week is de winkel al 
voor de helft afgeschermd en zijn de 
verbouwingswerkzaamheden ach-
ter in de winkel in volle gang. Al-
les wordt aangepakt: De muren, de 
rekken, de verlichting, etc. De kin-
deren hoeven niet bang te zijn dat 
de trein weg zal gaan, want zelfs nu 
de trein ‘even’ uit de winkel is, gaat 
menig kind teleurgesteld de deur 
uit. Dat wil Teddy’s de kinderen na-
tuurlijk niet aandoen! De jongens en 
meisjes krijgen na de verbouwing 
zelfs iets extra’s: Een televisiehoek, 
waar ze leuk een filmpje kunnen kij-
ken. De eerste etage, waar de po-
sitie kleding hangt, wordt even-
eens aangepakt. “Wij gaan langza-
merhand stoppen met de positiekle-
ding. Er wordt niets meer ingekocht. 

De restanten worden voorlopig met 
korting verkocht, maar op is op”, 
vertelt eigenaresse Ingrid Kranen-
burg. Mijn zus, Diana Beumer, gaat 
nu op de eerste etage een acupunc-
tuur praktijk beginnen. De opening 
is gelijk met de heropening van Ted-
dy’s op zaterdag 15 januari. Meer 
informatie over de praktijk is te vin-
den vanaf 15 januari op haar websi-
te. Op vrijdag 31 december om 17.00 
uur sluit Teddy’s voor twee weken 
haar deuren. 
“Maar”, zo benadrukt Ingrid: “Na-
tuurlijk gaat de verkoop van de 
webshop door en als iemand iets 
nodig heeft, kan er altijd een mail 
gestuurd worden.” Op zaterdag 15 
januari om 10.00 uur gaan de deu-
ren van de vernieuwde winkel weer 
open. Wie op de hoogte wil blijven 
kan via de website www.teddys.nl of 
via twitter alles volgen. 

Professioneel en veilig 
vuurwerk bij Rinus Bon 
Aalsmeer - Veiligheid is bij consu-
mentenvuurwerk zeer belangrijk. Ie-
dereen wil met oud en nieuw kun-
nen genieten van mooi vuurwerk, 
maar zonder ongelukken graag. Een 
goede voorbereiding is hierbij es-
sentieel. Enkele tips: Bewaar vuur-
werk op een droge, koele plaats 
en buiten het bereik van kinderen, 
maak nooit zelf vuurwerk, vuurwerk 
moet je nooit bundelen of uit elkaar 
halen, lees de gebruiksaanwijzing 
goed en koop alleen bij officiële ver-
kooppunten. Ook tijdens het afste-
ken moet iedereen voorzichtig zijn. 
Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit 
binnen, draag geen synthetische 
kleding of een capuchon, steek 
maximaal één stuk vuurwerk tege-
lijkertijd af, zet siervuurwerk stevig 
en recht op een vlakke ondergrond, 
zet pijlen altijd in een fles, half ge-
vuld met zand of water, steek het 
vuurwerk aan met een aansteeklont, 
let op de windrichting en neem vol-
doende afstand, zeker 6 meter. Pro-
beer na het afsteken weigeraars 
nooit opnieuw aan te steken en ruim 
alles op zodat andere dit ook niet 

kunnen proberen. Bij de ontwikke-
ling wordt ook rekening gehouden 
met de veiligheid. Zo krijgen ko-
pers bij de Crown collectie een Safe 
Fire Tray, hiermee bent u gegaran-
deerd dat alle artikelen stabiel staan 
bij het afsteken. Voor andere artike-
len is een vuurwerkklem beschik-
baar. De Crown collectie heeft dit 
jaar maar liefst 46 artikelen, waar-
onder 5 spectaculaire pijlen pakket-
ten en is verkrijgbaar bij Rinus Bon 
aan de Kudelstaartseweg. Bij Rinus 
Bon kan iedereen gegarandeerd 
kiezen uit een breed en professio-
neel assortiment. Tot en met vrijdag 
31 december is de losse verkoop, op 
deze dagen mag het vuurwerk ge-
lijk meegenomen worden. De winkel 
aan de Kudelstaartseweg staat vol-
ledig in het teken van vuurwerk, met 
onder andere een zeer groot aan-
bod professioneel vuurwerk, een 
DVD presentatie, gratis oliebollen, 
deskundig advies en heel veel ge-
zelligheid. De medewerkers van Ri-
nus Bon zien u graag en willen ook 
dit jaar graag weer zorgen voor een 
spectaculair nieuwjaar!

Dierenbescherming roept mensen 
op tot bijvoederen van vogels
Aalsmeer - langdurige winterse 
periodes aandienen, behoudens vo-
rig jaar, beschikt de Dierenbescher-
ming niet meer over een netwerk 
voor winterhulp. Daarom wordt nu 
iedereen opgeroepen om dieren, 
met name vogels, te helpen. Dat kan 
door vogelvoer in de tuin te plaatsen 
op een voor vogels veilige plek. Ont-
houdt dat u vogels nooit voer mag 
geven waarin zout is verwerkt. Hier-
door kan uitdroging optreden die 
onvoldoende met vocht kan wor-
den gecompenseerd. Ook margari-
ne is uit den boze, omdat het laxe-
rend werkt. Kaas moet u zonder het 
schadelijke plastic randje voeren. 
Laat noten, broodkruimels en kaas 
achter op een voederplank die on-
bereikbaar is voor natuurlijke vijan-
den van vogels. Ook drinkwater mag 

niet ontbreken op een voederplaats. 
Dek het water wel af met een stuk 
gaas, zodat de vogels niet kunnen 
gaan badderen en dus niet kunnen 
bevriezen. Vetbollen voor vogels zijn 
te koop in de supermarkt en dieren-
winkels, maar u kunt ze ook mak-
kelijk zelf maken. Vermeng zaden 
(zonnepitten, maanzaad en hennep-
zaad) met broodkruim en gesmol-
ten reuzel. Laat het stollen en stop 
het in een netje, knoop het dicht en 
hang het buiten in een struik of aan 
de voederplank op. Voor watervo-
gels geldt dat er open water dient 
te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 
een wak. Als het goed is, zorgen ge-
meenten en waterschappen voor 
voldoende wakken. Omwonenden 
wordt verzocht dieren bij te voe-
deren en om in de gaten te hou-

den of er open water is. Als dat niet 
het geval is kan dat gemeld worden 
aan de betreffende gemeente of 
aan de Dierenbescherming via te-
lefoonnummer 0297-343618 of per 
mail db.aalsmeer@gmail.com. Ook 

is de Dierenbescherming op zoek 
naar mensen die hen willen helpen 
bij het voederen in de gemeenten 
Aalsmeer, Uithoorn en/of de Ron-
de Venen en Rijsenhout. Ten slotte 
wil zij graag weten waar er wakken 
zijn met grote groepen vogels waar 
nog niet wordt gevoerd. De Dieren-
bescherming is bereikbaar via bo-
vengenoemd nummer en op 0297-
328734. 
Kijk voor meer informatie op www.
dierenbescherming.nl.

Uitreiking Rozenpenning aan vrijwilliger
Nieuwjaarsreceptie Gemeente 
Aalsmeer - Aan het begin van 2011 
nodigt de gemeente Aalsmeer al-
le inwoners uit elkaar een gelukkig 
nieuw jaar toe te wensen. Op maan-
dag 3 januari wordt in het gemeen-
tehuis de nieuwjaarsreceptie ge-
houden. In een informele sfeer is 
het mogelijk om elkaar, onder het 
genot van een hapje en een drank-
je, de hand te schudden en de bes-
te wensen te geven. 

De nieuwjaarsbijeenkomst is van-
af 20.00 uur in de burgerzaal. Tij-
dens de nieuwjaarsreceptie wordt 
dé Aalsmeerse Vrijwilliger van het 
Jaar geëerd met de Rozenpenning. 
Het gemeentebestuur van Aalsmeer 
roept alle Aalsmeerders en Ku-
delstaarters op om deze avond naar 
het gemeentehuis te komen om met 
elkaar 2011 een feestelijke start te 
geven.

Ook tweedehands kindermerkkleding

Alles voor kinderen bij 
kinderwinkel Poco Yo 
Aalsmeer - Kinderwinkel Poco Yo 
in de Zijdstraat 26d, op het pleintje 
bij de molen, is een gezellige win-
kel waar sinds 13 november kinder-
kleding van onder andere de mer-
ken Rockefella, Katvig en Imps en 
Elfs wordt verkocht. Ook is Poco You 
het adres voor leuke (kraam)-ca-
deautjes en ander leuk speelgoed. 
Een winkel waar alles voor kinde-
ren te vinden is. Nieuw in het assor-

timent van Poco Yo is tweedehands 
kindermerkkleding. Mooie merkkle-
ding kan ingebracht worden bij Po-
co Yo van dinsdag tot en met vrij-
dag tussen 9.30 en 17.00 uur. Er zul-
len steeds nieuwe artikelen binnen 
komen,dus regelmatig even binnen 
lopen! Poco Yo is in verband met va-
kantie gesloten tot en met 3 januari. 
Iedereen is weer van harte welkom 
vanaf dinsdag 4 januari!

Met Herbalife energie voor tien
Aalsmeer - “Nieuw leven, nieuwe 
jij!” Dat is de boodschap die Floor 
Ahrendt van Better Is More Well-
ness de komende maand uitdraagt. 
Floor heeft onnoemelijk veel energie 
en motivatie om mensen te helpen 
hun leven weer op de rit te krijgen. 
En het is heel eenvoudig. Leef ge-
zond en je lijf en geest werken mee 
aan hoe jij je leven wilt leven. Floor 
is haar hele leven bezig met voeding 
en gezondheid. 
Dit jaar heeft ze haar contract met 
haar werkgever aan de wilgen ge-
hangen en is voor zichzelf begon-
nen. Dit geeft haar de vrijheid om 
het werk te doen wat ze het leukst 
vindt in combinatie met de zorg voor 
haar gezin. Na de geboorte van haar 
tweede kindje kwam een vriend met 
informatie over Herbalife. Een ui-
terst zorgvuldig samengesteld voe-
dingsproduct dat voorziet in de da-
gelijkse portie voedingsstoffen. 
Floor vertelt: “Ik schrok van de uit-
slag van onderzoeken die aantonen 
hoe het gesteld is met de kwaliteit 
van ons voedsel in Nederland. Deze 
is slecht. Het lijkt heel wat, er zitten 
alleen nog bar weinig voedingsstof-
fen in. Logisch dat zoveel mensen 
moe zijn, chronische klachten heb-
ben en zich vaak eigenlijk niet he-

lemaal lekker voelen.” Floor besloot 
zich verder te gaan verdiepen en de 
producten te proberen. Floor: “Ik 
vond de producten heerlijk en ben 
verbazingwekkend snel hersteld 
na de bevalling.” Het meest verrast 
was Floor over de hoeveelheid ener-
gie die ze kreeg: “Ik kreeg energie 
voor tien! Ik werd sterk en had geen 
dipjes en snaaimomenten meer. Ik 
slaap zelfs heel goed nu. Wij eten dit 
nu een paar maanden en hebben 
een dijk van een weerstand en con-
ditie!” Naast de vele voordelen die 
Floor en haar gezin ondervonden 
van de producten biedt de zakelijke 
kant van Herbalife haar de vrijheid 
in haar eigen tijd, vanuit haar eigen 
plek, met wie ze wil samen te wer-
ken. “Daarnaast zijn de trainingen 
die Herbalife biedt van onschatbare 
waarde. Ik ben persoonlijk de afge-
lopen maanden zoveel gegroeid”, al-
dus Floor. Floor rijdt deze maand in 
een opvallende Smart om bekend-
heid te geven aan wat zij te bieden 
heeft: “Mensen die zichzelf een vi-
taal en gezond leven toewensen te 
helpen dat te bereiken. Mensen be-
wust maken van hun gezondheid. 
Dat is mijn doel”, besluit Floor. Voor 
meer informatie: www.betterismore-
wellness.com.

VGB: Overname Bloemenbureau 
door FloraHolland geen sprake
Aalsmeer - Van een overname van 
Bloemenbureau Holland door de vei-
lingcoöperatie FloraHolland is geen 
sprake, zegt de brancheorganisatie voor 
de groothandel in bloemen en planten, 
de VGB. De georganiseerde handel in 
bloemen en planten heeft net zo veel 
zeggenschap in het BBH als de veiling 
en de kwekers, dus zal en kan FloraHol-
land dit nooit zonder overeenstemming 
met de handel doen.
De handel participeert, net als de veilin-
gen (namens de producenten), voor de 
helft in het Bloemenbureau. “Voor een 
overname zou dus onze instemming no-
dig zijn en die komt er gewoon nooit 
zonder een gelijkwaardige zeggenschap 
van de handel”, zegt VGB-directeur Ro-
bert Roodenburg. Al geruime tijd circu-
leert het gerucht dat FloraHolland de 
collectieve marketing- en promotieorga-
nisatie van de sector wil inlijven, omdat 
zij zelf ook op grote schaal in marketing 
investeert. Maar de VGB (Vereniging 
van Groothandelaren in Bloemkweke-
rijprodukten) en FloraHolland onderzoe-
ken samen of een andere structuur voor 
het Bloemenbureau mogelijk is en hoe 

die er dan uit zou moeten zien. Daarin 
zouden dan de marketingtaken van het 
bureau en de veiling moeten samen-
vloeien. Bloemenbureau en veiling rich-
ten beide hun marketing op de markt. 
Maar daarbij focust het Bloemenbureau 
zich sterk op de consument, terwijl de 
veiling - eigendom van kwekers - voor-
al met een producentenblik naar de af-
zetketen kijkt. 
Volgens de VGB zijn beide strategieën 
belangrijk en behoren zij elkaar aan te 
vullen en te versterken. Hoe dat is te or-
ganiseren wordt nu dus door handel en 
veiling onderzocht. Daarbij komt ook 
aan de orde hoe een nieuwe constructie 
is te financieren. Op dit moment wordt 
het Bloemenbureau Holland betaalt uit 
collectieve middelen, via het Product-
schap Tuinbouw. De veiling financiert 
haar eigen promotie- en marketingac-
tiviteiten. Naar verwachting wordt het 
onderzoek in 2011 afgerond. De VGB is 
de brancheorganisatie van de binnen-
landse, importerende en exporteren-
de groothandel. Haar leden vertegen-
woordigen 65 procent van de omzet in 
die bedrijfstak.

De basis voor een gelukkig hond
Nieuwe puppencursus bij 
hondenschool Feedback
De Kwakel - Hondenschool Feed-
back en Backtobasic uit De Kwakel 
bieden diverse cursussen voor hon-
denbezitters. De school, gevestigd 
aan de Hoofdweg 71 in De Kwa-
kel, start in januari weer met nieuwe 
cursussen. Speciaal voor jonge hon-
den (pups) begint op dinsdag 11 ja-
nuari de eerste serie lessen. 
Voor groepslessen kan op de loca-
tie aan de Hoofdweg gebruik ge-
maakt worden van een groot om-
heind grasveld (1000 m2) en een 
binnenhal voor puppen. Ook is er 
een mooie overdekte ruimte waar 
theorieavonden, workshops etc. ge-
geven kunnen worden. Uiteraard 
kan er ook een kopje koffie of thee 
geschonken worden. 

Cursussen
Het cursusaanbod is toegankelijk 
voor elke eigenaar die vanuit rust 
en zonder dwang wil trainen met 
zijn hond. Daarnaast is het belang-
rijk dat u geïnteresseerd bent in het 
gedrag van uw hond. Ontmoet uw 
hond op een manier die ook hij be-

grijpt. Leer hem te zien zoals hij is, 
leer te herkennen wat hij in zijn taal 
aan u vertelt, leer uw hond te begrij-
pen. Het is de basis voor een geluk-
kig hondenleven!
Bij de hondenschool gaan ze er 
vanuit dat de hondenbezitter nooit 
de intentie mag hebben vanuit een 
dominante of provocerende rol ge-
hoorzaamheid bij zijn hond af te 
dwingen. Een gehoorzame hond wil 
dus niet per definitie zeggen dat het 
een gelukkige hond is. Het streven 
is een goede relatie op te bouwen 
met uw hond gebaseerd op weder-
zijds respect en vertrouwen. 
Bent u op zoek naar een honden-
school waar persoonlijke aandacht 
en begrip voor uw hond centraal 
staan? Dan bent u bij hondenschool 
Feedback en hondenschool back to 
basic aan het juiste adres. Kijk op de 
website www.hondenschoolfeed-
back.nl of www.hondenschoolback-
tobasic.nl voor het aanbod cursus-
sen, workshops, voedingen, honden 
en vuurwerk en andere nuttige in-
formatie.

Flinke donatie Rabobank 
Coöperatiefonds aan N201
Aalsmeer - Het Rabobank Coöpe-
ratiefonds regio Schiphol heeft een 
flinke donatie gedaan aan jongeren-
centrum N201. Er was een aanvraag 
ingediend voor vervanging van het 
oude podium. Het Rabobank Coö-
peratiefonds heeft besloten om aan 
de N201 bijna het volledige bedrag 
te gunnen van maar liefst 3.500 euro 
en motiveerde de gulle gift met het 
onderschrijven van het belang van 

het jongerencentrum voor jongeren 
in Aalsmeer. Het spreekt voor zich 
dat de medewerkers in N201 hier 
heel blij mee zijn. Het podium wordt 
binnenkort aangeschaft en het is de 
verwachting dat de eerste geplan-
de optredens in januari op het nieu-
we podium zullen plaatsvinden. Het 
programma van N201 is te vinden 
op de geheel vernieuwde website: 
www.n201.nl 
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APRIL
* De maand april stond vooral in het 
teken van de slechtvalken in de wa-
tertoren. Een slechtvalkenpaar nam 
de nestkast in gebruik en dit bete-
kende dat voor het eerst in Aalsmeer 
door slechtvalken gebroed ging 
worden. Er heeft al eens eerder een 
stel in de nestkast gezeten, maar tot 
broeden kwam het niet. De valken-
werkgroep diende bij de gemeen-
te een verzoek in om de watertoren 
niet langer open te stellen voor pu-
bliek, omdat ze heel storingsgevoe-
lig zijn. Het verhaal van de slecht-
valken stond in de Meerbode van 1 
april, maar was toch echt geen grap. 
Het stel besloot echter wel om een 
andere broedplaats te gaan zoe-
ken. Al snel meldde zich een nieuw 
Slechtvalken-stel. Eerst alleen een 
mannelijk exemplaar en enkele da-
gen later meldde een vrouwtje zich 
aan. Herman Scholten van de val-
kenwerkgroep hield de redactie we-
kelijks op de hoogte van de slecht-
valken en wist op 22 april te melden 
dat het slechtvalk vrouwtje verliefd 
is en dat het er veel van weg heeft 
dat er wordt gebroed. En ja hoor, ze-
kerheid werd op 29 april gegeven. 
Uniek is dat het nog wel het hon-
derdste, broedende paar in Neder-
land is. Er kwamen eieren, om en 
om werden de ‘kids’ warm gehou-
den, maar helaas zijn er geen jonge 
slechtvalken geboren. Mogelijk was 
het mannetje nog te jong. Maar een 
spektakel was het wel. Wie weet wat 
2011 aan slechtvalken brengt. In ie-
der geval kan nu een educatieve 
tentoonstelling bekeken gaan wor-
den over slechtvalken en hun aan-
wezigheid in Aalsmeer op de kin-
derboerderij in de Hornmeer.

* Ook nieuws in april: De college-onderhandelingen zijn gelukt. Aalsmeer 
heeft een nieuwe bestuurders, een collegiaal college nog wel, bestaande uit 
Ad Verburg van het CDA, Ulla Eurich van PACT en Gertjan van der Hoeven 
van AB. Drie nieuwe collega’s voor burgemeester Pieter Litjens. De drie wet-
houders zijn overigens absoluut niet nieuw in de politiek. Alle drie zijn al ve-
le jaren actief als raadslid. In de college-onderhandelingen hebben de drie 
partijen steeds rekening gehouden met de onvermijdelijke waarheid dat de 
landelijke rijksoverheid de komende jaren fors gaat bezuinigen en dus ook 
Aalsmeer en hiervan zijn de eerste ‘balletjes’ al opgegooid.

MEI
* Een opmerkelijke locatie om een 
kraamkamer in te richten had een 
pimpelmees in mei. Aangezien het 
clubhuis van de midgetgolfvereni-
ging rookvrij is gemaakt, is bij de in-
gang een asbak geplaatst om het 
rookwerk uit te maken. Echter al 
snel was het verboden om hier een 
sigaret of sigaar uit te maken. Een 
pimpelmeesje had de asbak om-
getoverd tot nest. Bij de eerste po-
ging ontstond een brandje, maar 
de tweede maal lukte het wel. Het 
resultaat: Kleine pimpelmeesjes. 
Moeder pimpelmees had het druk 
met het voeden van haar kroost, 
maar kreeg regelmatig hulp van de 
leden van de midgetgolfvereniging, 
die trakteerden op stukjes brood. 
Op de asbak was een groot vel pa-
pier geplakt met het woord ‘kraam-
kamer’.

* Doortastende jongeren hebben op 
zondag 16 mei rond tien uur in de 
avond een grote brand in een bedrijf 
aan de Hornweg weten te voorko-
men door snel 112 te bellen en zelf 
aan de slag te gaan met water en 
blusmateriaal om het vuur tot beda-
ren te brengen. De brand was ont-
staan door een oververhitte lamp 
op de gevel. Waar een beetje han-
gen al niet goed voor is. Dankzij de 
jongeren hoefde de brandweer nog 
slechts na te blussen en bleef de 
schade beperkt. Uiteraard hebben 
de eigenaar van het bedrijf, de po-
litie, de gemeente en de brandweer 
lovende woorden gesproken voor 
deze doortastende daad!

* De maand mei eindigde droevig. 
Coq Scheltens, een van de bekend-
ste of misschien wel de meest be-
kende inwoonster van Aalsmeer, is 
maandag 31 mei, net voor de mid-
dag, overleden. Tot op de laatste 
dag van haar leven is Coq Schel-
tens afctief gebleven op vele fron-
ten. Haar ‘koppie’ was nog helemaal 
goed, maar haar lichaam, geteisterd 
door suikerziekte en het laatste jaar 
hartproblemen, wilde niet meer, was 
op. Coq Scheltens is 67 jaar gewor-
den. De laatste vier jaar schreef zij 
voor de Nieuwe Meerbode de veel 
gelezen en kritische rubriek ‘Van de 
hak op de tak’. Op 7 juni is op waar-
dige wijze door heel veel inwoners 
afscheid genomen van deze opmer-
kelijke inwoonster.

JUNI/JULI
* De maand juni stond vooral in 
het teken van het WK voetbal. Zou 
Oranje dit maal wereldkampioen 
worden? Het begon al op 1 juni, 
de oefenwedstrijd Nederland tegen 
Ghana in Rotterdam. De Aalsmeer-
der Melle de Ruiter was uitverkoren 
om als ballenjongen langs de lijn te 
staan. Een superavontuur natuurlijk. 
De keeper van Roda’23 zag Neder-
land winnen met 4-1. Het WK voet-
bal in Afrika begon officieel op vrij-
dag 11 juni, voor Nederland op 14 
juni tegen Denemarken. Straten in 
Aalsmeer kleurden oranje en naar-
mate het Nederlandse team verder 
op de lat belandde, steeg de oran-
je koorts met als hoogtepunt op een 
groot scherm de finale kijken op het 
Molenplein. Wat was dit een leuk 
WK voor Nederland. Alle tegenstan-
ders verslagen, tot zondag 12 ju-
li: Spanje was toch een maatje te 
groot. Tot het laatste moment span-
nend. Wat een samenhorigheid, ook 
in Aalsmeer, geweldig!

AUGUSTUS
* Opnieuw actief genieten konden 
150 kinderen tijdens de jaarlijkse 
kindervakantieweek in en rond de 
N201 aan de Zwarteweg. Er werden 
weer hutten gebouwd, de eigen on-
derkomens fleurig beschilderd en 
natuurlijk zijn de hele week allerlei 
spelletjes gehouden. Thema was dit 
jaar ‘Jungle’ en de hele week had-
den de jongens en meisjes ook hard 
gewerkt aan het maken van schil-
derijen van bedreigde diersoorten. 
Deze kunstwerken zijn op de laatste 
dag geveild en de opbrengst is ge-
stort op de rekening van het Wereld 
Natuur Fonds.

* De provincie Noord-Holland heeft 
een nieuwe commissaris van de Ko-
ningin en op Maandag 16 augustus 
bracht Johan Remkes een bezoek 
aan Aalsmeer. De nieuwe commis-
saris maakte een vroege start, want 
reeds om zeven uur in de ochtend 
stapte hij voor bloemenveiling Flo-
raHolland uit zijn auto. Johan Rem-
kes kreeg een rondleiding door het 
op een na grootste handelsgebouw 
ter wereld. Twee uur later stapte hij 
de Alliance binnen van de N201 om 
zich te laten informeren over het 
masterplan N201+. Besloten werd 
met een wandel- en rondrit over 
het traject in Aalsmeer en natuur-
lijk moest ook commissaris Rem-
kes een veiligheidshelm en -jas-
je aan en lagen er kaplaarzen voor 
hem klaar.

Jaarverslag 2010
door Jacqueline Kristelijn

Volgende week: Jaarverslag september t/m december 2010
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Uit in

maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
zaterdag & zondag

van 12.00-24.00 uur

Om de week op dinsdagavond

Murphy’s quiznight
Weteringstraat 8  Aalsmeer  3229497 

dA
g

en
 p

er
 W

ee
k 

g
eo

pe
nd

Zijdstraat 14,
1431 EC Aalsmeer
Tel. 0297-344602

www.hollandhuys.nl

het adres voor uw lunch, 
diner of borrel

Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297 368378
www.deoudeveiling.nl

Eten en drinken

Geniet van Hollandse gerechten
Kleine en grote zaal beschikbaar voor:

vergaderen | presentatie | bruiloft | feest Swingende kerstavond
met Blood, Sweat & Kiers
Aalsmeer - Het publiek in de Oude Veiling afgelopen vrijdag 
24 december kon swingend de kerstdagen in.
Beneden in ‘de veiling’ gaf de band Blood, Sweat & Kiers 
acte de présence en niet zonder succes! Saxofonist Wouter 
Kiers en zijn companen zorgden voor een heerlijke muziek-
avond in ‘de Ouwe’. Stilzitten was er niet bij; het spreekwoor-
delijke dak ging er af! 

entree € 7,50 | aanvang 00.30 uur | toegang tot 02.00 uur | einde  06.00 uur
LET OP! BEPERKT AANTAL KAARTEN VERKRIJGBAAR!

GRATIS BuSVERVOER 
heen en terug van Kudelstaart naar Aalsmeer

Oud & NIEuwPARTy 
2010-2011

INFO:www.BONAMI.NL
dISCOTHEEK CLuB BON AMI | dREEF 5, 1431 wC AALSMEER | TEL. 0297-329168

entree 7,50
aanvang 00.30 u

toegang tot
02.00 u 

einde 06.00 u  

let op:
beperkt aantal

kaarten!

entree € 7,50 | aanvang 00.30 uur | toegang tot 02.00 uur | einde  06.00 uur
LET OP! BEPERKT AANTAL KAARTEN VERKRIJGBAAR!

GRATIS BuSVERVOER 
heen en terug van Kudelstaart naar Aalsmeer

Oud & NIEuwPARTy 
2010-2011

INFO:www.BONAMI.NL
dISCOTHEEK CLuB BON AMI | dREEF 5, 1431 wC AALSMEER | TEL. 0297-329168

GRATIS
BUSVERVOER
HEEN &
TERUG
VAN
KUDELSTAART
NAAR
AALSMEER

Oudejaarsdag
open tot 16.00 uur

Nieuwjaarsdag gesloten

VaNaF 2 jaNuarI
ZIjN WIj Weer

HeT geHeLe jaar

GEOPEND
uiterweg 27a

aalsmeer
Tel. 0297-324606

Vuurwerkbrillen te koop 
in Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp - De oogartsen van het 
Spaarne Ziekenhuis voeren actie 
om veilig om te gaan met vuurwerk. 
Want elk jaar weer komen er rond 
Oud en Nieuw mensen met oog-
letsel door vuurwerk bij de spoed-
eisende hulp terecht. Voorkomen 
is beter dan genezen. Daarom zijn 
er bij de Apotheek van het Spaarne 
Ziekenhuis FireGoogs vuurwerkbril-
len te koop. Er zijn brillen voor kin-
deren en voor volwassenen en ze 
kosten 3,95 euro per stuk. Elk jaar 
hebben oogartsen het druk tijdens 
de jaarwisseling. Bij het Spaarne 
Ziekenhuis komen jaarlijks zo’n tien 
tot vijftien patiënten met oogletsel 

bij de spoedeisende hulp. Oogarts 
Adrie de Winter: “De helft van de-
ze mensen hebben ernstig en soms 
zelfs onherstelbaar letsel. Het risico 
op blijvende oogschade door vuur-
werk is veel groter dan door bijvoor-
beeld een auto-ongeluk. Vaak ook 
gaat het om mensen die niet zelf 
vuurwerk afsteken, maar omstan-
ders die staan te kijken. Een vuur-
werkbril is dus ook voor hen zinvol.”
De vuurwerkbrillen worden zonder 
winstoogmerk verkocht. Het zie-
kenhuis schenkt per verkochte bril 
1 euro aan de stichting Dark & Light 
Blind Care, die zich inzet voor bete-
re oogzorg in Azië en Afrika.

Nieuwjaarsbijeenkomst KvK
Streek - Op dinsdag 11 janua-
ri vindt in de Expo Haarlemmer-
meer in Vijfhuizen de nieuwjaars-
bijeenkomst plaats van Kamer van 
Koophandel Amsterdam. De maak-
industrie, een belangrijke aanjager 
van de regionale economie, staat 
dit jaar in de schijnwerpers. Het be-
lang van de maakindustrie wordt 
al jaren onderbelicht. Toch is deze 
sector essentieel voor de regiona-
le economie. Met een nieuwe web-
site brengt Kamer van Koophandel 
Amsterdam het economisch belang 
en de diversiteit van de maakindu-

strie in de Amsterdamse regio in 
beeld. www.madeinamsterdamregi-
on.nl zorgt ervoor dat ondernemers 
uit de verschillende sectoren van de 
maakindustrie elkaar makkelijk we-
ten te vinden en kunnen verster-
ken. Ondernemers uit de Amster-
damse regio kunnen hun produc-
ten op de website zetten. De nieuw-
jaarsbijeenkomst vindt plaats in de 
Expo Haarlemmermeer (voormalig 
Floriadeterrein) in Vijfhuizen. Ont-
vangst vanaf 16.00 uur. Inschrijven 
via www.madeinamsterdamregion.
nl/aanmelden

In Distelvlinderstraat, Oosteinde
Schaatsbaan in topconditie!
Aalsmeer - De ijsmeesters M en M 
uit de Distelvlinderstraat in Nieuw-
Oosteinde zijn weer druk met de 
schaatsbaan aan de achterzijde van 
hun straat. Het kost het tweetal be-
hoorlijk wat tijd, maar gelukkig zijn 
er buren die regelmatig de helpen-
de hand bieden. 
“Het resultaat mag er best zijn”, 
laat het tweetal weten. En lachend: 
“Misschien een subsidie van de ge-
meente volgend jaar? Voor een 
veegmachine.” Er wordt alweer voor 

het tweede jaar volop geschaatst op 
de baan in de Distelvlinderstraat. El-
ke avond wordt de baan geveegd 
en indien de temperatuur goed is, 
wordt water op de sloot gespoten 
voor een extra gladde baan.  
De schaatsbaan ligt bij de fi etsbrug 
van het Distelvlinderpad, tussen de 
Vlinderweg en de Aalsmeerderweg 
ter hoogte van de Kerkweg. M en M 
hopen dat de temperatuur nog even 
onder nul blijft, zodat iedereen nog 
veel schaatsplezier kan hebben.

Sportinstuif 
voor ouderen
Aalsmeer - Elke dinsdagmiddag, 
ook in 2011, wordt een sport- en 
spelinstuif voor ouderen georga-
niseerd in sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. Badminton, jeu 
de boules, tafeltennis, koersballen, 
sjoelen, gymnastiek, lijnbal en nog 
veel meer sporten en spellen kun-
nen beoefend worden. Meedoen 
aan ieder onderdeel staat vrij. De 
sport- en spelinstuif is van 13.30 tot 
15.30 uur en staat onder leiding van 
de docenten Joke Winkler, Monique 
Paassen en Mieke Regelink. Voor 
informatie: Vita tel. 0297-344094.

Marry wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. 
Mensen die graag willen rummi-
cubben of hartenjagen zijn ook van 
harte welkom. Donderdag 23 de-
cember is het klaverjassen gewon-
nen door  Marry Akse met 5873 
punten, gevolgd door Cobie Bouw-
meester met 5609 punten en Riet 
Pothuizen met 5367 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Hen-
ny de Wit met 163 punten en Janny 
Lubbert  is geëindigd met 173 pun-
ten. 

Agenda van 
De Meerse
Donderdag 6 januari:
- Van der Laan en Woe met Superla-
tief in De Meerse, nieuwe zaal. Aan-
vang: 20.30 uur. 
Vrijdag 7 januari:
- Thom Hoffman e.a. met Je Anne 
in De Meerse, grote zaal. Aanvang: 
20.15 uur.
- Van der Laan en Woe met Superla-
tief (première) in De Meerse, nieu-
we zaal. Aanvang: 20.30 uur. Laat-
ste plaatsen!
Zaterdag 8 januari:
- Jeroen van Merwijk met Le Big 
Bazar in De Meerse, nieuwe zaal. 
Aanvang: 20.30 uur. 
- Winterjong met Slapen is voor dro-
mers in Het Oude Raadhuis. Aan-
vang: 20.30 uur. 
Zondag 9 januari:
- Prinses Christina Concours met 
Finalisten in Het Oude Raadhuis. 
Aanvang: 12.00 uur. 
- Hakim met Roodkapje (vanaf 4 
jaar) in De Meerse, grote zaal. Aan-
vang: 14.00 uur.
- Film: De Eetclub in Het Oude 
Raadhuis. Aanvang: 20.00 uur.
Dinsdag 11 januari:
- Han Römer, Carolien Spoor e.a. 
met The Beatles - Here, There & 
Everywhere in De Meerse, grote 
zaal. Aanvang: 20.15 uur. 
Woensdag 12 januari:
- Wereldband met Kopmannen (re-
prise) in De Meerse, grote zaal. 
Aanvang: 20.15 uur. 
- Golden Palace met Het leven is 
een feest in De Meerse, nieuwe 
zaal. Aanvang: 20.30 uur. 
Donderdag 13 januari:
- CCC Inc met Concert in De Meer-

se, nieuwe zaal. Aanvang: 20.30 uur.
- Evi De Jean met Aarde in Het Ou-
de Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur.
Zaterdag 15 januari:
- Kees Torn met Loze kreten in De 
Meerse, grote zaal. Aanvang: 20.15 
uur.
- Bartho Braat en Kim Soepnel met 
De Burggravin van Vergi in Het Ou-
de Raadhuis. Aanvang: 20.30 uur. 
- Vogelfabriek, Sanne Vogel met 
Document - een poëtische mono-
loog over de schoonheid van ver-
driet in De Meerse, nieuwe zaal. 
Aanvang: 21.00 uur.
Zondag 16 januari:
- Hilbert Geerling met Het aller-
geheimste goochelgeheim (vanaf 
6 jaar) in De Meerse, nieuwe zaal. 
Aanvang: 14.00 uur. 
- Jacobus Wieman met Het geheim 
van de rode draak (vanaf 4 jaar) in 
Het Oude Raadhuis. Aanvang: 14.00 
uur. 
- Film: Le père de mes enfants in 
Het Oude Raadhuis. Aanvang: 20.00 
uur.
- Alex Klaasen e.a. met Toon, de mu-
sical in De Meerse, grote zaal. Aan-
vang: 20.15 uur. Laatste plaatsen!

Kaartjes voor alle voorstellingen 
(ook die in Het Oude Raadhuis) 
zijn te verkrijgen aan de kassa van 
Schouwburg De Meerse op het 
Raadhuisplein in Hoofddorp. 
Deze is geopend op werkdagen van 
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 11.00 tot 15.00 uur. 
Daarnaast is de kassa vanaf een uur 
voor aanvang van de voorstelling 
geopend voor kaartverkoop voor de 
betreffende voorstelling. 
Ook in Het Oude Raadhuis is dan 
een kassa geopend. Reserveren 
kan ook via www.demeerse.com of 
bel 023-5563707. 

Wel doorgang, maar in Hoofddorp
Oud en Nieuwfeesten niet 
in Crown Studio’s!
Aalsmeer - In de Crown Business 
Studio’s in Aalsmeer stond voor 31 
december een tweetal muziekfees-
ten gepland met onder andere de 
muziekstijlen house en turkpop. 
Er was enige onduidelijkheid en on-
rust over de benodigde vergunnin-
gen, die nodig waren vanwege on-
der andere het tijdstip waarop de 
feesten gepland stonden (tussen 
circa 21.00 uur op 31 december en 
06.00 uur op 1 januari). 
Die onrust en de geruchten bleken 
te kloppen en op donderdag 23 de-
cember werd duidelijk dat de fees-
ten niet doorgingen. 
Via de site van de Gemeen-
te Aalsmeer en via de site van de 
Crown Business Studio’s werd aan-
gegeven dat het evenement op 31 
december  niet doorgaat. 
Dit omdat de vereiste vergunningen 
en ontheffi ngen ontbreken. 
Ondertussen liep de kaartverkoop 
gewoon door, omdat achter de 
schermen koortsachtig werd ge-
werkt om een alternatieve locatie te 
vinden. 
De organisatoren zijn hier in ge-
slaagd. 
Het feest is verplaatst naar Chal-
lenge 2.0 aan de Diamantlaan in 
Hoofddorp. Kaarten die via Vakan-
tie Veilingen en Seedance zijn ver-
kocht, zijn op deze nieuwe locatie 
gewoon geldig. 
C2B events, partyplanners, Snea-
kerz Muzik, Vakantie Veilingen en 
Seedance waren, zo geven zij in hun 
berichtgeving aan, niet op de hoog-

te van de gedoogde vergunning die 
is ingetrokken, maar hebben er wel 
alles aan gedaan om het feest toch 
door te laten gaan. 
De eerste geruchten over het niet 
doorgaan van het evenement sta-
ken op donderdag 16 december de 
kop op en diverse bronnen spre-
ken elkaar vanaf dat moment tegen. 
De organisatoren geven aan dat het 
feest nog steeds doorgang kan vin-
den, maar dan moet er nog wel het 
een en ander gebeuren en uiteinde-
lijk heeft de gemeente het laatste 
woord en op donderdag 23 decem-
ber wordt duidelijk dat het feest niet 
door kan gaan in Aalsmeer. 
Crown Business Studio’s Aalsmeer 
geeft dit als volgt aan: “Wegens 
dwangbevel van de gemeente heb-
ben wij dit vandaag bekend ge-
maakt. Er wordt nog steeds teveel 
indruk gewekt dat er nog steeds een 
feest zou zijn en dit wil de gemeen-
te gewoon niet.” 

Wijkraad De Dorper had lucht ge-
kregen van het gegeven dat het 
evenement niet in Amsterdam kon 
plaatsvinden, omdat de ondersteu-
ning van de politie Amsterdam-Am-
stelland niet toereikend kon zijn. 
Vandaar dat de organisatie is uit-
geweken naar Aalsmeer met de ge-
dachte dat het aantal manschappen 
in Aalsmeer wel toereikend zou zijn. 
Via de wijkraad werd de politiek in-
geschakeld en het resultaat hiervan 
is, dat de feesten verplaatst zijn naar 
Hoofddorp. 

Radio Aalsmeer past op 
1 januari programma aan
Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft 
de programmering op de eerste dag 
van het nieuwe jaar enigszins aan-
gepast. 
Op zaterdag 1 januari wordt de dag 
om 9.00 uur begonnen met een 
twee uur durend programma met de 
titel Gospeltracks. 
Vanaf 11.00 uur is het de beurt aan 
de jeugd van toen, kortom het Ou-
deren Programma Aalsmeer steekt 
dan van wal. 
Vanaf 12.00 uur zullen diverse mu-

ziekstijlen voorbij komen en ‘easy 
listening’ zal hierbij het toverwoord 
zijn. 
Het programma wordt live gepre-
senteerd en inbreken in de pro-
grammering is dus mogelijk. Tus-
sen 18.00 en 19.00 uur wordt er 
non-stop gedraaid en tussen 19.00 
en 21.00 uur gaat het programma 
‘Clubbin’ de lucht in, gevolgd door 
‘De Speelkamer’ en dit programma 
wordt vanaf 23.00 uur gevolgd door 
‘Geen Strauss Maar House’. 

Local The Night in P60
Aalsmeer - Iedere maand vindt in 
P60 Local The Night plaats. De eerst 
volgende is vrijdag 7 januari. 
Tijdens deze avond presenteren een 
drietal bands uit de regio zich aan 
een breed publiek. 
De afgelopen jaren is Local The 
Night in P60 voor meerdere loka-
le bands de opstap geweest naar 
groot succes. Acts worden gescout 

voor voorprogramma’s in onder an-
dere P60 en komen in contact met 
andere bands om samen mee te 
spelen. Local The Night is daarom 
een prima manier om je netwerk te 
vergroten. 
Local the Night begint om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.30 uur, en de 
toegang bedraagt 5 euro per per-
soon.
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Aalsmeer - Op 3 januari zullen de 
gemeente Aalsmeer en afvalver-
werker De Meerlanden een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst af-
sluiten voor het inzamelen van afval. 
De komende jaren willen beide or-
ganisaties zich nog meer dan voor-
heen sterk maken voor afvalschei-
ding. Wethouder Ad Verburg: “We 
moeten anders leren kijken naar af-
val. Afval is grondstof.” Hij vervolgt: 
“Op het gebied van afvalscheiding 
doen we het redelijk tot goed in 
Aalsmeer. Zo zamelen we per inwo-
ner jaarlijks 107 kilo groente-, fruit- 
en tuinafval (gft) in. Landelijk ge-
zien ligt dit op zo’n 80 kilo en in de 
rest van Noord-Holland op slechts 
60 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 verpakkin-
gen. Ook moeten we aandacht blij-
ven vragen voor het gescheiden in-
zamelen van gft-afval, de hoeveel-
heid daarvan loopt langzaam te-
rug.” Angeline Kierkels, directeur 
Publieke Sector van De Meerlan-
den: “Aalsmeer scoort ook goed wat 
betreft de inzameling van papier. De 
gemeente is als één van de eerste 
in de regio begonnen met het inza-
melen van oud papier via de blau-
we rolemmers die we huis-aan-
huis hebben uitgereikt. Zo wordt 
het voor inwoners nog gemakkelij-
ker om hun papier te scheiden. De 
gemeente is hier in 2010 mee ge-
start en daarom beschikken we nog 
niet over definitieve cijfers, maar we 
zien nu al dat er minder papier in 
het restafval zit dan bij andere ge-
meentes.”

Papier blijven inzamelen
Ad Verburg: “We willen als gemeen-
te bovendien stimuleren dat sport-
verenigingen, scholen en kerken 
oud papier blijven inzamelen. We 
zullen de subsidieverordening oud 
papier actualiseren, de vergoedin-
gen aanpassen en de uitvoering op-
dragen aan De Meerlanden. Zo krij-
gen wij als gemeente meer zicht 
op de afvalstromen en kunnen de 
maatschappelijke organisaties een 
betere prijs krijgen voor hun oud 
papier. De Meerlanden kan het pa-
pier namelijk goed wegzetten, om-
dat zij grote hoeveelheden aan-
biedt.” Angeline Kierkels: “De afval-

manager van de Meerlanden houdt 
precies bij hoe de markt voor aller-
lei grondstoffen zich ontwikkelt om 
zo de beste prijs te kunnen krijgen.”

Verdienen aan afval
Over waarom het scheiden van 
afval zo belangrijk is, zegt Ver-
burg: “Grondstoffen worden steeds 
schaarser. Dat dwingt ons om an-
ders naar afval te kijken. Afval be-
vat heel veel grondstoffen. Als je 
afval scheidt, kun je deze opnieuw 
gebruiken. ” Angeline Kierkels: “Wij 
zijn het afgelopen jaar een campag-
ne gestart met als slogan Geef af-
val een toekomst! om afvalscheiding 
te bevorderen. Er zijn zoveel moge-
lijkheden om afval opnieuw te ge-
bruiken. Zo kun je van frituurvet 
biobrandstof maken, kunnen ou-
de autobanden worden verwerkt 
tot kunstgrasveldjes en kunnen we 
oud plastic gebruiken om tennisbal-
len van te maken. Voor het restaf-
val moet je als gemeente betalen, 
op al het andere afval kun je verdie-
nen.” 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 Aalsmeer-
se burger bij het milieu is heel groot. 
Tegelijkertijd levert het afval schei-
den de burger ook geld op: de afval-
stoffenheffing in Aalsmeer is de af-
gelopen 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 rest-
afval toekunnen. Dat scheelt ook 
geld.”

Nieuwe ontwikkelingen
Angeline Kierkels: “In het voorjaar 
van 2011 zullen we een vergistings-
installatie voor gft-afval in gebruik 
nemen. Daarmee zijn we koploper 
in Nederland. Straks zullen we gft 
verwerken tot compost, groengas, 
groene CO2, water en warmte. De 
warmte leveren we aan kassen in de 
buurt, het water kan worden herge-
bruikt als sproeiwater voor de veeg-
wagens, compost en CO2 kunnen 
worden gebruikt voor de kweek van 
groente en fruit en op het groengas 
kunnen straks 400 voertuigen rij-
den, waaronder onze eigen wagens. 
Wij werken straks niet klimaatneu-

traal, maar klimaatpositief. Daar zijn 
we als bedrijf heel trots op. We moe-
ten immers niet vergeten dat we le-
ven op de creditcard van onze kin-
deren en dus bewust om moeten 
gaan met onze omgeving.” Ad Ver-
burg: “Wat ik heel mooi vind, is dat 
de Meerlanden ook leerlingen be-
wust probeert te maken van duur-
zaamheid. Medewerkers van de 
Meerlanden komen langs op school 
om te vertellen hoe belangrijk het 
behoud van het milieu is en orga-
niseren samen met scholen acties 
om zwerfvuil tegen te gaan.” Waar 
de gemeente Aalsmeer de komen-
de tijd aan wil werken?  Ad Ver-
burg: “We staan voor een enor-
me bezuinigingsoperatie en steken 
al veel geld in het onderhoud van 
de buitenruimte. We willen ons als 
gemeente blijven inspannen voor 
een goed onderhoudsniveau, maar 
daarbij hebben we de betrokken-
heid van particulieren en onderne-
mers hard nodig. De gemeente wil 
graag dienstverlenend zijn, maar we 
spreken ook de mensen aan op hun 
eigen verantwoordelijkheid. Daar-
bij denk ik met name aan het te-
rugdringen van het zwerfvuil. Als je 
ziet wat mensen buiten aan rommel 
achterlaten. Na een mooie zomerse 
dag ligt bijvoorbeeld het Surfeiland 
bezaait met troep. Dat is nergens 
voor nodig en het kost veel geld om 
het eiland elke keer weer schoon te 
maken.” Angeline Kierkels: “Het te-
gengaan van zwerfvuil heeft ook te 
maken met leefbaarheid. Zwerfafval 
is ergernis nummer 1 als het gaat 
om leefbaarheid in de wijken. Rot-
zooi veroorzaakt rotzooi en gaat ten 
koste van de sfeer in de wijken.”

Ad Verburg: “Een leefbare en duur-
zame omgeving maak je samen. 
Mensen moeten daarom bewus-
ter omgaan met hun afval. Dat geldt 
zowel voor het terugdringen van 
zwerfafval als het beter scheiden 
van afval. Het beleid van dit college 
is om hier hoog op in te zetten. Maar 
dat kunnen wij als gemeente en af-
valverwerker niet alleen. Dat moe-
ten we samen doen met de burger. 
Het scheiden van afval gebeurt nu 
redelijk goed, ik hoop dat we over 
vier jaar kunnen zeggen dat het uit-
stekend gebeurt.” Voor meer infor-
matie over het scheiden van afval: 
www.meerlanden.nl 

Samenwerken aan duurzaamheid

Aalsmeer scoort boven het 
gemiddelde bij afvalscheiding

                                  Ad Verburg en Angeline Kierkels bij een inzamelvoertuig van de Meerlanden.  Foto: Arjen Vos

Aalsmeer - 2011 Wordt het jaar van 
de afwerking van de omlegging van 
de N201 in Aalsmeer en Uithoorn. 
Er is afgelopen jaar hard gewerkt 
aan verschillende viaducten, de Wa-
terwolftunnel onder de Ringvaart, 
de fietsbrug bij de Noorddammer-
weg en de fly-over bij de Legmeer-
dijk. “Het einde van de bouw van de 
omlegging is in zicht”, zo meldt de 
provincie in haar laatste nieuwsbrief 
van dit jaar. Op dit moment liggen 
de werkzaamheden vanwege de 
feestdagen tot het nieuwe jaar stil. 
Wel wordt nog gewerkt in de Wa-
terwolftunnel, hiervoor is de beton-
mixer op de Aalsmeerderweg in be-
drijf. De afwerking in de tunnel is in 
volle gang, ook de inrichting van het 
dienstengebouw is in voorbereiding. 
In het voorjaar van 2011 gaat de 
Aalsmeerderdijk enkele dagen af-
gesloten worden in verband met het 
inhijsen van grote onderdelen die 

nodig zijn voor dit dienstengebouw 
van waaruit straks de verkeerssitua-
tie in de tunnel permanent in de ga-
ten gehouden gaat worden. 

Afsluiting wegen
In het voorjaar van 2011 gaan ook 
de Oosteinderweg en de Aalsmeer-
derweg, niet tegelijk, twee dagen 
afgesloten worden voor het kunnen 
aanbrengen van de toplaag van het 
asfalt op de Waterwolftunnel. Ver-
der wordt rond het voorjaar de Mid-
denweg voor ongeveer een week af-
gesloten in verband met de verbre-
ding en de aansluiting van de op- 
en afritten van de nieuwe N201. 
Eind maart gaat eveneens de Horn-
weg voor ongeveer een week dicht 
voor het aanbrengen van duikers 
die onder deze weg komen te lig-
gen. Medio 2011 volgt nogmaals 
een afsluiting, maximaal twee da-
gen, om randelementen op het vi-

aduct te plaatsen. Overigens heeft 
het lage viaduct over de Hornweg al 
voor veel problemen gezorgd. Som-
mige bestuurders van bestelbussen 
en vrachtwagens hebben aangege-
ven de borden met de hoogtebeper-
king van 2,5 meter niet of te laat te 
hebben gezien. Persoonlijke onge-
lukken hebben zich nog niet voor-
gedaan, de materiële schade is ech-
ter wel behoorlijk. 
Op dit moment bekijkt de gemeen-
te hoe de bebording verbeterd kan 
worden. De over de nieuwe N201 
bij de Noorddammerweg aange-
legde fietsbrug, tot slot, gaat voor-
alsnog niet eind december open. 
Door het aanhoudende winterweer 
is de planning uitgelopen. De ver-
wachting is dat de fietsbrug op z’n 
vroegst in februari open zal gaan. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.n201.info of www.
noord-holland.nl.

2011 Wordt jaar van afwerking 
omlegging N201 in Aalsmeer

Betere bebording nodig bij lage viaduct over de Hornweg?

Woonbehoefte onder loep met enquête 
Woonwensenmarkt voor jongeren
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
heeft Bureau Boekshoorn voor So-
ciaal Wetenschappelijk Onderzoek 
(BBSO) ingehuurd om een enquê-
te uit te voeren onder 1.750 jonge-
ren in de leeftijdscategorie 18 tot 
30 jaar. Hiermee wil de gemeente 
inzicht krijgen in de woonwensen 
van jongeren en starters op de wo-
ningmarkt. Op donderdag 6 janua-
ri organiseert de gemeente in jon-
gerencentrum N201 een woonwen-
senmarkt voor jongeren. De enquê-
te geeft inzicht in de huidige woon-
situatie van jongeren, de gewenste 
woonsituatie en wat jongeren zelf 
al doen om woonruimte te vinden. 
De informatie uit de enquête is in-
put voor de nieuwe woonvisie die op 
dit moment in de maak is. De ana-
lyse van de huidige en toekomsti-
ge woonwensen van jongeren en 
andere doelgroepen is nodig voor 
het herijken van het woningbouw-
programma, zodat de eigen inwo-
ners er zo veel mogelijk profijt van 
hebben. In de vernieuwde woonvi-
sie zal speciale aandacht zijn voor 
doelgroepen als senioren, jongeren 

en starters. De Woonwensenmarkt 
voor jongeren op donderdag 6 janu-
ari vanaf 20.00 uur in de N201 aan 
de Zwarteweg moet vooral informe-
ren. Het thema is: “Ik wil op mezelf 
wonen, hoe pak ik dat aan?” Jonge-
ren 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?  Me-
dewerkers van deelnemende orga-
nisaties als Eigen Haard, EKZ Ma-
kelaars en de Rabobank geven ant-
woord op alle vragen. 

Beleid
Over de woonwensen van senioren 
is vrij veel bekend. Dat geldt niet 
voor jongeren en starters op de wo-
ningmarkt. Bij gebrek aan passende 
woningen is het voor hen op dit mo-
ment heel erg moeilijk om aan ge-
schikte woonruimte te komen. Het 
duurt in vele gevallen enkele jaren 
voordat jongeren en starters woon-
ruimte binnen de eigen gemeente 
vinden. Omdat woningen voor de-
ze doelgroep zo schaars zijn moe-
ten jongeren en starters veelal ge-

noegen nemen met wat ze aange-
boden krijgen. Of verhuizen naar 
een andere gemeente. Ruimte om 
echt te kiezen is er niet. De informa-
tie uit de enquête en de Woonwen-
senmarkt zijn voor de gemeente bij-
zonder waardevol voor het vernieu-
wen van haar woonbeleid en bijstu-
ren van het woningbouwprogram-
ma. De gemeente hoopt op een gro-
te opkomst van jongeren!

Aalsmeer - Nu het snel donker is 
en veel mensen in de kerstvakan-
tie niet thuis zijn, proberen inbre-
kers hun slag te slaan. Een speciaal 
politieteam is ingezet om dit tegen 
te gaan en heeft inmiddels diverse 
aanhoudingen verricht. 
U kunt echter zelf ook het nodi-
ge doen om inbraak te voorko-
men: Zorg voor goed hang- en sluit-
werk aan ramen en deuren. Zorg 
voor goede verlichting, zowel bin-
nen (denk aan een tijdschakelaar/
tijdsklok) als buiten (denk bijvoor-
beeld aan een schemer- of een be-
wegingsschakelaar). Plaats waarde-
volle spullen,maar bijvoorbeeld ook 
uw autosleutels, uit het zicht van 
voorbijgangers. Graveer postcode 
en huisnummer op waardevolle ei-
gendommen, leg ze digitaal vast of 
maak gebruik van DNA-markering. 
Zorg dat er geen klimmiddelen bij 
uw huis staan. Zet vuilcontainers 
en ladders weg of zet ze vast tegen 
te gevel. De politie beschouwt wo-
ninginbraak als een vorm van ern-
stige criminaliteit, dat een grote im-
pact heeft op slachtoffers. Het ver-
grijp wordt sinds 2010 aangemerkt 
als een zogenoemde korpsprioriteit. 

Dat betekent dat de politie zich ex-
tra inspant om inbraken en diefstal-
len uit woningen aan te pakken. Dit 
kan alleen door intensieve samen-
werking met alle betrokkenen, zoals 
gemeentes, stadsdelen, woningcor-
poraties en natuurlijk de inwoners 
van de regio. Meer tips om inbraak 
te voorkomen vindt u op www.po-
litie-amsterdam-amstelland.nl en 
www.politiekeurmerk.nl. Bij ver-
dachte situaties belt u 112. Is er 
geen spoed bij, bel dan met het al-
gemene politienummer 0900-8844. 
Anoniem kan ook, via 0800-7000.

Inbrekers ook tijdens de 
feestdagen actief!

Aalsmeer - De uitdrukking je eigen 
straatje schoonvegen is afgelopen 
week letterlijk ingevuld door de be-
woners van de Citroenvlinderstraat. 
De burg naar de Catharina Amalia-
laan hebben de bewoners schoon-
gemaakt. De brug was spekglad. 
Regelmatig komt het voor dat auto’s 
de brug niet over kunnen. Dan heb 
je nog de keuze om iemand vriende-
lijk te vragen om te duwen of de au-
to te laten staan. Na een aantal tele-
foontjes met de gemeente blijkt dat 
de gladheidsbestrijding in de wijk 
niet opgepakt wordt. Dus besloten 

de buurtbewoners om zelf de brug 
schoon te maken. Het bleek overi-
gens een behoorlijke klus. Maar na 
scheppen, ruimen, vegen en zout 
strooien was de brug sneeuw- en 
ijsvrij. De bewoners tot slot: “Het 
zou prettig zijn als hiervoor een op-
lossing bedacht wordt. Meerdere 
keren per jaar zijn onze huizen niet 
bereikbaar doordat de verschillende 
bruggen glad worden door sneeuw 
of ijs.” Na de koude klus hebben de 
bewoners zichzelf getrakteerd op 
een lekkere, warme en verdiende 
kop chocolademelk!

Eigen straatje schoon vegen!
Interieur van bieb 
wordt opgeknapt
Aalsmeer - Het komend jaar kan 
Amstelland Bibliotheken, waarbij 
die van Aalsmeer en Kudelstaart 
horen, een subsidie van 736.228 eu-
ro verwachten. In 2009 werd een 
positief resultaat behaald door de 
organisatie en daarvan wordt in 
2011 een opknapbeurt aan het inte-
rieur van de bieb in de Marktstraat 
bekostigd. Het gaat om 20.487 euro. 

Aalsmeer - Vrijdagavond 7 januari 
houdt het CDA Aalsmeer de nieuw-
jaarsreceptie in de Historische Tuin, 
ingang via Praamplein. Iedereen is 
welkom vanaf 20.00 uur. 
Tijdens de receptie wordt een kort 
formeel deel gehouden met een 
welkom door voorzitter Hermen de 
Graaf. Vervolgens zullen CDA-frac-
tievoorzitter Jaap Overbeek en wet-
houder Ad Verburg de politieke ba-
rometer voor Aalsmeer 2010-2011 
bespreken. 
De in maart 2010 gekozen gemeen-
teraad en het daarna gevormde col-
lege met CDA, AB en Pact staan 
voor grote uitdagingen. Fractie-

voorzitter Jaap Overbeek heeft dat 
kernachtig samengevat als ‘Minder 
overheid en meer maatschappij’. 
CDA-wethouder Ad Verburg legt 
de nadruk ook op het zelforgani-
serend vermogen van de inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart. En zij 
voegen daar samen aan toe, dat het 
CDA solidariteit hoog in het vaandel 
heeft staan. 

Geïnteresseerden voor de nieuw-
jaarsreceptie, die opgehaald en 
thuisgebracht willen worden, kun-
nen telefonisch contact opnemen 
met Arie de Vos via 0297-325359 of 
Hermen de Graaf via 0297-321538.

Nieuwjaarsreceptie CDA 
met politieke barometer

Auto kiepert 
Amsteldijk af
Uithoorn - Een 20-jarige automo-
biliste uit Nieuwveen is zondag 26 
december rond kwart voor elf in de 
ochtend met haar auto van de Am-
steldijk in Uithoorn geraakt. De auto 
kwam op zijn kant terecht tegen een 
boom. De bestuurster en haar pas-
sagier, een 21-jarige man uit Uit-
hoorn, zijn door omstanders uit het 
voertuig gehaald. Beide inzittenden 
zijn met nekklachten overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Uithoorn - Bij een vermoedelijke 
familieruzie is donderdagmorgen 23 
december in Uithoorn een 67-jarige 
man overleden. 
Zijn 31-jarige zoon is als verdach-
te aangehouden. De politie kreeg 
rond zeven uur de melding van het 
incident. Korte tijd later werd het 
slachtoffer in de woning aangetrof-
fen. De man bleek al te zijn overle-

den aan zijn verwondingen die hem 
met een scherp voorwerp waren 
toegediend. 
De verdachte, die ook aanwezig 
was, is direct aangehouden. De man 
verkeerde in verwarde toestand. 

De politie onderzoekt de woning op 
sporen en stelt een verder onder-
zoek in.

Man overleden na steekincident
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GOUW Uitgevers BV gaat voor Berliner-formaat

Janssen/Pers gaat opnieuw de kranten 
van Gouw Uitgevers drukken
Aalsmeer - Luuc van der Ouw is al meer dan dertig jaar directeur van 
GOUW Uitgevers BV, eerst samen met Jan Goulooze. Een vrije uitge-
verij die twaalf titels uitgeeft van Utrecht tot Alkmaar, waaronder de 
Nieuwe Meerbode, een lokale krant met drie edities en een zeer rijke 
geschiedenis. Als geen ander weet Van der Ouw te vertellen over de 
branche door de jaren heen en de meerwaarde van het Berliner-for-
maat. Zij brengen al 15 jaar dit onderscheidende Berlinerformaat en 
het Berliner-Magazine-formaat onder haar lezers en adverteerders. 
Alle twaalf titels van GOUW Uitgevers en dochters zijn per 1 januari 
2011 ondergebracht bij Janssen/Pers.

Janssen/Pers drukte al eens voor de 
uitgeverij in Berliner-formaat met de 
Goss-pers. Toen die werd ontman-
teld besloot de uitgeverij de kran-
tendrukker Boesenkool-Castricum 
over te nemen, en zelf een Berliner-
pers aan te schaffen. ‘Die pers bleek 
helaas té weinig kleurmogelijkhe-
den te hebben,’ vertelt Van der Ouw. 
‘Nu Janssen/Pers de Colorman XXL 
heeft gekocht, gaan we weer terug.’ 

De Nieuwe Meerbode 
Van der Ouw heeft zijn hart verpand 
aan de Nieuwe Meerbode, een van 
de eerste regionale, later uitslui-
tend lokale bladen, die bovendien 
een belangrijk deel uitmaakt van de 
politieke geschiedenis van dit land. 
‘De Nieuwe Meerbode is in 1888 
opgericht, en was destijds voor-
al bestemd voor leden van de eer-
ste politieke partij van Nederland, 
de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). 
Na de Duitse bezetting zou er een 
“foute” directie worden aangesteld 
bij de Nieuwe Meerbode. Het per-
soneel pikte dat niet, en staakte alle 
activiteiten. Na de bevrijding werd 
het werk hervat. Het blad is lange 

tijd erg belangrijk gebleven voor de 
ARP en veel prominenten hadden 
er een sterke band mee. Zo is voor-
malig NCRV-voorzitter A.B. Roosjen 
president-directeur geweest. Maar 
ook de bekende burgemeester en 
kamerlid Maarten Schakel en ande-
re ARP prominenten bestuurden de 
van oorsprong Aalsmeerse uitgeve-
rij. De laatste aandeelhouder die is 
uitgekocht was oud-premier Barend
Biesheuvel.’ 

Het succes van lokale kranten 
Het is niet verwonderlijk dat Van der 
Ouw zo enthousiast is over wat in de 
volksmond, volgens hem onterecht, 
een ‘sufferdje’ wordt genoemd. ‘Het 
gaat nog steeds heel erg goed met 
de lokale kranten, in tegenstelling 
tot de landelijke- en regionale dag-
bladen. De krantenwereld is ontzet-
tend in beweging. Grote kranten-
concerns hebben in de jaren 90 veel 
lokale en regionale kranten opge-
kocht. Ze gooiden al die kranten op 
een hoop en alles onder één regio-
nale redactie. Dat ging ten koste van 
het exclusieve lokale nieuws. Dat 
bleek veelal funest, en er verdwe-

nen steeds meer krantentitels. Wij 
zullen bijvoorbeeld nooit nieuws uit 
Uithoorn in de krant van Aalsmeer 
plaatsen of Heemsteeds nieuws in 
Velsen. Exclusiviteit blijkt de trend 
waar we naartoe moeten. Mijn stre-
ven is altijd geweest zo lokaal mo-
gelijk te plaatsen. Om de binding te 
houden met de doelgroep moet je 
er zo dicht mogelijk op zitten. Wij 
zitten op een niche, en groeien al-
leen maar. Alle regiobladen hebben 
last van de concurrentie op internet. 
De lokale kranten niet. Mensen wil-
len nog steeds ’s avonds rustig in de 
krant lezen wat er allemaal in hun 
eigen woonplaats gebeurt.’

Boesenkool
‘We moesten bij Boesenkool te 
vaak nee verkopen aan klanten die 
steeds meer full color pagina’s ei-
sen. We willen nu een “boost” ma-
ken door met een technisch betere, 
kleurrijke krant te verschijnen. 
De Colorman XXL gaat daarvoor 
zorgen. Een groot voordeel ten op-
zichte van de drukpers bij Boesen-
kool is dat de Colorman XXL tot 48 
pagina’s full color kan drukken. En 
dan zijn nog inlopende katernen 
mogelijk tot een totaal van 96 pagi-
na’s full color.’
We maken een ‘boost’ in 2011, 
kleurrijker en iets dikker papier en 
een perfecte druk!

V.L.n.r.: Frans Wouters, algemeen directeur Janssen/Pers, Mark van der Ouw, 
Gouw Uitgevers BV en Luuc van der Ouw, algemeen directeur Gouw Uitgevers 
BV en Joep de Jong, algemeen directeur Drukkerij De Jong.

[ Overdruk uit ‘visie’ van Janssen/Pers ]

‘Het gaat nog steeds heel erg goed 
met de lokale kranten, in tegenstel-
ling tot de landelijke- en regionale 
dagbladen’. Luuc van der Ouw, direc-
teur van GOUW Uitgevers BV.

Heftig jaar voor PACT Aalsmeer

Het CDA Aalsmeer wenst u 
een hartverwarmend 2011
Aalsmeer - Nederland klaagt. We 
schijnen met zijn allen somberder 
het nieuwe jaar in te gaan dan vo-
rige jaren. We verlangen allemaal 
naar geluk, maar we voelen ons on-
gelukkiger dan ooit. Wat is er met 
ons land aan de hand? We behoren 
tot één van de welvarendste landen 
van deze wereld, leven al meer dan 
65 jaar in vrede, hebben het beter 
dan vele generaties voor ons. Maar 
we voelen ons ongelukkig en onvei-
lig, zijn onzeker over de toekomst. 
De opmerking van minister presi-
dent Mark Rutte dat “de geluksma-
chine niet meer van deze tijd is en 
maar eens uitgezet moet worden” 
helpt niet om deze neerwaartse spi-
raal te doorbreken.
De overheid heeft grote invloed op 
het welzijn van de burgers. Uit on-

derzoek blijkt dat alleen een stevi-
ge economische groei, een grote-
re welvaart, geen garantie voor ge-
luk is. Geluk heeft ook te maken met 
een samenleving met goede sociale 
voorzieningen, met een overheid die 
voor haar burgers zorgt en zichtba-
re aandacht heeft voor hen die in de 
knel dreigen te komen. Geluk wordt 
in het bijzonder ervaren in socia-
le verbanden, contacten, intermen-
selijke relaties. Binnen en buiten de 
kring van het CDA staan de kerst-
dagen in het teken van de geboorte 
van Gods Zoon. Daarnaast zijn deze 
dagen voor velen bij uitstek dagen 
om familie en vrienden te ontmoe-
ten. Anderen zullen juist met deze 
dagen het gemis hiervan ervaren. 
“Samen creëren we de toekomst” 
kopte de krant toen de algemene 

beschouwing van het CDA werd ge-
citeerd bij de begrotingsbehande-
ling 2011. De fractie van het CDA 
wil de komende jaren investeren 
in een samenleving waarin mensen 
voor zichzelf en elkaar verantwoor-
delijkheid willen nemen en met el-
kaar hier vorm aan willen geven. De 
overheid mag best een stapje te-
rug doen, mits we een samenleving 
hebben die dat op kan vangen. De 
fractie van het CDA wil er in geloven 
dat we in Aalsmeer en Kudelstaart 
zo’n samenleving hebben, en wenst 
u daarom een hartverwarmend 2011 
toe. U bent van harte welkom op on-
ze Nieuwjaarsreceptie in de Histori-
sche Tuin op vrijdag 7 januari van-
af 20.00 uur.

Jaap Overbeek, fractievoorzitter

De CDA-fractie Aalsmeer. Op de foto ontbreekt Paul van Soelen.

Aalsmeer - Zo aan het einde van 
het jaar is het een goed gebruik 
om terug te blikken op dat jaar om 
van daaruit een voorschot te ne-
men op het komende jaar. Immers 
wie het verleden niet kent zal nooit 
greep krijgen op de toekomst. Voor 
PACT Aalsmeer was het afgelo-
pen jaar een heftig jaar. En dan be-
doel ik niet de verkiezingsuitslag, 
de kiezer heeft namelijk altijd ge-
lijk. Zo’n teleurstelling is ook in-
herent aan politiek. Nee, ik bedoel 
vooral in de persoonlijke sfeer, het 
overlijden van onze fractie-assistent 
Chris Aertssen en het tijdelijk terug-
treden van Ronald. Die gebeurte-
nissen laten diepe sporen na, in de 
eerste plaats uiteraard bij betrokke-
nen en de naasten, maar ook bin-
nen de fractie. Het gemis wordt op 
zo’n moment van reflectie nogmaals 
benadrukt. Het doet je beseffen 
dat gezondheid en geluk van grote 
waarde zijn en het zet je met bei-
de benen op de grond. Tegelijker-
tijd is de werkelijkheid ook dat het 
besturen van een gemeente door-
gaat en ook van ons betrokkenheid 
en inzet vraagt. Zeker in de aanko-
mende tijd van bezuinigingen, hoe-
wel wij zelf liever spreken van om-
buigingen. In het woord ombuiging 
zit voor ons namelijk het beleids-
matig aspect van het kiezen van 
een richting en daarbij keuzen ma-
ken, terwijl het woord bezuiniging 
meer op een rekenkundige exerci-
tie duidt. Voor PACT Aalsmeer is de 
taak waar we voor staan zeker geen 
rekenkundige benadering. PACT 
Aalsmeer staat voor een samenle-
ving waaraan iedereen kan deelne-
men, ook degenen die dat om wel-
ke reden dan ook niet of even niet 
kunnen. Eén van onze oud PACT 
raadsleden, Pierre Tuning, heeft wel 
eens tijdens een raadsvergadering 
de misschien bekendste dichtregel 
uit het oeuvre van Lucebert aange-
haald: “Alles van waarde is weer-
loos” (uit het gedicht de zeer oude 
zingt). Maar is alles zonder waarde 
dan weerbaar? Voor PACT Aalsmeer 
geeft het in ieder geval aan dat wij 
moeten opkomen voor alles wat van 

waarde is en niet alles in geld moe-
ten afmeten. Maar dan wel graag 
samen. De aankomende tijd moe-
ten we een heldere nieuwe visie 
formuleren, waarbij soms moeilij-
ke keuzes moeten worden gemaakt. 
Maar ons wordt ook een kans gebo-
den om gebaande paden te verlaten 
en op vele fronten te vernieuwen. 
Kortom innovatie. PACT Aalsmeer 
heeft een wethouder in het college 
die dat in het bloed zit. Fractie en 
wethouder zien het dan ook als een 
enorme uitdaging om echt verschil 
te kunnen maken. In het formule-

ren van de (nieuwe) visie wil PACT 
Aalsmeer zoveel mogelijk input krij-
gen uit diezelfde samenleving. Sa-
men dus. Door middel van onze be-
kende PACT café’ s gaan wij in de 
komende tijd dan ook gesprekken 
aan met burgers, ondernemers, or-
ganisaties, verenigingen en instel-
lingen. Na die gesprekken zullen wij 
ons standpunt bepalen. 
Voor nu wens ik namens PACT 
Aalsmeer iedereen een gezond en 
gelukkig 2011 toe. 

Willem Kikkert, fractievoorzitter

Lekker puzzelen met kerst
Aalsmeer - Vorige week trakteer-
de de Nieuwe Meerbode in haar 
kerstkrant op een puzzel. En niet 
voor niets, zo blijkt uit de vele re-
acties. Heel veel oplossingen zijn 
naar de redactie gestuurd en eind 
deze week, de laatste dag van het 
jaar, gaat 1 winnaar getrokken wor-
den. Overigens zijn de inzendingen 

niet alleen uit Aalsmeer, Kudelstaart 
en Rijsenhout afkomstig, ook in Lei-
muiden, Ter Aar, Badhoevedorp en 
verdere regio zijn lezers enthousiast 
op de puzzel ‘gestort’. 
De oplossing is niet al te moeilijk, 
maar omdat nog ingezonden mag 
worden, wordt deze pas bij de be-
kendmaking van de winnaar in de 

krant gezet. De oplossing van de 
puzzel nog niet ingestuurd? Het kan 
nog, tot morgen, vrijdag 31 janua-
ri, 12.00 uur. 
In de eerste krant in het nieuwe jaar, 
donderdag 6 januari, mag 1 inzen-
der naar Het Boekhuis in de Zijd-
straat om de boekenbon van 25 eu-
ro te gaan besteden. 

Kerstverschieting bij Target
Kudelstaart - Op 23 december 
vond bij Handboogvereniging Tar-
get in Kudelstaart de kerstverschie-
ting plaats. Deze keer had San-
dy Haestregt de organisatie op zich 
genomen. Sandy was de hele dag in 
touw geweest met het versieren van 
de schietbaan en de kantine en het 
resultaat was verbluffend. Met de 
door haar aangebrachte decoraties 
was er sprake van een heuse kerst-
sfeer. 
De blazoenen waren ook door haar 
persoonlijk gemaakt en hadden al-
len te maken met het kerstthema. Er 
was een afbeelding van het kindje 
Jezus, waarbij de bijgetekende ster-
ren punten opleverden, maar raakte 
men het kindje, dan was er sprake 

van strafpunten. 
Uiteraard was er ook een geteken-
de kerstman waarbij de knopen op 
zijn jas de meeste punten oplever-
den. In totaal waren er ongeveer 
tien blazoenen waarop per schut-
ter drie keer geschoten mocht wor-
den. Er werd geschoten door teams 
van drie leden uit verschillende dis-
ciplines. Dit om het evenwicht in 
de teams te waarborgen. Na afloop 
bleken zelfs de prijzen een kerst-
randje te hebben. Een geweldig ge-
zellige avond en een driewerf hoe-
ra voor Sandy Haestregt die zich 
enorm heeft ingespannen om deze 
wedstrijd mogelijk te maken. 
Kijk voor meer informatie over HBV 
Target op: www.hbvtarget.nl.

Kerstloop afgelast!
Amstelveen - Vanwege de weers-
omstandigheden is de kerstloop, die 
op tweede kerstdag in het Amster-
damse Bos zou worden gehouden, 
afgelast. 
Organisatie Roda’23 heeft hiertoe 
besloten omdat de situatie op het 
parcours te gevaarlijk was om het 
evenement op verantwoorde wijze 
te laten verlopen.

Oproep voor 
vrijwilligers
Aalsmeer - Voor de alarmering en 
de klussendienst voor ouderen is 
Vita welzijn en advies op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Vooral is er be-
hoefte aan tuinmannen en -vrou-
wen. Verder hoopt wijksteunpunt 
Meander dat enkele gastheren en 
-vrouwen zich aanmelden voor het 
verzorgen van de koffie en thee 
op Dinsdagmiddag. Een gastvrouw 
of -heer op oproepbasis mag zich 
eveneens graag melden. Wie tijd 
heeft en het leuk vindt om iets te 
doen voor de oudere inwoners, kan 
contact opnemen met Via via 0297-
340494.
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Op 12 januari in de Groenstrook
Scholenmarkt Aalsmeer voor 
basisschoolleerlingen
Aalsmeer - Ook dit jaar kunnen 
leerlingen uit groep 8 weer de no-
dige informatie over het voortgezet 
onderwijs verkrijgen op de Scholen-
markt Aalsmeer. Op woensdag 12 
januari  van 18.00 tot 20.00 uur zijn 
vrijwel alle scholen voor voortge-
zet onderwijs uit de regio vertegen-
woordigd in de aula van Wellantcol-
lege de Groenstrook in de J.P. Thijs-
selaan 18. 
De scholen laten zien wat ze de 
toekomstige leerlingen te bieden 
hebben en hoe het onderwijs op 
de scholen is georganiseerd. Een 
mooie gelegenheid voor ouders en 
leerlingen om alles te weten te ko-
men over het voortgezet onderwijs. 
De volgende scholen zullen in ieder 
geval op de markt aanwezig zijn: Het 
Amstelveencollege, een openba-
re scholengemeenschap voor Gym-
nasium, atheneum, havo en mavo 
uit Amstelveen; Het Hoofdvaartcol-
lege voor vmbo uit Hoofddorp; Het 
Alkwincollege, een RK Scholenge-

meenschap voor havo, atheneum en 
gymnasium uit Uithoorn; Het Her-
mann Wesselink College, een scho-
lengemeenschap voor vmbo-t, havo, 
atheneum en gymnasium uit Am-
stelveen; Pantha Rhei, een scholen-
gemeenschap voor vmbo en mavo 
uit Amstelveen; KSH Hoofddorp, 
een Katholieke scholengemeen-
schap voor gymnasium, Atheneum, 
havo en vmbo uit Hoofddorp; Kaj 
Munk, een college voor vwo, havo 
en mavo uit Hoofddorp; Thamen, 
een Rooms katholieke scholenge-
meenschap 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 praktijkonder-
wijs uit Hoofddorp. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op www.wellant.nl of bel 
0297-384949.

RKDES autopuzzeltocht en 
nieuwjaarsbijeenkomst
Kudelstaart - Op zondag 2 janu-
ari organiseert RKDES weer een 
prachtige puzzeltocht voor het he-
le gezin, of gezellig met vrienden of 
vriendinnen. Deelname is gratis. In-
schrijven en vertrekken kan tussen 
10.30 en 12.00 uur vanaf het club-
huis van de vereniging aan de Wim 

Kandreef. Aansluitend vindt in de 
kantine de nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats. Vanaf 16.00 uur is er gele-
genheid om clubgenoten, vrienden, 
vriendinnen of bekenden een ge-
lukkig nieuwjaar te wensen. Gere-
duceerde prijzen voor een drankje, 
de oliebollen zijn gratis. 

Kerstbomen inzameling: Voor 
iedere boom 50 eurocent!
Rijsenhout - Vrijdag 7 januari  
wordt in Rijsenhout de jaarlijks te-
rugkerende kerstbomenactie ge-
houden. Op deze dag kunnen al-
le kinderen uit Rijsenhout het nieu-
we jaar weer goed beginnen door 
kerstbomen te verzamelen en ze 
vervolgens in te leveren op de Werf. 
De dorpsraad heeft er, in samen-
werking met afvalverwerkingsbe-
drijf de Meerlanden, voor gezorgd 
dat een container wordt geplaatst 
waar afgedankte kerstbomen inge-
leverd kunnen worden. Natuurlijk 
staat er ook iets tegenover. 
Voor elke ingeleverde kerstboom 

ontvangt de brenger 50 eurocent 
contant! Voorwaarde is wel dat al-
leen bomen gebracht mogen wor-
den zonder kruis of pot, zodat de 
bomen direct in de container ge-
gooid kunnen worden. Kinderen uit 
Rijsenhout, kom op, steek de han-
den uit de mouwen en verdien zo 
in het begin van het jaar alvast een 
leuk zakcentje met deze actie! De 
container staat alleen op 7 januari 
tussen 17.00 en 20.30 uur op de Werf 
in het centrum van Rijsenhout. De 
dorpsraad zal zorgen voor de inna-
me van de kerstbomen en natuurlijk 
ook de uitbetaling.

Gedichtendag met thema 
‘Nacht’ in Bacchus
Aalsmeer - De laatste donderdag 
van januari is het weer gedichten-
dag in Nederland en Vlaanderen en 
staat de poëzie een dag lang in het 
zonnetje. Dit jaar heeft de organi-
satie van deze dag, Poetry Interna-
tional en Stichting Lezen Vlaande-
ren, gekozen voor het thema: Nacht. 
De eeuwenoude fascinatie voor 
de nacht maakt het tot een van de 
meest bezongen onderwerpen. Voor 
dichters en liefhebbers van gedich-
ten organiseert de stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer op donderdag-

avond 27 januari een poëzieavond in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Tijdens deze avond krijgen 
dichters de gelegenheid om hun ge-
dicht over dit thema voor te dragen. 
Dichters die aan deze avond wil-
len deelnemen kunnen hun gedicht 
voor 7 januari sturen naar corrie_
deboer@zonnet.nl. 
De avond zal muzikaal begeleid 
worden door Robbert Tuinhof op pi-
ano en saxofoon. Aanvang van de 
avond is 20.00 uur en de toegang is 
gratis.

Aalsmeer - Maandagavond 3 ja-
nuari opent Postzegelvereniging 
Aalsmeer het nieuwe jaar 2011 met 
een traditionele toost op, hopelijk, 
een geweldig jaar met goede ge-
zondheid en weer veel postzegel-
plezier. De avond begint om 20.00 
uur en is in Het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat 6. De zaal is al van-
af 19.15 uur open om de mogelijk-
heid te hebben wat er deze avond 
op de veiling aan postzegels wordt 
aangeboden. 
Diverse aanbiedingen zijn ook op 
de website www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl te zien. Ook de hele 
veilinglijst is hierop te vinden onder 
het kopje veilingen. In de januarivei-
ling zitten deze keer vele zegels van 
Nederland, Duitsland, België en Su-

riname. Waarvan de meesten post-
fris zijn. Verder diverse albums, in-
steekboeken en een hele verzame-
ling van Israel, bestaande uit diver-
se stockboeken, catalogussen en 
een doos vol zegels. 
Zoals gebruikelijk kunnen nieuwtjes 
uit binnen- en buitenland bij de ver-
eniging bestellen. De nieuwtjes Ne-
derland worden verzorgd door Willi-
am Bosdam. Hij heeft nog een rede-
lijke voorraad zegels en dat alles te-
gen loketprijs. De nieuwtjes buiten-
land en verder andere benodigdhe-
den, zoals albums en albumbladen 
en  catalogussen, worden verzorgd 
door J. Teunen. Bij  hem kunnen 
ook abonnementen besteld wor-
den of losse koopopdrachten gege-
ven worden. 

Opening in nieuwe jaar 
met postzegelveiling

Vuurwerk 2011
Met enige trots wil ik

u vannacht gaan presenteren.
Lieve meisjes en jongens,

beste dames en heren.
Een jaar lang bouwen, creëren,

freubelen, knutselen tot ’s avonds laat.
Om klokslag 24.00 exact

Zal ik u tonen het resultaat.
 

Het lijkt een pijl, kogel, raket,
maar een inhoud anders dan verwacht.

Een revolutie zal plaats hebben,
ingaande aanstaande middernacht.
In mijn kunststuk is bijvoorbeeld,

kruit vervangen door vrede wereldwijd,
zwaveldamp door geur van respect,

ontsteking maakt plaats voor vrijheid.
 

Na aansteken kindvriendelijke lont,
Dat met vonk koudvuur gebeurt.
Hartvormige explosie zichtbaar,

in honderd vrolijke tinten gekleurd.
De wolken, hemel, atmosfeer,

worden met een halo van glitter verwend.
Het regent geluk, hoop en voorspoed,

over Aalsmeer, Europa, ieder continent.
 

Vuurpijl naar een betere wereld,
versie 2011 is eindelijk klaar.

Laat het ditmaal geen blindganger worden,
zoals tot nog toe elk voorgaand jaar…

Marcel Harting

Botanische reis door Australië
Aalsmeer - Australië is een gigan-
tisch groot land. Tiny en Gerrit de 
Graaff uit Barneveld maakten vier 
reizen door dit continent. Op don-
derdag 6 januari geeft het echtpaar 
een diapresentatie over dit land 
met haar mooie, afwisselende land-
schap, prachtige botanische tuinen, 
veel tropische planten en onder an-
dere de beroemde Ayers rock, de 
grootste steen ter wereld. Natuur-
lijk zijn ook kangoeroes en prachti-

ge vogels gespot door het echtpaar. 
In totaal hebben ze ruim 6000 kilo-
meter door Australië gereden. “Een 
schijntje in dit enorme land”, zegt het 
echtpaar. De diapresentatie, die een 
mooi beeld geeft van de verschillen-
de landschapschappen, wordt ge-
geven in het Wellant College aan de 
J.P. Thijsselaan 18.  De avond begint 
om 20.00 uur en de toegang is zo-
wel voor leden van Groei en Bloei 
als belangstellenden gratis.

Eerste idee om straten in Aalsmeer 
sneeuwvrij te houden
Een slecht behandeld wegdek ken-
merkt zich in de maanden decem-
ber, januari en februari door gro-
te hopen sneeuw. En ijs. Zo ook in 
de gemeente Aalsmeer. Al meerde-
re malen is in de lokale media aan-
gegeven hoe de inwoners denken 
over het strooibeleid van De Meer-
landen. Sinds de hevige sneeuwval 
van 17 en 18 december liggen ook 
de wegen, die prioriteit hebben bij 
het strooien, er nogal wit bij. Over 
de fietspaden nog maar te zwijgen. 
Er is dus een grote behoefte aan een 
burgerinitiatief dat zich richt op de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van 
de gemeente. Men woont hier voor-
al om te werken in andere dorpen 
en steden, maar iedereen wil ook 
boodschappen doen, het huis uit 
en bijvoorbeeld naar het gemeente-
huis in Aalsmeer. Wie in Kudelstaart 
woont, bijvoorbeeld in de mooie, 
nieuwe woonwijk aan de Bilderdam-
merweg, glibbert eerst over een ver-
se laag ijs naar de Bilderdammer-
weg. Vervolgens is de heuvel naar 
de Kudelstaarsteweg een uitdaging 
en vergt de fortbocht behoorlijk wat 
stuurkunst. De rest van de epische 
onderneming om al glijdend naar 
het centrum van Aalsmeer te ko-
men is er één die sommige heb-
ben moeten bekopen met een val 
of een botsing. Iedereen heeft last 
van de sneeuw. En zowel de mate-
riële als de economische schade is 
groot. Inwoner Daan van Lith dacht 
na en zette zijn eerste idee om de 
straten sneeuwvrij te houden op pa-
pier: “De opzet van dit plan is echter 
verre van professioneel. Dit is alleen 
het resultaat van een paar avonden 
nadenken, googlen en brainstormen 
over creatieve oplossingen. Hoeveel 
schade wil de gemeente  leiden om 
tot creatieve oplossingen te komen? 
Ik bied hier een begin, een houvast, 
een aanzet om iets te doen aan de 
witte ellende. Hopelijk zet dit de ge-
meente aan tot goed nadenken, een 
effectief en snel opgezet project-
plan en wie weet, nog deze winter 
een oplossing? 
De afstand voor de hoofdwegen is 
ongeveer 40 kilometer. Ter benade-
ring voor de rest van het plan wordt 
het overige deel van de strooiroutes 
ook geschat op 60 kilometer, een 
totaal van 100 kilometer wat de ge-
meente de ruimte zou moeten ge-
ven veel straten in de gemeen-
te met grote schuivers of strooiers 
in één keer te kunnen behandelen. 
De fietspaden in de gemeente zul-
len ook ongeveer 40 kilometer in 
beslag nemen. Er bestaan verschil-
lende methodes om besneeuwde 
of bevroren wegen te behandelen. 
Zout: Het voordeel van zout is dat 
het ijs en sneeuw laat smelten (door 

absorptie), mits er genoeg verkeer is 
dat er overheen rijdt. Ook verhoogt 
het de grip van het verkeer op de 
weg. Nadelen zijn de schade aan 
het milieu en het beperkte aanbod 
van strooizout in Nederland. Zand: 
Het grote voordeel van zand is dat 
het wel milieuvriendelijk is, ook de 
grip op de weg vergroot en net als 
zout gestrooid kan worden. Helaas 
laat zand sneeuw en ijs niet smel-
ten, en is bij hevige sneeuwval zand 
alleen goed te gebruiken in combi-
natie met schuiven en/of borstelen. 
Schuiven is een robuuste methode 
waarmee het grootste deel van de 
neerslag onmiddellijk van het weg-
dek aan de kant wordt geschoven. 
Helaas blijft de kans op ijzel be-
staan. Borstelen is vooral bij lich-
te sneeuwval een goede metho-
de, omdat het meer neerslag ver-
wijderd van het wegdek dan bij het 
schuiven. Als De Meerlanden blijft 
strooien op de manieren waarop 
dat nu gebeurt, kan de gemeente 
zich vooral bezighouden met schui-
ven en borstelen. Het wagenpark 
van verscheiden hoveniers en boe-
ren kan aangesproken worden om 
(door de gemeente aangeschafte) 
schuivers en borstels te installeren 
op tien voertuigen. Het gaat hier om 
zes schuivers die op tractoren ge-
installeerd kunnen worden, en vier 
borstels die op kleinere wagens, zo-
als de gemeentelijke groenvoorzie-
ning wagens, gebonden kunnen 
worden. Het personeel bestaat uit 
de bezitters van de tractoren zelf 
of jonge hoveniers en landbouwbe-
werkers in opleiding, die allen voor 
een vergoeding per uur tegemoet 
kunnen zien voor hun werk. De-
ze mensen zullen op sneeuwdagen 
gemiddeld vier uur per dag werken, 
er zijn hier uiteraard dagen waar-
op dat meer is maar ook minder. Op 
een dag na de sneeuw kan binnen 
twee uur de hele gemeente door de 
tien mensen geveegd worden. Als er 
100 kilometer aan schoonmaakweg 
is, en elke vrijwilliger 10 tot 20 ki-
lometer doet, kan de gemeente ook 
tijdens hevige sneeuwval enigszins 
sneeuwvrij blijven. Gesteund door 
de strooiwerkzaamheden van De 
Meerlanden de situatie zeker ver-
beteren ten opzichte van de huidi-
ge.  Het aantal kilometers dat in een 
winter maximaal behandeld wordt is 
ongeveer 3000 kilometer. 
Dit komt neer op een kostenpost 
van 4.497 euro per winter. De uitein-
delijke kosten komen neer op onge-
veer 25.000 euro per winter, inclu-
sief aanschafkosten van materiaal 
dat  men meerdere winters kan in-
zetten.”

sneeuwinaalsmeer@gmail.com

ingezonden

Nieuwjaarsplons in Oosterbad 
Aalsmeer - Het nieuwe jaar inlui-
den met een plons in het ijskou-
de water is bij Het Oosterbad in-
middels een traditie. Jaren geleden 
is een landelijke campagne gestart 
om op deze sportieve manier het 
nieuwe jaar in te beginnen. In veel 
zwembaden is dit mogelijk, maar 
het gezelligst is het toch wel in na-
tuurbad Het Oosterbad aan de Mr. 
Jac. Takkade 1. Op zaterdag 1 ja-
nuari om 14.00 uur gaat een grote 
groep ‘helden’ het nieuwe jaar in-

luiden door middel van een frisse 
plons in Het Oosterbad. Kom op tijd, 
want er wordt altijd eerst een war-
ming up gehouden op swingende 
muziek. Toeschouwers zijn natuur-
lijk ook van harte welkom om de 
‘plonsers’ enthousiast aan te moedi-
gen en natuurlijk om gezellig wat te 
komen drinken. De chocolademelk, 
glühwein en snert is voor iedereen 
gratis. Voor meer informatie kan de 
website www.hetoosterbad.nl beke-
ken worden.

Atletiekvereniging Aalsmeer
Start 2011 sportief: Doe 
mee aan hardloopclinic!
Aalsmeer - Atletiekvereniging 
Aalsmeer biedt de mogelijkheid om 
in het nieuwe jaar meer aan sport 
te gaan doen. Op zaterdag 8 janua-
ri begint een acht weekse hardloop-
clinic voor zowel de startende als 
meer gevorderde hardloper. De we-
kelijkse trainingen op en rondom de 
atletiekbaan aan de Sportlaan be-
ginnen om 10.30 uur. 
Samen hardlopen is niet alleen ge-
zellig, maar de deelnemers le-
ren ook over allerlei onderwerpen 
die met hardlopen te maken heb-
ben, zoals hardloopstijl, kleding en 
schoenen, voeding en afvallen, trai-
nen met een schema, blessures en 

blessurepreventie. Na afloop van de 
clinic lam eventueel gratis deelge-
nomen worden aan de Westeinder-
loop. Deze wedstrijd over 1, 5 of 10 
kilometer wordt op zondag 6 maart 
georganiseerd door Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer in samenwerking 
met de Westeinder Advies Groep. 
De kosten voor gehele clinic bedra-
gen 25 euro per deelnemer. Enthou-
siast? 
Kijk op www.avaalsmeer.nl of www.
westeinderloop.nl voor alle informa-
tie en het inschrijfformulier. Aan-
melden kan bij Marjan van Ginkel 
via email: marjan.vg@hetnet.nl of 
telefonisch via 06-1220 4492.

Rijsenhout - Net als de vorige twee 
jaren, toen de kerstvakantie het be-
gin van een mooie vorstperiode in-
luidde, begon dit jaar de vorst nog 
veel eerder en kon de natuurijs-
baan aan het Konnetlaantje eerder 
dan vorige jaren zijn deuren al weer 
openen. Na een korte dooiperiode 
kon na een aantal stevige ijsdagen 
aan het begin van de kerstvakantie 
op dinsdag 21 december de ijsbaan 
wederom worden geopend voor alle 
publiek. Midden in de kerstvakantie 
en dus weer prachtige ijspret! Het ijs 
is ondanks de vele sneeuw nog van 
redelijke kwaliteit, dit was uiteraard 
weer te danken aan het uitsteken-
de werk van de ijsmeester en de ve-
le andere vrijwilligers die de baan en 
het clubgebouw openden voor het 
schaatsend publiek. 
Er werd daarnaast ook nog ge-
schaatst op de diverse kunstijsba-
nen en tijdens wedstrijden. Zo werd 
op zaterdag 18 december het jaar-
lijkse Jan van Gennip toernooi voor 
de elfde keer verreden. Ondanks het 
slechte weer had een flink aantal le-
den van IJsclub De Blauwe Beugel 
zich ingeschreven. De ijsomstan-
digheden waren deze ochtend weer 
prima en dat resulteerde in mooie 
tijden, de prestaties van de Blauwe 
Beugelrijders waren bijzonder goed. 
Erik Kramer werd tweede in zijn ca-
tegorie en William Koole haalde ook 
het podium, hij werd derde. Bij de 
overige rijders en rijdsters werden 
weer aardig wat persoonlijke re-
cords gebroken. In de kerstvakan-
tie worden ook altijd trainingskam-
pen gehouden voor de diverse ploe-

gen en baanselecties. 
Zo vertrok Menno Kramer naar Ber-
lijn voor een trainingsweek en wat 
wedstrijden waarin hij in ieder geval 
al tot een zeer aansprekende tijd en 
persoonlijk record kwam op de 1000 
meter in 1.16.67. Nicky van Leeuwen 
is vertrokken voor een trainings-
kamp van tien dagen in Erfurt met 
de Haarlemse baanselectie. Ook 
daar zullen nog afstanden worden 
gereden, maar daar zijn nog geen 
uitslagen van bekend. Bij de mara-
thonschaatsers van De Blauwe Beu-
gel heerst natuurlijk het ‘natuurijsvi-
rus’ en wordt er zelfs al stiekem ge-
dacht aan de elfstedentocht. Vori-
ge week viel alvast de eer aan Mats 
Stoltenborg, Jasper van Tol en Bart 
van der Vlugt om te mogen starten 
tussen de grote kanonnen tijdens 
het NK marathon natuurijs op de 
Belterwiede. 
Een prachtige ervaring opgedaan in 
een loodzware wedstrijd die geteis-
terd werd door veel wind en stuif-
sneeuw. Nico Coenen reed in de 
vroege ochtend al mee bij de Mas-
ters. 
De mannen van de lange adem ma-
ken zich nu op voor een aantal na-
tuurijsklassiekers zoals de 100 kilo-
meter van Eernewoude en de Velu-
wemeertocht. Tussendoor werd nog 
even Utrecht aangedaan voor het 
NK op kunstijs op tweede kerst-
dag. IJsclub De Blauwe Beugel 
heeft een actieve website boor-
devol (schaats) nieuws, uitsla-
gen en algemene informatie over 
de club en is te raadplegen via:  
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Drukke kerstvakantie voor 
IJsclub de Blauwe Beugel

Richard bedankt!
Kerstdiner voor bewoners 
dagcentrum Gloxinia
Aalsmeer - Donderdag 23 decem-
ber hebben bewoners en team van 
dagcentrum Gloxinia kunnen genie-
ten van een heerlijk kerstdiner. Voor 
de tweede keer geheel verzorgd 
door Richard van der Wal. Zijn in-
zet om het ook dit jaar tot een suc-
ces te maken, was weer grandioos! 
Hij bedacht het menu,verzorgde de 
inkoop,had van te voren thuis al zo 
veel mogelijk voorbereid om er uit-
eindelijk in de Gloxinia een gewel-
dig kerstdiner van te koken. De be-

woners hadden keuze uit drie ver-
schillende viergangen menu’s en 
met de hulp van vrijwilliger Jaap van 
Leeuwen is genoten van een restau-
rantwaardig kerstdiner. 
“Geweldig dat er jonge mensen zijn 
zoals Richard, die dit alles geheel 
op eigen initiatief voor elkaar heeft 
gekregen”, laten de bewoners en 
medewerkers van de kleinschalige 
woonvoorziening voor dementeren-
de ouderen in de Gloxiniastraat via 
de mail weten.

Renovatie trappenhuizen 
op veiling FloraHolland
Aalsmeer - FloraHolland Aalsmeer 
is bezig om de trappenhuizen op de 
Willem 1 straat (parkeerdak P23) te 
renoveren. Het gele trappenhuis is 
het eerste trappenhuis dat volledig 
gerenoveerd is en middels al weer 
open voor gebruik is. Tot eind janu-
ari is het blauwe trappenhuis geslo-
ten voor renovatie. Door de renova-
tie is de brandveiligheid van de trap-
penhuizen verhoogd. De kozijnen, 
het glas en de deuren zijn vervan-
gen en op enkele plaatsen zijn pa-
nelen geplaatst. Ook de binnenkant 
van het trappenhuis heeft een gro-
te opknapbeurt gekregen. Het is ge-
schilderd in verschillende grijstinten 
met kleuraccenten.

Schoonmaakwerkzaamheden
Vuil in de werkomgeving wordt als 
een grote ergernis ervaren. Flora-
Holland Aalsmeer is daarom ge-
start met verschillende schoon-
maakwerkzaamheden op de bega-
ne grond en op de 1080 vloer. De 
(brand)wanden in de exportstra-
ten en het verdeelgebied worden 
schoongemaakt en op de 1080 vloer 
wordt ook het gehele plafond en de 
portocabins gereinigd. 
FloraHolland Aalsmeer doet er alles 
aan om een schone werkomgeving 
te creëren en te behouden. Daar-
om start ook de actie: Een schone 
werkomgeving, daar werken we sa-
men aan!




