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Vreugdevuur met jongeren en bewoners Kudelstaart

Burgemeester Litjens: “We zetten in op
een feestelijk en veilig oud en nieuw”
Aalsmeer - “In Aalsmeer wordt
oud en nieuw traditiegetrouw
uitbundig gevierd. Dat is natuurlijk prachtig”, zegt burgemeester Pieter Litjens. “En dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we samen met jongeren, politie, brandweer en jongerenwerkers duidelijke afspraken gemaakt. Zo organiseren we
gezamenlijk een groot vreugdevuur in Kudelstaart.”
“Oudejaarsnacht verloopt wel eens
onrustig”, vervolgt burgemeester
Pieter Litjens. “Uiteraard kunnen we
niet alles voorkomen, maar we proberen er als gemeente wel bovenop
te zitten. Daarom maken we ieder
jaar een draaiboek, waarin afspraken staan met politie, brandweer,
jongerenwerkers en beveiligers.” In
het draaiboek staat niet alleen wat
er allemaal niet mag op deze avond.
Een leuk onderdeel van de plannen
van de gemeente is namelijk om samen met jongeren in Kudelstaart
een groot vreugdevuur te organiseren op Robend van 24.00 tot 02.00
uur. Litjens: “Het vreugdevuur wordt
gehouden op een veilige plek, ver
van de huizen en onder toezicht van
jongerenwerkers. De jongeren die
dit organiseren zullen ook buurtbewoners uitnodigen voor een hapje
en een drankje. Ik vind dit een heel
mooi initiatief. Het is toch hartstikke
leuk om met z’n allen het oudejaar
Burgemeester Pieter Litjens: “Ik reken op een veilig en feestelijk oud en
nieuw.”

uit te luiden? Zo leren jongeren en
buurtbewoners elkaar kennen tijdens een gezellige bijeenkomst. Dat
is veel beter dan dat ze elkaar voor
het eerst zien als er sprake is van
overlast. Ik kom trouwens zelf ook
even langs om het vuur te bewonderen.”
Verschillende sluitingstijden
Verder heeft de gemeente er op
verzoek van de politie voor gezorgd
dat niet alle horecagelegenheden
dit jaar op hetzelfde tijdstip sluiten. Litjens: “Het is inderdaad niet
handig als alle cafés tegelijkertijd
dicht gaan, want dan belandt iedereen op hetzelfde moment op straat
en dat brengt risico’s en geluidsoverlast met zich mee. Het is prettig om te merken dat de eigenaren
van horecagelegenheden het geen
probleem vinden om hier rekening
mee te houden.” Om ervoor te zorgen dat ook in Aalsmeer Oost alles
rustig verloopt, heeft de gemeente
gezorgd voor een jongerenwerker
en externe beveiligers die al te uitbundige feestgangers kunnen aanspreken op hun gedrag.
Vandalisme
Een minder leuk aspect van oud en
nieuw vindt burgemeester Litjens
het vandalisme: “Vooral in de aanloop naar oud en nieuw wordt er altijd veel vernield. Twee weken geleden werd een plasticcontainer in
brand gestoken bij de Proosdijhal
en vorige week is door vuurwerkbommen voor meer dan 100.000 euro schade aangericht aan een winkelpui op het Raadhuisplein. Brandstichting kost de samenleving niet
alleen veel geld, het is ook reuze
gevaarlijk. Een brandje in zo’n container kan overslaan op de omgeving. Als er iemand omkomt bij een
brand, ben je de rest van je leven
de klos. Dat wil je niet op je geweten hebben.” Uiteraard is het fijn als
ouders hun pubers in de gaten houden, maar jongeren zijn ook zelf verantwoordelijk, vindt hij. “Ze moeten
zich realiseren dat ze met explosieven rondlopen. En het is ook strafbaar als je wordt betrapt met vuurwerk voor 31 december.” Uiteraard
treft de gemeente zelf ook allerlei maatregelen. “Dit jaar wordt een
groot aantal prullenbakken afgesloten met vuurwerkkleppen en worden de ondergrondse containers
voor het inzamelen van kunststof en
de textielcontainers afgesloten. De
bovengrondse kunststofcontainers
worden verwijderd.”
Illegaal vuurwerk
Ook maakt Litjens zich zorgen over
de grote hoeveelheden illegaal
vuurwerk waar jongeren mee rond-

lopen. “De politie stuit op veel illegaal vuurwerk, vooral uit Polen. Dat
zijn zulke zware explosieven. Het
is nauwelijks voor te stellen wat
een schade die kunnen aanrichten. Ik heb zelf vroeger een keer gezien dat iemand zijn vingers verloor
door vuurwerk. Zoiets blijft altijd op
je netvlies staan.” Er gebeuren echter niet alleen veel ongelukken tijdens oudejaarsnacht. Litjens: “Ieder
jaar zien we dat bijna de helft van
de vuurwerkongelukken op nieuwjaarsdag gebeurt. Het gaat dan vaak
om jonge kinderen die op zoek gaan
naar vuurwerk dat niet is afgegaan.
Dat is zo gevaarlijk. Ik wil daarom
iedereen oproepen om op 1 januari, of het liefst meteen op oudejaarsnacht, de stoep te vegen. Het is echt
een kleine moeite. De straten zien er
weer schoon uit en kleine kinderen
lopen geen gevaar.”
Nieuwjaarsreceptie
Ondanks alle mogelijke hobbels,
verheugt Litjens zich op oud en
nieuw. “Er worden veel feesten georganiseerd in Aalsmeer en voor
verschillende leeftijdscategorieën.
Ik reken daarom op een prachtige
avond. Graag nodig ik iedereen nu
al uit voor de nieuwjaarsreceptie op
maandag 9 januari om 19.30 uur in
het gemeentehuis, waarbij we gezamenlijk het glas zullen heffen op
2012. Ik hoop op deze avond ook
veel nieuwe Aalsmeerders te mogen begroeten!”
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VUURWERK en
VUURWERK en
VUURWERK
vanaf donderdag
directe verkoop en via

WWW.VUURWERKbEstElling.nl
Annemieke’s Aktiewinkel
Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

2012 Start bouwproject in Zijdstraat

Miele specialist Archeologisch onderzoek
Eigen technische dienst
bij bouw parkeergarage
Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

truck besturen. In 2011 wisten beide
trucks de finish te halen op een 23e
en 29e plaats. De rally is te volgen
op www.finstral-rally.com.

Aalsmeer - De bomen en struiken
zijn verwijderd, de bouwcontainers
geplaatst, het gaat beginnen, het
vooralsnog laatste, grote bouwproject in de Zijdstraat. Begin 2012 gaat
aannemer Van Berkel starten met
de realisatie van 34 luxe appartementen met daar onder 2.900 vierkante meter winkelruimte in het officieel eerste gedeelte van de Zijdstraat, aldus te lezen in de vorige
week door de gemeente verstuurde
nieuwsbrief over de vernieuwing in
Aalsmeer Dorp.
Cultuurhistorische waarde
Gestart wordt met de bouw van een
ondergrondse parkeergarage. Tegelijkertijd gaan archeologen in dit gebied aan de slag. Het gebied rond
het Molenpad en de Zijdstraat staat
namelijk vermeld op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Holland. Verwacht
wordt dat sporen gevonden wor-

den uit de late middeleeuwen. Ook
resten van het hier vroeger gevestigde weeshuis zijn te verwachten.
Voordat met de bouw aangevangen
wordt, zal om het terrein een damwand worden aangebracht. Vervolgens worden heipalen geslagen. Na
deze werkzaamheden start het archeologisch onderzoek. Het graafwerk wordt uitgevoerd op aanwijzingen van een archeologisch team.
Alle vondsten worden schoongemaakt, gefotografeerd en gedocumenteerd en uiteindelijk overgebracht worden naar het provinciaal
depot in Wormer. Eerst echter zullen
de vondsten worden tentoongesteld
in Aalsmeer. Heel benieuwd wat tijdens dit onderzoek boven de grond
komt!
Er zijn overigens nog appartementen te koop, evenals er nieuwe winkelruimte beschikbaar is. De planning is dat het bouwproject in 2013
voltooid is.

Info-avond over samenwerking
Aalsmeer - Op donderdag 12 januari wordt door de gemeente een
publieksavond over samenwerking
tussen Amstelveen en Aalsmeer georganiseerd.
Burgemeester Pieter Litjens nodigt
inwoners graag uit voor deze informatieve avond. De aanvang is 19.30

uur en plaats van samenkomst is,
natuurlijk, het gemeentehuis op het
Raadhuisplein. De koffie staat klaar!
Iedereen is van harte welkom. In de
flyer, die bij deze krant zit, is meer
informatie over de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

De eerste race truck wordt bestuurd
door teameigenaar Johan Elfrink.
Navigator is de uit Uithoorn afkomstige Enno Hortulanus. Voor Enno is
het de vierde keer dat hij zal deelnemen, waarvan de tweede keer als
navigator in de wedstrijd. Teun Stam
uit Kudelstaart zal de tweede race

De gemeente Aalsmeer nodigt alle
inwoners en relaties uit voor de
Nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari
2012, vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal
van het gemeentehuis. Burgemeester
Pieter Litjens houdt zijn traditionele
Nieuwjaarsspeech, waarin hij ook vooruit
zal blikken op de ambtelijke samenwerking
met Amstelveen. Vervolgens heffen we
gezamenlijk het glas op het nieuwe jaar.
Het college van B&W hoopt deze avond
vele Aalsmeerders te mogen begroeten.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!

-

elektrotechniek
verlichting
inbraakbeveiliging
data netwerken
domotica

www.bosse-elektro.nl

Doe de gratis Verzekering Check
U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering
via www.zorgenzekerheid.nl/verzekeringcheck

www.zorgenzekerheid.nl

Verleng het plezier

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!

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

WilT u geen
verrAssingen
vAn De WinTer?
Sluit dan nu een onderhoudsabonnement af en wij komen
uw ketel nakijken.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Uitnodiging nieUwjaarsreceptie
9 janUari 2012
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100-jarig bestaan

Aalsmeerder en Uithoornaar
aan start van Dakar Rally
Aalsmeer - Op 1 januari start in Argentinië de Dakar Rally. De zwaarste rally ter wereld start in Mar Del
Plata, een badplaats circa 500 kilometer onder Buenos Aires en eindigt 14 dagen later te Lima in Peru.
De eerste vijf dagen wordt de rally
verreden in Argentinië, waarna het
Andes gebergte op ruim 5000 meter wordt overgestoken om de volgende vijf dagen de Atacama woestijn te bedwingen. Daarna volgen er
vijf zware etappes naar de finish in
Lima. De totale lengte van de rally is bijna 8500 kilometer. Finstralrally zal deelnemen met twee wedstrijdtrucks en twee ondersteunende trucks die gedurende de rally het
onderhoud verzorgen.
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Editie: Aalsmeer

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

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel.
0297-324734
Fax
0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

EindEjaarsknallErs
16 t/m 31 december:

Tot € 2.000,extra inruil!
op voorraad auto’s.

w w w.v a n k o u w e n . n l
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of 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
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

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

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl

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

Aalsmeer - Wil jij iets voor een ander betekenen, beschik je over een
goed aanpassingsvermogen en ben
je respectvol en flexibel? Dan is het
Roads Maatjesproject op zoek naar
jou! Roads zoekt maatjes voor mensen die weinig sociale contacten
hebben en/of zich eenzaam voelen.
Ze vinden het zelf moeilijk contact
te maken en houden, of er alleen op
uit te gaan. Zij kunnen hulp van een
maatje dan ook goed gebruiken.
Op basis van gezamenlijke interesses worden een deelnemer en een
vrijwilliger aan elkaar gekoppeld,
ze worden ‘maatjes’ van elkaar. Als
maatjeskoppel bepaal je in onderling overleg wat jullie gaan ondernemen. Samen een eindje fietsen,
een concert of museum bezoeken
of gewoon een kopje koffie drin-

ken zijn activiteiten waaraan je kunt
denken. Maar zomaar een praatje
maken of een goed gesprek kan natuurlijk ook. De nadruk ligt op samen leuke activiteiten doen. De vrijwilliger is dan ook geen hulpverlener, maar is gewoon zichzelf. Het
draait uiteindelijk om het contact
van mens tot mens.
Deelnemer: “De ongedwongen
sfeer en gezelligheid is prettig. Ik
kom met mijn maatje op plaatsen
waar ik alleen niet snel heen ga.”
Vrijwilliger: “Ik leer onder andere om
de wereld vanuit het perspectief van
mijn maatje te zien. Dit geeft een
heel ander beeld!” Interesse? Bel
of mail gerust voor meer informatie
naar projectleider Jorise de Boer via
maatjesproject@roads.nl of bel 0657573151.

Informatiebijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers ThamerThuis
De Kwakel - Dat ThamerThuis ‘bijna-thuiszorg’ biedt is bekend. Minder bekend is wellicht dat ThamerThuis ook de spil is bij de inzet van
vrijwilligers bij terminaal zieken die
thuis willen blijven in de laatste fase
van hun leven.
Deze vrijwillige terminale zorg thuis
is met name gericht op de mantelzorgers (de familie, vrienden, buren
of andere verzorgers die niet beroepsmatig bij de zorg betrokken
zijn). Voor deze mantelzorgers kan
de hulp van een vrijwilliger betekenen dat zij de zorg voor hun dierbare vol kunnen houden, zodat de
wens om thuis te sterven waargemaakt kan worden.
De vrijwilliger vervangt de mantelzorger op afgesproken momenten
in de week zodat die de gelegenheid heeft even weg te gaan of bij te
slapen. Het gaat vaak helemaal niet
om ‘grote’ dingen. Een paar uurtjes zonder haast je boodschappen
doen, een vriendin bezoeken of je
hobby buiten de deur aanhouden,
het kan er voor zorgen dat iemand
de broodnodige energie krijgt voor
de zorg die thuis weer wacht. Mantelzorgers kunnen zelf via ThamerThuis vrijwilligers aanvragen voor
de ondersteuning thuis, of dit door

wijkverpleegkundigen of huisarts
laten doen.
Voor inzet thuis is geen indicatie
van het CIZ nodig. Wel wordt bij de
huisarts gevraagd naar de geschatte levensverwachting. Er zijn voor
de mantelzorgers geen kosten verbonden aan de inzet van vrijwilligers
thuis. Als de aanvraag bij ThamerThuis binnenkomt gaat een coördinator liefst binnen 24 uur bij de mensen langs voor een intakegesprek.
Besproken wordt onder andere op
welke momenten een vrijwilliger nodig is en wat er van de vrijwilliger
verwacht wordt. Belangrijk is dat de
cliënt weet dat de vrijwilliger niet ‘op
visite’ komt. Dat wil zeggen dat de
cliënt mag lezen, slapen, tv-kijken,
alles wat hij of zij wil. De belangrijke taak van de vrijwilliger is ‘er
zijn’: met je hoofd, je handen en je
hart. Vrijwilligers krijgen een scholing aangeboden en worden regelmatig bijgeschoold door middel
van themabijeenkomsten. Voor vrijwilligers in spé houdt ThamerThuis
op woensdag 11 januari een informatiebijeenkomst. Aanvang 19.30
uur, Kwakelsepad 2 in De Kwakel. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via 0297–540536 of
www.thamerthuis.nl.

Ruim tienduizend sinaasappelen
voor Roemeense kinderen
Aalsmeer - In de afgelopen vijf weken voor kerstmis hebben circa180
schoolkinderen hun vrije tijd besteed aan de sinaasappelactie ‘Kinderen voor kinderen’ en in totaal zijn
10.640 sinaasappelen verkocht. De
kinderen waren te gast bij de bouwmarkten Gamma in Aalsmeer, Multimate in Nieuwkoop en Uithoorn
en deze winkels stelden hun verkoopruimte voor de actie beschikbaar. De schoolkinderen zijn op alle locaties getrakteerd op frisdrank
en een snack, en werden gastvrij
ontvangen door het personeel. Het
was echt hun actie, want alleen de
kinderen mochten de sinaasappe-

len verkopen! De totale netto opbrengst van de actie was 8.027 euro. Een prachtig resultaat! Dit gehele bedrag zal worden besteed aan
het project ‘Help een Kind’. Zo zullen ook het komend jaar kinderen in
de Roemeense pleeggezinnen langdurig en liefdevol worden verzorgd.
Voor meer info www.helpeenroemeenskind.nl. Stichting Nieuwkoop
helpt Oost-Europa kan terugkijken
op een gezegende actie met in de
hoofdrol kinderen in Nederland voor
kinderen in Roemenië. De leden van
de stichting willen alle kinderen bedanken voor hun betrokkenheid en
inzet.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 januari houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Voor
alle bezoekers staat de koffie en de
thee klaar. Er zijn mogelijkheden om
een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een gesprek van
mens tot mens te hebben en natuurlijk om elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen. Neem gerust
iemand mee!

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

Vermist:
- Bakboordstraat: Wit konijn met zwarte tekening.
- Ophelialaan: Zwart-wit gecastreerde kater, wondje aan rechteroor,
Zwarte vlooienband, heet Monster.
- Burggravenambacht: Zwart konijn met klein wit stipje bij de neus. 1
Jaar oud en heet Zwartje.
- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft
witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte
punt op snuit. Hij is niet gecastreerd.
- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik. 6 jaar oud. Is gechipt.
- Begoniastraat: Zwarte castreerde kater met klein wit vlekje onder zijn
kin. Hij heeft een chip. Zijn naam is Panter.
Gevonden:
- Herenweg: Zwarte kat.
- Kudelstaartseweg: Grote, dikke, gevlekte cyperse kater.
- Legmeerdijk: Konijn, lichtbruin met zwarte haartjes in boog vorm op zijn rug.
- Oosteinderweg: Forse zwart-witte kat. Heeft witte bef, buik, poten en
een witte punt aan zijn staart.
- Oosteinderweg: Rode kat.
- Primulastraat: Cyperse kater met witte bef en borst. Rechts voor wit
pootje en links voor wit met cyperse vlek. Achter witte sokjes. Heeft
wat bruin rode vegen op de buik. Zij draagt een bandje van dierenbescherming.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs-witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en
heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar. Zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.

KERKDIENSTEN
Oud en nieuw
2011/2012
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zaterdag Oudejaarsdienst om
19u. met Rob Kool. Zondag
Nieuwjaarsdienst om 11u. Tevens
crèche, peuterdienst en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Viering om
10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag Nieuwjaarsdiensten om 10.30u. ds. M. Hogenbirk
en 16.30u. ds. J.G. Brienen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Geen dienst.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Geen dienst.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zaterdag Oudejaarsavond met om
19u. dienst met ds. T.H.P. Prins. Zondag 10u. nieuwjaarsdienst met ds. J.
van Popering.

Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

den in beslag neemt. In deze periode worden de diensten gehouden
in wijkgebouw ‘t Anker, achter het
kerkgebouw. Wie de verbouwing wil
volgen, kan kijken op www.oosterkerk.info.

Is uw huisdier
zoek?

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zaterdag Oudejaarsavond dienst om 19.30u.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

bRANdwEER
& pOLITIE

Verbouwing Oosterkerk van start
Aalsmeer - Bijna gaat de eerste schop de grond in voor de verbouwing van de Oosterkerk aan de
Oosteinderweg. Na een jaar van
voorbereiding wordt op 2 januari gestart met de verbouwing. Tijdens de verbouwing zullen de kolommen, die het zicht op de predikant verhinderen, weggehaald worden. Ook wordt de vloer aangepakt om de grondlucht, die regelmatig aanwezig is, tot het verleden
te laten behoren. De vloer wordt geisoleerd, luchtdicht afgesloten en
voor behaaglijke warmte in de kerk
gaat vloerverwarming zorg dragen.
Tot slot wordt tevens de inrichting
van de kerkzaal veranderd. Er gaat
een middenpad gecreëerd worden,
evenals twee paden langs de zijkant
en de kerkbanken worden vervangen door stoelen. Het hoofdpodium wordt met een trede verhoogd
en voorzien worden van eigentijds
meubilair. De verwachting is dat de
verbouwing ongeveer vier maan-

Roads zoekt nog maatjes

Cursus Omgaan met dementie
Amstelveen - Het Mantelzorg
Steunpunt organiseert twee cursussen Omgaan met Dementie.
Een cursus voor partners en een
cursus voor kinderen van een dementerende. Tijdens deze cursus
wordt informatie opgedaan over
dementie en is er volop gelegenheid voor het delen van ervaringen. De cursus gaat uit van de belevingsgerichte benadering: meegaan in de beleving en gevoelens
van de dementerende. Deze benadering heeft een gunstige invloed op het dagelijks functioneren en biedt ruimte voor wat echt
telt: Het contact. De cursus voor
kinderen van een dementerende
start op woensdagavond 8 februari en is van ¬19.30 tot 21.30 uur
in Amstelveen. De cursus bestaat
uit zes bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst. Van de cursus voor partners van een demen-

terende zullen twee cursussen van
start gaan op maandagochtend 6
februari en woensdagochtend 8
februari van 10.30 tot 12.30 uur in
Amstelveen. De cursus bestaat uit
acht bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst. Meer informatie en aanmelden via Mantelzorg
Steunpunt, mantelzorg@mantelzorg-steunpunt.nl of 0900-1866

Nieuwjaar met
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer houdt op zaterdag 7 januari haar nieuwjaarsreceptie. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur,
vindt plaats in het buurthuis aan de
Roerdomplaan3 en belangstellenden zijn van harte welkom.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zaterdag Oudejaarsdienst om
19.30u. met ds. E.J. Westerman.
Organist: M. Noordam. Zondag
Nieuwjaarsdienst om 10.30u. met
ds. E.J. Westerman. Organist: W.
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zaterdag Oudejaarsdienst om 19u. met ds. C.G. Graafland. Geen crèche. Organist: dhr.
Kooning. Zondag Nieuwjaarsdienst om 10.30u. met ds. C.G.
Graafland. Crèche. Organist: dhr.
Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zaterdag Oudejaarsdienst om
18.30u. met ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zaterdag oudejaarsviering om 21u. Zondag 10u. dienst met spreker Martijn Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zaterdag dienst om 18.30u. met ds.

K. Muller. Zondag dienst om 16.30u.
met ds. J.F.F. Kruger, Zaandam.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag om 17u.
woordcommunieviering in Kloosterhof met N. Kuiper. Om 19u. euch.
viering in Karmelkerk met L. Seeboldt mmv Karmelkoor. Zondag
geen dienst.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zaterdag Oudejaarsavonddienst/
vesper om 19.30u. met ds. F. Praamsma. Zondag ochtendgebed/nieuwjaarsbegroeting om 10.30u. met ds.
F. Praamsma.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zaterdag Oudejaarsdienst om 19u.
met mw. A. Creemer.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. Oudjaar. Woordviering met A. Blonk mmv Kudelkwetters en dames- en herenkoor. Zondag geen dienst.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Tot 9 januari geen bijbelstudies.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

LinQ-feest in de Rijp
Streek - Zonnebloem LinQ, de
jongerentak van de Zonnebloem,
organiseert op 28 januari in het
prachtige Noord Hollandse dorp
de Rijp een groot feest voor jonge
mensen met en zonder lichamelijke handicap in de leeftijd van 18 tot
45 jaar.
In Noord Holland zijn zes werkgroepen LinQ actief, ieder op zijn
eigen wijze maar met hetzelfde
doel: Jongeren met of zonder fysieke beperking met elkaar in contact komen om activiteiten te ondernemen. Het LinQ Event heeft ’s
avonds het thema ‘goet vaut’. Oftewel denk in mogelijkheden en niet
in beperkingen! Na een fantastisch
buffet start de band Flair waarop
de aanwezigen kunnen swingen.
Ben je lichamelijk gehandicapt of
geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk voor jong gehandicapten tussen de 18 en 45 jaar? Kom dan ook
naar de Rijper Eilanden. Voor aanmelding of vragen: linqeventnoordholland@live.nl.
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officiële mededelingen
gemeeNtehuis aalsmeer

gemeeNte aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Op maandag 2 januari is gemeentehuis geopend vanaf
11.00 uur.

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
WiJkradeN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsprakeN Burgemeester eN Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats 17 januari en 7 februari en 2012.
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’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loketteN eN iNformatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serviceliJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteiteNtelefooN
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepuNt Beheer eN uitvoeriNg
proviNcie Noord-hollaNd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Wmo loket aalsmeer
Op maandag 2 januari is het WMO loket Aalsmeer gesloten. Er is wel telefonisch spreekuur van 08.30 tot
12.00 uur.
kerstBomeNiNzameliNg iN aalsmeer eN
kudelstaart
Ook dit jaar is het weer mogelijk kerstbomen in te leveren
op diverse plekken in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente
Aalsmeer stimuleert dat kinderen de bomen ophalen en inleveren. Om de kinderen te motiveren krijgen zij een kleine
vergoeding van e 0,50 per boom. Voor bewoners is het echter
ook mogelijk de boom in stukken te zagen en in de groene
container te doen. De container wordt vervolgens op de gewone, vastgestelde dagen (zie afvalkalender) opgehaald.
Inleveradressen en data voor het inleveren van kerstbomen
- Week 52 ( van 27 tot 30 december) op de Werf van
De Meerlanden, Zwarteweg 77A, van 13.15 tot 16.00 uur.
- Week 1 en 2 (van 3 tot 11 januari) op de werf van
De Meerlanden, Zwarteweg 77A van 13.15 tot 16.00 uur.
Op woensdagmiddag 11 januari 2012 van 13.15-16.00 uur bij:
- Winkelcentrum Kudelstaart op de Einsteinstraat parkeerplaatsen nabij oude scholencomplex
- Drie Kolommenplein bij gemeentehuis (Aalsmeer Dorp)
- Gymnastieklokaal Jac. P. Thijsselaan (Aalsmeer Zuid)
- ’t Middelpunt Wilhelminastraat 55 (Aalsmeer Oost)
Besluit registratie kiNderopvaNg
Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken
wij bekend dat de volgende voorziening van gastouderopvang
is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang:
Mw. J.K. Lunn- van Golberdinge, Koolwitjestraat 107, met
uniek registratienummer 783834731. Verwijdering op eigen
verzoek van de houder, per 1 januari 2012;
coNcept algemeNe suBsidieverordeNiNg
aalsmeer 2012
De raad heeft op 22 december 2011 ingestemd met de concept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012 (ASV).
In de periode van 23 december 2011 t/m 17 februari 2012
ligt de concept ASV ter inzage bij de publieksbalie van de
gemeente Aalsmeer. De concept ASV is tevens te downloaden van de website van de gemeente www.aalsmeer.nl. Alle
belanghebbenden kunnen schriftelijk hierop reageren tot en
met 17 februari 2012 bij de afdeling Maatschappij en Ruimte.
Op 29 maart 2012 wordt de ASV, met heroverweging van de
ingediende reacties, definitief door de raad vastgesteld. Bij
de begrotingsbehandeling 2011(november 2010) heeft de gemeenteraad de notitie ‘Innoveren, vernieuwen en renderen’
vastgesteld. De raad heeft het college toen gevraagd de voorstellen benoemd in deze notitie verder uit te werken. In het
project is een aantal voorstellen gedaan om door middel van
innovaties een hoger maatschappelijk rendement te behalen
met dezelfde middelen of hetzelfde rendement met minder
middelen. Eén van de onderwerpen die aan een herijking
worden onderworpen, is het systeem van subsidieverlening
in de gemeente Aalsmeer. Nadere uitwerking heeft in 2011
plaatsgevonden en is vastgelegd in het document ‘Herijking
subsidiebeleid Aalsmeer’. Dit rapport geeft een aantal aanbevelingen om te komen tot een nieuw subsidiebeleid. Een van
de aanbevelingen is actualisatie van de subsidieverordening.
De huidige Algemene Subsidieverordening Aalsmeer (ASV)
dateert van 2000 en mist daardoor elementen uit latere wetgeving (rekenkamer(functie), Wet Bibob, Wet Dwangsom). De
nog steeds bestaande Verordening gecoördineerd bejaardenwerk 1984 had bij de vaststelling van de ASV 2000 moeten
worden ingetrokken, omdat het daarin is opgegaan. Dat is
toen verzuimd en dit moet alsnog gebeuren. De verstrekking
en vaststelling van subsidies is zowel voor de gesubsidieerde
instellingen als voor de gemeente een arbeidsintensief proces. In de huidige ASV wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleine en grote subsidieaanvragen. Gevolg is dat zeker bij
relatief kleine subsidierelaties sprake is van grote regeldruk
en hoge administratieve lasten. Deregulering en verlaging
van de administratieve lastendruk zijn één van de doelen van
het nieuwe collegebeleid. Daarnaast dient een nieuwe concept ASV de basis te leggen voor een nieuw subsidiebeleid dat
gebaseerd dient te zijn op het behalen van maatschappelijke
effecten en concrete beleidsdoelen.

Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met Tjipke Bokma (0297387672 van maandag t/m vrijdag) van de afdeling Maatschappij en Ruimte, gemeente Aalsmeer.
Jeugdtarief NederlaNdse ideNtiteitskaart
vervalt per 1 JaNuari 2012
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief voor
de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13
jaar verhoogd naar e 30,-. Het tarief is momenteel e 9,20.
Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er rekening
mee dat er weer een toeloop zal komen van extra aanvragen
voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachting is dat de
aanvragen van personen die 13 jaar en zes maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat
wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige
aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen van personen die
jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden, kan vooralsnog geen
uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang
van het aantal aanvragen. De producent van de documenten
kan in deze periode gemiddeld per week 60.000 aanvragen
verwerken. Is het aantal aanvragen aanhoudend hoger dan de
personalisatiecapaciteit, dan leidt dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK zal de gemeenten wekelijks op
de maandag informeren over de te verwachte levertijden van
de aanvragen die de week ervoor zijn gedaan. De levering
van paspoorten en spoedaanvragen voor Identiteitskaarten
zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.
defiNitieve BeschikkiNgeN
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid
om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de
behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunningen zijn verleend:
- Bon Ami, Dreef 5 te Aalsmeer
- Merksnack De Parel, Ophelialaan 139 te Aalsmeer
- Restaurant Nagoya, Dorpsstraat 6-10 te Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 23 december 2011.
Exploitatie- en terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunningen
zijn verleend:
- De Halve Maen, Dorpsstraat 24 te Aalsmeer
- Eetcafé ’t Farregat, Oosteinderweg 248 te Aalsmeer
- Hotel De Chariot, Oosteinderweg 243 te Aalsmeer
- In de Zotte Wilg, Uiterweg 27A te Aalsmeer
- Marcon, Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27
te Aalsmeer
- Restaurant Cincin, Oosteinderweg 347 te Aalsmeer
- Restaurant Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat 15
te Aalsmeer
- ’t Schouwse Hof, Raadhuisplein 16 te Aalsmeer
Datum verzending vergunningen: 23 december 2011.
Tijdelijk verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit
te voeren met betrekking tot weggebruik:
- gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012 van 07.00-17.00 uur
- gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6 februari t/m 13 februari 2012 van 06.0018.00 uur
Wet algemeNe BepaliNgeN omgeviNgsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 24, het bouwen van een carport;
- Herenweg 23a, het bouwen van een schuur;
- Spoorlaan, het kappen van 41 bomen;
- Stommeerkade 66, het slopen van kassen;
- Stommeerweg 72H, het bouwen van een logiesgebouw
boven bestaande winkel en havenkantoor;

- Uiterweg 154 ws7, het bouwen van een garage;
- Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een opslagruimte.
verleeNde omgeviNgsverguNNiNgeN,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, 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
omgevingsvergunning te verlenen:
- Kas 20, het wijzigen van een gevel;
- Kas 22, het wijzigen van een gevel;
- Legmeerdijk 313, het verwijderen van asbest;
- Machineweg 289, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oosteinderweg 110, het plaatsen van reclame-uitingen;
- Oosteinderweg 543a, het slopen van een woning;
- Uiterweg 260 achter, het bouwen van een garage;
- Westeinderplassen H2753, het plaatsen van een blokhut;
- Zeeltstraat 55, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 29 december 2011
WelstaNdscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 0297387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen
2 weken.
ter iNzage BiJ de afdeliNg dieNstverleNiNg,
Week 52
t/m 6 jan.
t/m 6 jan.

t/m 12 jan.

t/m 17 jan.
t/m 27 jan.
t/m 27 jan.
t/m 31 jan.
t/m 1 feb.

t/m 2 feb.
t/m 2 feb.
t/m 3 feb.

t/m 3 feb.

t/m 3 feb.
t/m 3 feb.
t/m 3 feb.
t/m 8 feb.
t/m 17 feb.

APV Vergunning: Collectevergunning t.b.v. sinaasappelactie op 1 & 2 februari 2012;
APV Vergunning: voor het werven van donateurs
voor Greenpeace van 12 t/m 17 december 2011
en van 30 januari t/m 4 februari 2012 tussen
13.00-21.00 uur;
APV Vergunning: kledinginzamelingsactie aan
St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, Leger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St. S.O.S. 3e
kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e kwartaal;
RVV: ontheffing stremmen o.a. Calslager Bancken;
Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan en
exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”;
APV Vergunning: voor het plaatsen van een partytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot 31 dec
2011;
APV vergunning: ontheffingsluitingstijd de
nacht van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur aan
Vleghaar v.o.f.;
RVV: gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. huisnummer 3-5 op 13 januari 2012
van 07.00 - & gedeeltelijk afsluiten van de Oosteinderweg t.h.v. Waterwolftunnel van 6 februari t/m 13 februari;
Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
APV exploitatievergunning: Bon Ami, Dreef 5 te
Aalsmeer, Merksnack De Parel, Ophelialaan 139
te Aalsmeer ’Restaurant Nagoya, Dorpsstraat
6-10 te Aalsmeer;
APV exploitatie & terrasvergunning: De Halve Maen Dorpsstraat 24 te Aalsmeer, Eetcafé ’t
Farregat Oosteinderweg 248 te Aalsmeer, Hotel Chariot Oosteinderweg 243 te Aalsmeer, In
de Zotte Wilg Uiterweg 27A te Aalsmeer, Marcon Chrysantenstraat 45/Weteringstraat 27 te
Aalsmeer, Restaurant Cincin Oosteinderweg 347
te Aalsmeer, Restaurant Wapen van Aalsmeer
Dorpsstraat 15 te Aalsmeer en ’t Schouwse Hof
Raadhuisplein 16 te Aalsmeer;
APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Discotheek Bon Ami op 1 jan 2012 tot 06.00
uur;
APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00 uur;
RVV ontheffing: Hornweg op 16 december 2011
van 07.00-15.00 uur;
Geactualiseerde subsidieverordening baggerkosten Rijnland;
Concept Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012.

voor meer iNformatie: WWW.aalsmeer.Nl
Anti-inbraaktips

Donker weer is ideaal voor inbrekers
Aalsmeer - De laatste weken wordt
er óók in Aalsmeer weer vaker ingebroken. Deze toename van het
aantal inbraken heeft direct te maken met het korter worden van de
dagen in december: donker weer is
ideaal weer voor inbrekers. Vandaar
dat de politie regelmatig in buurten
surveilleert om inbraak en diefstal
uit woningen tegen te gaan en daders op te sporen. Er is echter ook
veel dat bewoners zelf kunnen doen
om de kans op diefstal uit hun woning zo klein mogelijk te maken. Bewoners wordt geadviseerd hun huis
af te sluiten als zij weggaan, ook al
is het maar voor eventjes. Bewoners

doen er goed aan de post niet in het
zicht te laten liggen als zij op vakantie zijn. Maar er zijn nog veel meer
manieren om inbraak in de woning
te voorkomen. Zorg bijvoorbeeld
voor goed hang- en sluitwerk, sluit
deuren en ramen altijd af, haal de
sleutels uit de binnenkant van het
slot, hang geen adreslabel aan een
sleutelbos, zorg voor een bewoonde indruk, zorg voor goede buitenverlichting voor en achter de woning en natuurlijk nooit een afwezigheidsbriefje op de deur plakken!
Getuigen van een inbraak? Bel direct 112. Onthoud het signalement
van de daders en dat van hun voer-

tuig. Noteer merk, kleur en kenteken. Slachtoffer van een inbraak?
Doe altijd aangifte! Bel 0900-8844
of ga langs bij het politiebureau aan
even weg?
de Dreef.

CDA bezoekt de Mikado
Aalsmeer - De volledige gemeenteraadsfractie van het CDA en bestuursleden hebben bij een werkbezoek aan brede school de Mikado in Nieuw-Oosteinde op vrij-

dag 16 december geconstateerd dat
een mooie aanbouw is gerealiseerd.
Ook de nieuwbouw in de voormalige fietsenstalling is door de bestuursleden bekeken.

Bij de behandeling van het krediet
voor de verbouwing in de gemeenteraad had de fractie van het CDA
moeite met de hoogte van het krediet voor een tijdelijke piekbehoefte.
Volgens de CDA-raadslid Dirk van
Willigen is het de kunst straks, na
de piek in het aantal leerlingen, een
goede bestemming voor deze lokalen te vinden. Gelet op het gebrek
aan voorzieningen in Nieuw-Oosteinde mag verwacht worden dat er
voldoende instanties te vinden zijn
die ruimte nodig hebben. Fractievoorzitter Jaap Overbeek was aangenaam verrast door de inzet van
de combinatiefunctionaris. “Met de
culturele activiteiten die worden gerealiseerd vanaf 2012 gaat de Mikado een echte brede school worden.
Dit heeft het CDA altijd voor ogen
gehad bij de aanvang van dit project.”
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AGENDA

Nieuwjaar met optreden
John Klaver in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 6 januari houdt
cultureel café Bacchus een nieuwjaarsreceptie met daarbij een optreden van John F Klaver. Even gezellig
bijkletsen met al je Bacchus vrienden onder het genot van een borrel en een vet lekkere band! John F.
Klaver is gitarist en zanger. Hij bespeelt de gitaar al vanaf zijn elfde
levensjaar. Na een conservatoriumstudie in Amsterdam, waar hij onder
andere les kreeg van Jesse van Ruller. Al snel richtte hij zijn eigen band
op. Bijgestaan door Iris Sigtermans
op bas, Bob Fridzema op Hammond
orgel en Martijn Klaver op drums
speelt John blues, funk en soul in
een bijzonder groovend jasje. Materiaal van Ray Charles, Cream, maar
ook nieuwe klassiekers van John
Mayer, Derek Trucks, Gov’t Mule, Robben Ford en Matt Schofield
vullen het zelf geschreven materiaal
aan. Aanvang: 21.30 uur. Bacchus
in de Gerberastraat is open vanaf
21.00 uur. De toegang is gratis.
Motown hits met Sugar
Zaterdag 7 januari presenteert KCA
jazz met Sugar in cultureel café Bacchus. Het souljazz project Sugar is
een initiatief van saxofoniste Jelske

Hoogervorst. Souljazz, met de roots
in de jaren vijftig en zestig is een mix
van hardbop blues, gospel en R&B.
Het is sterk ritmische muziek, met
melodische thema’s en aanstekelijke vamps. Belangrijke souljazz tenorsaxofonisten waren ondermeer
Eddie Harris en Stanley Turrentine.
Dit zijn twee grote helden van Jelske. Het rijke tenorgeluid en hun ritmische lijnen zijn van grote invloed
op haar eigen spel. Zij ontdekte dat
er veel muzikale pareltjes onder de
oude souljazz opnames zijn, die zeer
de moeite waard zijn om vandaag
de dag ten gehore te brengen. Dit
inspireerde haar tot het opzetten
van de band Sugar.
Daarnaast heeft Jelske inmiddels
ook eigen arrangementen van oude Motown hits TV tunes en andere klassiekers aan het repertoire
toegevoegd. Met een bezetting van
fantastische musici speelt ze nummers die haar op het lijf geschreven
zijn! Jelske betreedt het podium met
Folker Tettero op gitaar, Dave Breidenbach op contrabas en achter
de drums Rowin Tettero. Aanvang:
21.30 uur. Bacchus in de Gerberastrat is open vanaf 21.00 uur. Toegang: uw gift.

Laatste werkdag met Kees
Markman in The Beach
Aalsmeer - Op vrijdag 30 december is het tijd voor de laatste werkdag in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Net als voorgaande
jaren zal dit niet ongemerkt voorbij
gaan en daarom nodigt The Beach
iedereen uit om de laatste officiële werkdag gezellig af te sluiten on-

Laatste werkdag
in Sportzicht
Aalsmeer - Vrijdag 30 december is het alweer laatste werkdag
in Aalsmeer. Café Sportzicht introduceerde jaren geleden het begrip
‘laatste werkdag’. Het gaat hier om
de laatste werkdag in het kalenderjaar van de veiling. Om 15.00 uur begint in Sportzicht het feest. Ook dit
jaar zal er weer speciale bediening

der het genot van een hapje en een
drankje. Ook dit jaar staat DJ Kees
Markman achter de draaitafels en
het belooft wederom een spetterende afsluiting van het jaar te worden!
De deuren zijn open vanaf 14.00
uur en de entree is natuurlijk gratis!
Meer info: www.beach.nl
rondlopen om iedereen te voorzien
van een lekkere versnapering. Nadat
iedereen een beetje is bijgekomen
van de bediening, die wat anders is
dan anders, begint om 17.00 uur de
live muziek van zanger en entertainer Edo. Hij zal zorgen voor een gezellige sfeer, met lekkere meezing
muziek. Het wordt een feestje. De
toegang is gratis en iedereen die zin
heeft om ‘laatste werkdag’ te vieren
is van harte welkom in café Sportzicht in de Sportlaan.

Mannenkoor zoekt oefenruimte
Dennis Kivit, Remmelt, Muus & Femke

Dubbelconcert in Veiling
Aalsmeer - Op zondagmiddag 15
januari kunnen muziekliefhebbers
genieten van een dubbelconcert
met Dennis Kivit en Remmelt Muus
en Femke in de Oude Veiling in de
Marktstraat. Naast een fantastische
all around gitarist is Dennis Kivit is
een veelzijdige zanger. Hij treedt geregeld in het theater op als jazz- en
popzanger en vertolker van het Nederlandse kleinkunstlied. Dennis Kivit zong bij a-capella groep Montezuma’s Revenge, waarmee hij in
binnen- en buitenland optrad voor
radio en televisie. Afgelopen jaren gaf hij les aan diverse Nederlandse conservatoria en toerde hij
met zijn eigen theaterprogramma’s
‘Gotta have Soul!’, ‘De prostituant’,
‘Zing the Beatles’ en ‘Durf!’ door het

land. De formatie Remmelt, Muus
en Femke bestaat uit Hugo Remmelt, Thijs Muus en Femke Japing.
Dit Haagse trio speelt al jaren de
grotere singer-songwriters/pop podia in en rond Nederland. Alle leden
zijn zeer verdienstelijke componisten en songwriters. Hun vocalen zijn
prachtig en de samenzang adembenemend. Naast veel eigen werk
brengen Remmelt, Muus & Femke
ook de mooiste vertolkingen van repertoire van Neil Young en andere
grootmeesters in dit genre.
Het programma deze middag is een
prachtige kick start van de Americana concert series die in 2012 weer in
De Oude Veiling gaan plaatsvinden.
Aanvang is 15.00 uur.

Jon van Eerd met ‘Kantje
boord’ in Crown Theater

Aalsmeer - De nieuwe hitkomedie
van Jon van Eerd ‘Kantje boord’ is
op vrijdag 30 december te zien in
Crown Theater Aalsmeer. Jon werkt
zich weer eens in de nesten in deze
gloednieuwe komedie. Als nietsvermoedende, goudeerlijke accountant
wordt Harrie Vermeulen uitgenodigd om een weekendje mee te varen op het jacht van zijn baas. Harrie wordt meegesleurd in een kolderieke achtbaan waarbij hij moet laveren tussen de moordplannen van
de gastvrouw, het overspel van een
ijdele matroos en de louche zaakjes
van zijn baas. Een doldwaze, hilarische vaartocht! Aanvang: 20.00 uur,.
Back To The Country
Op vrijdag 6 januari presenteert
Crown Theaater Aalsmeer Back To
The Country, het theaterprogramma
van de veelzijdige band Savannah
met solisten Dick van Altena, Cor
Sanne, Marcel Smulders en Wilma
Smulders. De band laat het publiek
een reis maken over ‘de grote plas’
waarbij ze de mooiste American
Tunes ten gehore brengen. Liedjes
die de harten hebben gestolen van
miljoenen mensen over de gehele
wereld, vertolkt door de crème de la
crème van de vaderlandse Country
scene. Aanvang voorstelling: 20.00
uur.
Nomads: 3 Vrouwen, 3 landen
De drie fantastische zangeressen Izaline Calister uit Curaçao, Julya Lo’ko uit Molukken/Indonesië en Lilian Vieira uit Brazilië vormen het trio Nomads en op zaterdag 7 januari laten de drie vrouwen
van zich horen in Crown Theater
Aalsmeer. Hun omzwervingen waren persoonlijke keuzes, een manier
van leven en een keuze voor het le-

ven, zo bleek. Vrouwen van de wereld. Levenslang op muzikale reis.
Waar voelen ze zich thuis? Waar zijn
ze nu? Waar willen ze nog naartoe?
Hoe hebben ze elkaar ontmoet?
Wat hebben ze met elkaar gemeen?
Aanvang: 20.00 uur.
Hans Kazàn met ‘Het koffertje’
Hans Kazàn duikt de koffer in met
zijn nieuwe one-man cabaretshow
‘Het Koffertje’. Waar de laatste jaren vooral grote shows vol indrukwekkende effecten en opvallende
attributen te zien zijn geweest, gaat
Hans compleet terug naar de basis.
De illusionist heeft tijdens deze intieme theatershows niets meer nodig dan een koffertje met inhoud om
te laten zien waar magie om draait.
Hij zal eenieder verbazen met zijn
verbluffende goochelkunst, waargebeurde verhalen en vooral veel
humor. Kortom, entertainment in
zijn puurste vorm. Hans Kazàn is
met de voorstelling ‘Het Koffertje’ is
slechts drie maanden te zien in de
Nederlandse theaters. Op zaterdag
14 januari te zien in Crown Theater
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.
Aanvang is 20.00 uur.
Voor meer informatie en reserveringen: www.crowntheateraalsmeer.nl.

Nieuwjaar met Con Amore
Aalsmeer - Op maandag 2 januari houdt Aalsmeers mannenkoor
Con Amore vanaf 20.00 uur haar
nieuwjaarsreceptie in gebouw Irene in de Kanaalstraat. Op het programma staat een toespraak van
de voorzitter met een na blik op
het afgelopen jaar en een vooruitblik op het nieuwe jaar, waar
Con Amore een grote verandering
wacht. Het mannenkoor moet namelijk op zoek naar een nieuwe
repetitieruimte, omdat het contract

met de beheerders van het gebouw afloopt en niet meer wordt
verlengt. Omdat er in Aalsmeer
een overvloed aan verenigingen is,
zal het niet meevallen om voor de
tachtig zangers een goed en betaalbaar onderkomen te vinden.
Tijdens de receptie worden ook
twee leden gehuldigd voor 40 jaar
en 25 jarig lidmaatschap. Hopelijk
wordt het, onder het genot van een
hapje en een drankje, een gezellig
samen zijn.

STAGE
MUSIC SHOP
Oudejaarsaanbiedingen:
Gitaarversterker
Stagg, 10 GA

Stevige lessenaar
€ 59,95 Dixon, met tas € 19,95

Kindergitaar 3/4
Zangmicrofoon
Gypsy Rose
€ 59,95 Samson, R21S

€ 24,95

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

Muziek/Cabaret
Vrijdag 30 december:
* Jeugdfilm voor kids v/a 6jr. in Bacchus, Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Eindejaarsfeest in 7Street, Crown
Studio’s, Van Cleeffkade met diverse
live-optredens van 16 tot 02u.
* Laatste werkdag in de Praam met
dj’s Henk en Joost vanaf 13u.
* Laatste werkdag in The Beach,
Oosteinderweg 247a met dj Kees
Markman vanaf 14u.
* Laatste werkdag vieren in Centennial, Oosteinderweg 243.
* Laatste werkdag in café Sportzicht
met om 17u. optreden zanger Edo.
* Kantje Boord, hitkomedie van Jon
van Eerd in Crown Theater, Van
Cleeffkade 15. Aanvang: 20u.
* Band Guitar Trouble in The Shack,
Schipholdijk 253b. Aanvang: 21u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 31 december:
* New Years Eve met Lucien Foort,
Real El Canario, Jess & Miss en DJ
Mareno in club Liberty, TV Studio,
Van Cleeffkade 15, van 22 tot 05u.
Zondag 1 januari:
* Nieuwjaarsfeest met dansbare
house: Hush. In de Bloemhof, Hornweg vanaf 0.30u.
Vrijdag 6 januari:
* Back to the Country, theater met
band Savannah in Crown Theater,
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Zaterdag 7 januari:
* Nomads live in Crown Theater
Aalsmeer. Muziek van drie vrouwen
uit drie landen. Aanvang: 20u.
* KCA Jazz met band Sugar in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 8 januari:
* Optreden van The Hucksters in café Joppe, Weteringstraat v/a 19u.
Exposities
Tot en met 22 januari:
* Nieuwe expositie Grafiek met deelname 14 kunstenaars in Het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen uit Rusland op Kinderkunstzolder in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open iedere do. t/m zo. 1417u. Tekeningen te koop. Opbrengst
voor stichting Tsjernobyl.
Tot en met 15 januari:
* Expositie met werken van Nico en
Jeane Vrielink in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer
bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.
Diversen
Donderdag 22 december:
* Kerstkoppelkaarten BV Oosteinde
in het Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 20u.

* Klaverjassen BV Oude Spoorbaan
in Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
Vrijdag 30 december:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Maandag 2 januari:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd
4-12jr. in Proosdijhal Kudelstaart
van 9.30 tot 12u. Extra vrijzwemmen
in kerstvakantie in De Waterlelie.
* Koppelkaarten bij BV Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 3 januari:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 4 januari:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* Sport- en Spelinstuif voor jeugd
4-12jr. in De Bloemhof, Hornweg
van 9.30 tot 12u.
* Koffie-inloop in kerkelijk centrum
De Spil, Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 5 januari:
* Klaverjasavond in Het Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 6 januari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 7 januari:
* Zaalvoetbaltoernooi voor spelers
met verstandelijke beperking in De
Bloemhof, Hornweg, 9.30 tot 15.15u.
Zondag 8 januari:
* Inloop voor 75+ers in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat, 15-16.30u.
Recepties
Maandag 2 januari:
* Nieuwjaarsborrel in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 20u.
* Nieuwjaarsreceptie mannenkoor
Con Amore in Irene, Kanaalstraat
vanaf 20u.
Vrijdag 6 januari:
* Nieuwjaarsreceptie stichting Pramenrace in Ere in café de Praam,
Zijdstraat vanaf 16.30u.
* Nieuwjaarsreceptie met optreden
John F. Klaverband in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA Aalsmeer
in De Mikado, Cath. Amalialaan van
20.30 tot 22.30u.
Zaterdag 7 januari:
* Nieuwjaarsreceptie buurtvereniging Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 van 15 tot 17u.
Maandag 9 januari:
* Nieuwjaarsreceptie gemeente in
burgerzaal, gemeentehuis, Raadhuisplein vanaf 19.30u.
Woensdag 11 januari:
* Nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering Dorpsraad Rijsenhout in De
Reede, Schouwstraat vanaf 20u.

Drie bands live in 7Street

Aalsmeer - De laatste werkdag van
het jaar vieren op vrijdag 30 december kan bij 7Street in de TV-studio’s
aan de Van Cleeffkade 15. Aanvang
15.00 uur, einde 02.00 uur. Toegang
gratis. Om kennis te maken met het
nieuwe uitgaanscentrum organiseert 7Street dit schitterende eindejaarsfeest voor alle bedrijven en
inwoners in en rond Aalsmeer met
een jazz band, een rock band en
een all-round duo. De bands spelen vanaf 16.00 uur. Zo verzorgt zangeres Deborah J. Carter met haar
trio een optreden in de Club, gaan
de Hucksters van zich laten horen in
het Grand Café en speelt de band
2-Fore in het bruine café Hoek van
Holland.
Daarnaast kan in de Pianobar lekker worden gekletst. Beide koffie

corners zijn open voor de lekkerste
koffie en het petit restaurant is geopend vanaf 17.00 uur. Voor nadere
informatie: www.7street.nl,
New Years Eve in club Liberty
In club Liverty wordt met oud en
nieuw een groots New Years Evefeest georganiseerd. Vanaf 22.00
uur zaterdag 31 december is publiek
welkom en dansen kan tot zondag
1 januari 5.00 uur. De Aalsmeerse top nightclub trakteert op optredens van Lucien Foort, Real el Canario, Jess & Miss en DJ Mareno.
Wacht niet te lang met kaarten kopen, vol is vol. De toegang bedraagt
22,50 euro per persoon. Voor meer
informatie en reserveringen, kan de
website www.clubliberty.nl bekeken
worden.

Kom handjes schudden in de Praam

Nieuwjaar met SPIE en DIP

Laatste werkdag met DJ’s
Henk en Joost in Praam
Aalsmeer - Het was afgelopen
zaterdag kerstavond dringen om
de Praam in te komen, maar eenmaal binnen was het heel gezellig
in het café. Het praamteam maakt
de complimenten aan haar gasten hoe feestelijk zij gekleed waren. Aanstaande vrijdag 30 december staat de laatste dag al weer op
het programma, al 21 jaar de laatste werkdag genoemd. Deze laatste uitgaansdag van het jaar begint
in danscafé de Praam om 13.00 uur

met de DJ’s Henk en Joost. De ingang van de Praam is deze laatste
werkdag verplaatst naar de achterzijde aan het Praamplein. Dit vanwege het parkeren van fietsen en
de ruime bewaakte garderobe.
Op oudejaarsavond is de Praam gesloten, maar vanaf woensdag 4 januari staat het hele team weer voor
alle bezoekers klaar. Gestart wordt
met een gezellige dartavond. Aanvang is 20.00 uur en iedere dartliefhebber is van harte welkom.

Aalsmeer - Op vrijdag 6 januari vanaf 16.30 uur wil het bestuur
van de Pramenrace Aalsmeer graag
het glas heffen op een mooi Praam
en Penta jaar. Dit jaar is de receptie in café de Praam in de Zijdstraat.
Het SPIE-bestuur kijkt uit naar het
jaar 2012 waarin heel wat spectaculaire activiteiten gepand zijn. Wat
er gaat gebeuren, wordt nog niet
verteld. Zoals gebruikelijk natuurlijk de schoonmaak van de West-

Metal en Britse
pop in P60
Amstelveen - Het absolute neusje van de zalm van de Nederlandse metalscène besloot vorig jaar samen een heuse allstar band op te
richten. Het resultaat is op vrijdag 6
januari in P60 te aanschouwen onder de naam MaYaN. De zes door
de wol geverfde metalheads lieten onder meer Epica, After Forever,
Delain en God Dethroned even voor

einderplassen, de feestavond, Juniorenrace en natuurlijk de Pramenrace in september! Ook worden tijdens de nieuwjaarsreceptie de laatste prijzen van de pramenrace 2011
uitgereikt. De receptie is tevens een
mooie gelegenheid om eens te kijken in welk etablissement de heren
van DIP de pramenrace ruim 25 jaar
geleden zijn gestart. Ook deze heren nemen graag de gul aangeboden gelukswensen aan.
wat het was voor dit bijzondere project. Ter ere van de 65e verjaardag
van David Bowie organiseert P60
op zaterdag 7 januari een avond die
volledig in het teken staat van de
Britse pop-legende. Echo Bowie, de
beste Bowie tribute band van Nederland verzorgt een spetterend optreden vol nostalgie. Het beste van
ruim veertig jaar popgeschiedenis
zal voorbij komen. We hebben voor
deze speciale gelegenheid Wouter
Menken van Echo Bowie gevraagd
wat David Bowie voor hem heeft betekend. Meer info op www.p60.nl.
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Aalsmeerse kerstactie brengt
Eco-Room in Palestina
Aalsmeer - Vlak bij Jeruzalem ligt
Ramallah; de stad functioneert als
de hoofdstad van Palestina. Helaas
leeft Palestina onder een militaire
en politieke bezetting. Dat heeft een
sterk remmende invloed op bijna alle goede ontwikkelingen en natuurlijk ook op de ontwikkelingen van
het onderwijs. De Friends School in
Ramallah heeft het dan ook moeilijk en nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld in het onderwijs op het gebied van Ecologie (duurzaamheid
en natuur), kunnen nauwelijks gefinancierd worden. De combinatie
Palestina en Kersttijd doet bij menig
Aalsmeerder een snaar trillen: Werd
daar niet een koningskind geboren
terwijl er toen ook een bezetter de
baas was? Het geeft de Doopsgezinde gemeente extra energie om
juist in de Kersttijd het ecologieproject van de Friends School in Palestina te ondersteunen. Wat houdt dat
in: een ECO Room? Het is een met
duurzame middelen te construeren
gebouwtje (steenklei bakstenen) op
basis van de gewelventechniek uit
Egypte en met een windvang torentje volgens de oude Perzische bouwtechniek. Stel je voor: een school-

lokaal als een tunnel gebouwd en
een airco met een luchtstroom vanuit het windvang torentje gekoeld
door water. Samen met de Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer
(OSA) heeft de Doopsgezinde gemeente aan de Friends School kunnen melden dat het laatste stuk financiering voor dit onderwijsproject
kan worden gegarandeerd. De lessen natuur en ecologie zullen daar
binnen een halfjaar kunnen worden gegeven op een heel praktische wijze. Zo zijn er zijn modellen
beschikbaar die elektrische stroom
kunnen opwekken, de verwarming
geschiedt door een warmte muur
waar ingebouwde lege flessen het
zonlicht absorberen en de warmte
langzaam afgeven, en een ‘grijswatersysteem’ voor de waterrecycling.
Het onderwijs op ecologisch gebied
staat in Palestina nog in de kinderschoenen en juist bij kinderen moet
het beginnen: het besef dat natuur
en duurzaamheid bij elkaar horen.
Het is een kerstfeestachtig gebeuren om als bewoner van een bloemendorp een ecologisch onderwijs
project van de grond te krijgen voor
kinderen in Palestina.

Dartavond in
Het Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdag 3 januari wordt in het Middelpunt een gezellige dartavond georganiseerd.
Om 20.00 uur begint het darten. De
zaal is vanaf 19.30 uur open. Iedereen, zowel dames als heren, is van
harte welkom. Op 13 december is
het darten gewonnen door Henriette v/d Vaart en op 20 december behaalde Tiny v/d Maden de hoogste
eer. Worden zij door de nieuwe darters verslagen? Kom langs en ga de
uitdaging aan. Het Middelpunt is te
vinden in de Wilhelminastraat.

Klaverjassen in
Het Middelpunt

Ook dit jaar weer Westeinder oliebollen

Knutselkoningin Margot
25 jaar bij Werkschuit!

Aalsmeer - Vorig jaar heeft bakkerij Vooges met overweldigend succes de Westeinder oliebol geïntroduceerd. Een overheerlijke oliebol geinspireerd op het Westeinder dubbeldonker brood met een vleugje kaneel, waardoor deze oliebol een donkere binnenkant heeft. Als finishing
touch word de oliebol door de suiker gerold en genieten maar! Om alle klanten nog beter te kunnen bedie-

Aalsmeer - 2011 Is een bijzonder
jaar voor de Werkschuit in Aalsmeer.
Margot Tepas, verdienstelijk beeldhouwster, is dit jaar 25 jaar actief als
bestuurslid en docent voor het creativiteitscentrum. Wie kent haar niet
deze immer enthousiaste knutselkoningin die kinderen leert kleien,
zagen en beesten maken van papier-maché. En die je versteld doet
staan dat je kleiwerk niet krimpt en
je figuurzaag niet breekt. In het kleine lokaal van de Werkschuit heeft

Oliebollen drive in bij Vooges

nen introduceert bakkerij Vooges de
Oliebollen drive in! Op de Witteweg
waar de oliebollen worden gebakken
kunnen gegadigden nu langs rijden,
de bestelling opgeven en deze direct
meenemen terwijl men in de auto blijft
zitten en een glimp op kan vangen van
hoe de oliebollen en appelbeignets
gebakken worden! De Witteweg is te
vinden op het nieuwe industrieterrein
langs de N201, ingang Zwarteweg.

Passie van Mardina Buis en Hans Trommel

Zoeken naar bodemvondsten
Aalsmeer - Al vanaf haar achttiende is Mardina Buis op zoek naar bodemvondsten. Regelmatig reisde zij
af naar Frankrijk op zoek naar fossielen van duizenden jaren oud. Zij
werd lid van de Nederlandse Geologische Vereniging, was er tien jaar
penningmeester en met spijt bekent zij dat de vereniging niet meer
bestaat. Maar haar zoektocht naar
bodemvondsten gaat onverminderd
voort. Samen met haar vriend Hans
Trommel heeft zij inmiddels een indrukwekkende verzameling scherven, lepels, pijpenkopjes. Noem
hen alsjeblieft geen archeologen,
zij zijn scherfeologen. Het woord is
niet te vinden in de Dikke van Dale,
maar Hans en Mardina beantwoorden volledig aan hun zelf bedachte
titel. Zij zijn scherfeologen met een
gedegen kennis van zaken die in de
loop der jaren is opgebouwd, door
het lezen van boeken, het bezoeken
van musea, het praten met vrienden en praktijkervaring. Hans en
Mardina wandelen en fietsen veel
in Aalsmeer en de nabije landelijke omgeving, waar zij altijd wel iets
vinden uit vervlogen tijden. “Voor
wie het weet en er oog voor heeft
zijn bodemvondsten niet te missen”,
vinden zij zelf. Hoe geslaagd is hun
missie wanneer zij een bijzondere
scherf van honderden jaren of nog
veel ouder vinden. In hun verzameling zijn prachtige bewerkte pijpenkopjes waarvan het oudste exemplaar afkomstig is uit 1675. Ook de
vaasjes van Venetiaans glas bezitten de schoonheid van eeuwen her.
Mardina wist bij een van haar laatste glasvondsten dat het om iets
bijzonders ging. Zij meldde zich aan
bij het televisieprogramma Tussen
kunst en kitsch in het Amsterdam
Scheepvaart Museum, benieuwd
naar de mening van Anna Laméris,
expert op het gebied van glaskunst.
Anna was diep onder de indruk. Zo
iets zeldzaams had zij nog niet eerder gezien.
Van scherf tot schaal
De ontelbaar gevonden scherven,
afkomstig van potten, schalen, tegels, worden
bij thuiskomst zorgvuldig geborsteld
en voorzichtig schoongemaakt. En
dan begint er opnieuw een zoektocht, een zoektocht tussen de tientallen dozen met de scherven van
veelal bruin aardewerk soms met
een groen of geel geglazuurd motief. Met engelengeduld worden bij
elkaar passende scherven aan elkaar geplakt zodat er weer een pot,
vergiet, of schaal ontstaat. Maanden achter elkaar kunnen zij bezig
zijn met het tot leven brengen van
een kommetje. “Het is een monnikenwerk, maar heel spannend
om te doen. Het restaureren hebben wij echt moeten leren, nu we-

ten wij dat het een kwestie is van
goed kijken en puzzelen.” Groot is
de vreugde wanneer er op een later tijdstip toch nog weer een ontbrekende scherf wordt gevonden.
Een pronkjuweel is het majolicabord (ongeveer 1650) waarop de
boodschap van Maria staat afgebeeld. En een ander pronkstuk is
de afroomschaal. “Deze schaal was
alleen te vinden bij de rijkere families. De arme gezinnen hadden helemaal geen geld voor luxe”, wordt
verduidelijkt. Het was een anderhalf
jaar durende ontdekkingstocht om
van de vele scherven weer een geheel te maken. Nu hebben bord en
schaal een ereplek, omringd door
de vele aardbeienpotjes van allerlei
formaten, afkomstig uit Aalsmeerse bodem.
Boeiend
De meeste scherven uit de verzameling van Hans en Mardina zijn
afkomstig uit de zeventiende eeuw.
“Een deel daarvan zou je nu het
Blokker servies noemen. Het werd
gebruikt door de arme gezinnen en

boerenfamilies.” Het is grof bruin
aardewerk met grote geel geglazuurde bloemmotieven. De zwarte
strepen, ontstaan door het krassen
van de bronzen of tinnenlepels, geven aan de kleurige scherven een
extra dimensie. Je wordt als het ware meegenomen naar vroeger eeuwen. “Kijk, zie je het verschil tussen
de deze zestiende en zeventiende eeuwse scherf? In de zestiende eeuw was het aardewerk verfijnder. Dat kun je goed zien aan de
randjes. Mooi hé?” Heel voorzichtig gaan de vingers over de ronde
randjes waarin voor een geoefend
oog een subtiel reliëf valt te bespeuren.
Hans is een goede leermeester die
je meesleept in zijn enthousiasme.
Met hun passie voor de oudheid
geven Hans en Mardina het verre verleden weer een interessante toekomst. Door met hen te praten wordt een ‘onooglijke’ scherf tot
een boeiend leven gewekt.

ze overzicht op haar vijftien jonge
leerlingen die behoedzaam en voorbeeldig figuurzagen. Ze is in vorm
op deze inspirerende plek vol hout,
klei, keramiek en mozaïek. Kinderen blijven jarenlang op les, hanteren vele creatieve technieken en
worden later goede doe-het-zelvers
en soms kunstenaar. Vlijtige vingers
daar heb je hele leven plezier van,
dat vinden de ouders van de leerlingen van nu, die destijds ook les
hadden van Margot.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De eerste soosmiddag
in het nieuwe jaar van de OVAK is
op woensdag 4 januari vanaf 14.00
uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 21
december is gewonnen door Cobie Bruinsma met 5327 punten. Op
twee is Rinus Buskermolen geëindigd met 5245 punten en op drie Nico Maarsen met 5182 punten.

Haar hart ligt bij de ideologie van
de werkschuit uit de jaren zeventig:
creatieve vorming, niet meer voorbehouden aan mensen met geld,
maar toegankelijk voor iedereen in
de samenleving. Vanaf 1986 maakte zij zich in het bestuur sterk dat
de cursusprijs betaalbaar zou blijven voor iedereen. Op die bijdrage van deze bevlogen docente mag
Aalsmeer trots zijn!
Annefie van Itterzon

Nico wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook
van harte welkom. Op donderdag
22 december is het klaverjassen gewonnen door Nico de Ron met 5774
punten, gevolgd door Huub Bouwmeester met 5614 punten en Cobie

Aalsmeer - Op donderdag 5 januari organiseert buurtvereniging
Oostend de eerste speelavond in
het nieuwe jaar. Het klaverjassen
begint om 20.00 uur en is in Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het
jaar is afgesloten met een gezellige koppel-klaverjasavond. De kalkoen is gewonnen door Maarten
van de Vaart en Bas Klavier, de familie de Nooy ging er met het vlees
vandoor en Tiny van de Made en
Wijntje mochten naar huis met een
rollade.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis. Wie ook zin heeft in een gezellige avond klaverjassen, is van harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden
de kaarten verdeeld. Op 21 december is het klaverjassen gewonnen
door Ineke Woerden met 5582 punten, gevolgd door Teuny van Klaveren met 5541 punten en Theo Roeleveld met 5490 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Arie Zethof
met 3713 punten.

van der Meer met 5313 punten. Bij
het jokeren behaalde Marie van der
Jagt met 13 punten de hoogste eer,
op twee is Kees van der Meer geeindigd met 90 punten.

Janna van Zon

Succesvolle kerstconcerten
vrouwenkoor Vivace

Creatief met Werkschuit
Aalsmeer - Stichting de Werkschuit
Aalsmeer is een creatief atelier en
biedt al vele jaren lang diverse betaalbare cursussen aan voor jong en
oud. De goed opgeleide docenten
hebben veel ervaring en geven leuke inspirerende avonden. Het cursusaanbod bestaat uit onder andere : Fotografie cursus, portret schilderen, boetseren, edelsmeden, mozaïek, beeldhouwen , sieraden ma-

ken van polymeerklei, breien, acryl
schilderen , schilder- en tekenatelier,
abstract schilderen , schilderen in
de stijlen van, tekenatelier voor kinderen en jongeren en creatieve vorming kinderen. Voor meer informatie:
www.gklein.org/wsa/ of neem contact op met Margot Tepas via 0297340150 of margot.tepas@printex-int.
com. De cursuslocatie is Het Stommeerkwartier in de Baccarastraat 15.

Aalsmeer - Op uitnodiging van
de Zonnebloem Leimuiden heeft
Aalsmeers vrouwenkoor Vivace op
zaterdag 17 december een mooi
en gevarieerd Kerstconcert gegeven. In de kerk van Leimuiden was
het goed druk.Veel gasten van de
Zonnebloem, sommigen in een rolstoel, waren naar de kerk gekomen
om te kunnen genieten van liedjes
als ‘Silver bells’, ‘Midden in de winternacht’ en natuurlijk ook ‘Jingle
bells’ die voor de pauze op het programma stonden. Tussendoor werd
een prachtig kerstverhaaltje verteld en door één van de leden van
het koor werd een solo gezongen,
het was muisstil in de kerk. Na de
pauze werd het programma voortgezet met onder andere ‘O verblijdende’ dat a capella werd gezongen en door de aanwezigen ademloos werd aangehoord.
Het klonk prachtig. Na nog een
kerstverhaal zong het koor het zeer
bekende en heel gevoelige ‘Ave Verum’ en een aantal bekende kerst-

liedjes. De pianiste van het koor,
Oksana Polman, gaf nog eens blijk
van haar virtuoze pianospel en de
middag werd afgesloten met ‘Stille Nacht’ dat door menigeen werd
mee gezongen of mee geneuried.
Het daverende applaus dat volgde, gaf aan dat de gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem van
het concert hadden genoten en dirigente Irma Hoogenboom kon niet
anders doen dan de koorleden vragen een toegift te zingen en natuurlijk werd dat ‘We wish you a
merry Christmas’. Na afloop kregen
de dirigente en pianiste een prachtige plant en alle koorleden van Vivace een prachtige roos mee naar
huis. Zij konden terugkijken op een
zeer geslaagd optreden. Op woensdag 21 december jl. was het koor te
gast bij Via (Vrouwen in Aalsmeer)
in het Dorpshuis te Kudelstaart
voor een sfeervol kerstoptreden.
Ook nu werd het programma op
vrolijke, humoristische wijze aan elkaar gepraat door één van de koorleden. De aanwezigen hebben ge-

noten van het concert, dat als toegift werd afgesloten met een internationaal bekend kerstlied ‘Feliz navidad’.
Korendag in Paradiso
Leuk om nog te vermelden is dat
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace is
uitgenodigd om in Paradiso in Amsterdam op te treden. Op 14 en 15
januari worden er korendagen gehouden waaraan 140 koren meedoen.
Op zaterdagmiddag 14 januari om
14.50 uur zal Vivace een aantal
liedjes ten gehore brengen. Het belooft een spektakel te worden. Veel
koorleden zijn nu al zenuwachtig
om in die beroemde muziektempel, die bekend is bij iedereen, te
gaan optreden. De repetities voor
een succesvol optreden zijn in volle gang! Na dit relaas zin gekregen
om ook te zingen? Het koor repeteert elke dinsdagmorgen van 9.30
tot 11.30 uur in het Dorpshuis te
Kudelstaart. Kom gerust langs.
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Zebrapad op
Mijnsherenweg

Rijsenhout en hoe verder

Jaarvergadering en receptie
voor nieuwjaar Dorpsraad
Rijsenhout - De Dorpsraad van
Rijsenhout nodigt alle inwoners van
Rijsenhout uit voor haar jaarvergadering met aansluitend een nieuwjaarsreceptie op woensdag 11 januari vanaf 20.00 uur in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat.
Naast de nodige nieuwjaarswensen
zal er voor de pauze inzicht gegeven worden in de werkzaamheden
van de Dorpsraad en een presentatie van de politie over veiligheid
in het dorp en wat er preventief gedaan kan worden aan de steeds vaker voorkomende inbraken in Rijsenhout en omgeving. Na de pauze
verzorgt de regiegroep Mijn Mooi
Rijsenhout een presentatie over de
ontwikkelingen van het plan Visie
Ruimtelijk Kader Rijsenhout. Zoals
iedereen weet gebeurt er heel veel

in en rondom Rijsenhout, zoals Primaviera , herstructurering glastuinbouw en de locaties zoals genoemd
in de Visie Ruimtelijk Kader: Catharina Segrina, Piet Lanserhof II,
Nieuw Blauwe Beugel (tussen Bennebroekerweg en Kleine Poellaan
enerzijds en Leimuiderdijk en Rijshornstraat anderzijds), de clusters
6 en 7 (tussen Kleine Poellaan en
monument) en niet te vergeten een
herinrichting van het centrum. Voor
de clusters 6 en 8 zal een presentatie gegeven worden door van Luling
Vastgoed en voor het centrum door
Enzo architecten uit Burgerveen.
Deze beide ondernemingen hebben
voor deze drie clusters vergaande voorstellen gedaan richting gemeente. Wie enigszins geïnteresseerd is in wat er in Rijsenhout gebeurd, mag deze avond niet missen.

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben in het wekelijkse
overleg besloten een voetgangersoversteekplaats (zebra) te realiseren op de kruising Mijnsherenweg
met de Midvoordreef en de Zwanebloemweg. Ter attentie worden
voor rondom het zebrapad vijf borden geplaatst. De oversteekplaats is
bedoeld voor zowel voetgangers als
fietsers en voetgangers en zij krijgen voorrang krijgen op het doorgaand verkeer op de Mijnsherenweg.

30 Kilometerzone
in Nieuw-Oosteinde
Wethouder Ulla Eurich met links de nieuwe bewonersvertegenwoordiger bij de Cros, Pim van Riet, en rechts de afscheid nemende Jan Tas.

Wethouder Eurich verwelkomt nieuwe
bewonersvertegenwoordiger CROS
Aalsmeer - Acht jaar lang werden de belangen van inwoners van
Aalsmeer in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) vertegenwoordigd door Jan Tas. Op 1
januari 2012 draagt hij het stokje
over aan Pim van Riet. Wethouder
Eurich: “We zijn als gemeente heel
blij dat de heer Van Riet de CROS
komt versterken en bedanken Jan
voor zijn jarenlange inzet.”

ingezonden
Seringenstraat niet geschikt
voor in en uitgaand verkeer!
Wij wonen op de hoek van de Van
Cleeffkade met de Seringenstraat
en wij zijn de eigenaar van de auto, die vorige week zwaar beschadigd is geraakt door een vrachtwagen. De auto is total loss verklaard.
De Seringstraat is niet geschikt voor
in en uitgaand verkeer en zeker niet
voor grote vrachtwagens. De straat
wordt ook gebruikt door kinderen
die van en naar school toe fietsen.
Voor hun veiligheid gaat zij veelal op
de stoep rijden, ook brommers doen
dit en dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee. In de Seringenstraat kunnen vrachtwagens elkaar
niet passeren. Ze moeten wachten op elkaar. Ik kan nog veel meer
voorbeelden geven, maar dat doe
ik maar niet. Ik zou willen zeggen:
Gemeente Aalsmeer ga eens kijken hoe het reilt en zeilt in de Seringenstraat en op de hoek met de

Van Cleeffkade, dan doet u mij een
groot plezier.
E. Nieuwkoop,
Van Cleeffkade 10
esthernieuwkoop@tiscali.nl

Lusten en lasten
“Soms komen dingen in je leven samen”, zegt Pim van Riet. “Inwoner
van Aalsmeer, een technische achtergrond en affiniteit met de politiek. Dit alles kan ik namens de inwoners van Aalsmeer gebruiken bij
mijn taak binnen de CROS.” Van Riet
woont samen met zijn partner Ellen
en zoon Joep in Nieuw-Oosteinde.
Voor die tijd woonde hij 55 jaar in
Amstelveen, ook onder de rook van
Schiphol. Op dit moment is hij met
prepensioen. “Maar ik ben en blijf
een actief persoon met een brede
belangstelling.”

Al sinds het begin van zijn carrière speelde Schiphol een belangrijke rol. Van Riet: “Na mijn studie
als werktuigbouwkundige begon ik
als dienstplichtig marechaussee op
Schiphol. Daarna was ik werkzaam
als hoofdplanner bij de technische
dienst van KLM. Vervolgens ben
ik betrokken geweest bij diverse
bouwprojecten via een grote aannemer op Schiphol. Kortom, ik heb
heel wat kennis opgedaan over de
luchtvaart en de luchthaven en ken
als geen ander de lusten en lasten
van Schiphol.”
Betrokkenheid vergroten
Van Riet hoopt als nieuw lid van de
CROS de bewoners van Aalsmeer in
de beperking van geluidshinder bij
te staan.
“Ik wil graag een impuls geven aan
de bekendheid van de CROS organisatie om de betrokkenheid van
Aalsmeerders te vergroten. Ik streef
naar een eerlijke verdeling van de
geluidshinder tussen de diverse
omliggende gemeenten. Daarnaast

wil ik de bewoners laten zien wat de
samenhang is met andere aspecten als economie, veiligheid, milieu
en bereikbaarheid. Ik hoop op deze
manier de effectiviteit van de CROS
te verhogen.”
Geen gemakkelijke taak
Jan Tas, die vanaf de oprichting in
2003 bewonersvertegenwoordiger
in de CROS is geweest, wenst zijn
opvolger veel succes en wijsheid
toe. “De taak van bewonersvertegenwoordiger bij de CROS is namelijk niet gemakkelijk. Als bewonersvertegenwoordiger ben je slechts
toehoorder bij het CROS-overleg en
mag je dus niet je mening geven tijdens de vergadering. Gelukkig mag
onze wethouder Ulla Eurich dit als
clustervertegenwoordiger Zuid wel
Als vertegenwoordiger van bewoners heb je daarom regelmatig overleg met de wethouder.”
Meer weten over de CROS of andere informatie over Schiphol? Kijk
dan op: www.aalsmeer.nl/schiphol.

nieuwe viaduct aan de oostkant geplaatst. De werkzaamheden starten elke dag om 20.00 uur en duren tot 09.00 uur. De rijbaan richting
Den Haag blijft open. Het verkeer
richting Amsterdam wordt met twee
rijstroken over de voormalige afrit
Hoofddorp geleid en komt na het viaduct weer op de hoofdrijbaan. De
afrit Hoofddorp zelf is afgesloten
voor al het verkeer. Overdag zijn er
drie rijstroken over de hoofdrijbaan
richting Amsterdam beschikbaar en
is de afrit Hoofddorp open. Mochten de werkzaamheden in genoemde nachten uitlopen, dan is er een
reserveweekend gepland van 10 tot
12 februari .
Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de nieuwe Aansluitingen A4 van het N201+-programma. De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn aan de vernieuwing en verbreding van de N201 tussen de A4
en Amstelhoek. Dat is hard nodig
om dit economisch belangrijke gebied rondom Schiphol en Flora Holland vitaal te houden. De nieuwe
weg verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid
in het gebied. De aansluiting van de
nieuwe N201 op één van de belangrijkste verkeersaders in Nederland,
de A4, is een onderdeel van dit project.
Er kunnen wijzigingen in de werkzaamheden optreden. Voor de
meest actuele stand van zaken, zie
de website: www.n201.info.
Bij vragen over de werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het provinciale
Servicepunt Wegen en Vaarwegen
via 0800 - 0200600 (gratis).

Gemeente stopt
met Cardanus
Aalsmeer - Het college van burgermeester en wethouders heeft
besloten jongerenwerkers van Click
F1 in te zetten voor het activeren
en ondersteunen van jongeren in
Aalsmeer per 1 januari 2012. Verder is besloten om het beheer van
jeugdhonk de Future in Kudelstaart
in handen te geven van de eigenaar
van de Bon Ami, die eveneens zorgt
voor een laagdrempelig activiteitenaanbod vanuit discotheek Bon Ami.
Per 1 januari 2012 wordt de subsidierelatie met Stichting Cardanus
beëindigd voor wat betreft het ambulante jongerenwerk en de exploitatie van jongerencentrum de Future. Ook wordt het huurcontract
met Cardanus aangaande het pand
aan de Graaf Willemlaan 3 per 1 januari 2012 te beëindigd. Click F1
wordt overigens tot 1 juli tijdelijk ingehuurd om het jongerenwerk in
Aalsmeer uit te voeren. Dit vooruitlopend op een structurele oplossing.

Nieuwjaarsreceptie
CDA Aalsmeer

Plaatsing viaducten over
de A4 bij Hoofddorp
Streek - De provincie Noord-Holland legt, samen met de gemeente
Haarlemmermeer twee nieuwe aansluitingen aan op de A4. Een onderdeel van deze aansluitingen zijn de
nieuwe viaducten over de A4. In de
weekenden van 13 tot 15 januari en
van 20 tot 22 januari worden de liggers van de viaducten geplaatst.
Verkeer over de A4 moet rekening
houden met wegversmallingen en
een snelheidsbeperking gedurende
de werkzaamheden.
Voor een betere doorstroming en
vergroting van wegcapaciteit komt
er een nieuwe aansluiting op en een
viaduct over de A4 ten noorden van
de Bennebroekerweg. In de nachten
van 13 op 14 januari en 14 op 15 januari worden de liggers van dit viaduct, aan de westkant van de A4
geplaatst. De werkzaamheden starten elke avond om 20.00 uur en duren tot 09.00 uur. De rijbaan richting
Den Haag wordt afgesloten voor
al het verkeer. Het verkeer richting
Den Haag wordt over twee rijstroken aan de oostkant (rijbaan richting Amsterdam) geleid. Hierdoor
heeft het verkeer tijdens de werkzaamheden in beide richtingen 2 rijstroken beschikbaar. Voor het verkeer geldt bij deze wegversmalling
een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.. Begin maart worden de leggers van het viaduct aan
de oostkant geplaats.Overdag blijven er voor beide richtingen 4 rijstroken beschikbaar. Op de A4 bij
De Hoek in Hoofddorp wordt de bestaande aansluiting van de N201 op
de A4 verlegd. Hiervoor komt eveneens een nieuw viaduct over de A4.
Afgelopen september is het eerste
(westelijke) deel al geplaatst. In de
nachten van 20 op 21 en van 21 op
22 januari worden de liggers van het

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben een aantal verkeerstekens aan te brengen, te verwijderen of aan te passen in de omgeving
van Nieuw-Oosteinde. Bij de kruisingen Karperstraat en Snoekbaarsstraat met de Zeeltstraat wordt de
30 kilometer-zone ingevoerd en
borden met de tekst ‘woonerf’ geplaatst. Ter hoogte van de Argusvlinderstraat wordt een van de
twee gereserveerde parkeerplaatsen voor Connect Car verplaatst.
Op deze plaats gaan twee ondergrondse afvalcontainers geplaatst
worden. Verder wordt de Koningsstraat, tussen de Willem-Alexanderstraat en de Beatrixstraat, ingericht
als eenrichtingsweg. Ter hoogte van
de kruising Beatrixstraat met de Koningsstraat wordt een verkeersbord
met de tekst ‘Doodlopende weg’ geplaatst.

Wethouder Verburg en de heer Visser, directeur van CIF ondertekenen de overeenkomst over de aanleg van het glasvezelnetwerk in de Gemeente.

Gemeente Aalsmeer tekent
voor aanleg glasvezelnetwerk
Aalsmeer - Op 20 december ondertekenden wethouder Ad Verburg
en de heer Visser namens Communication Infrastructure Fund (CIF)
een overeenkomst over de aanleg van een glasvezelnetwerk in
Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente krijgt als één van de eerste
gemeenten in Nederland een glasvezelnetwerk. Glasvezel is hét netwerk van de toekomst voor internet,
telefoon en televisie.
Wethouder Verburg: “Ik hoor veel
positieve geluiden van inwoners,
sportverenigingen, scholen en het
bedrijfsleven over de aanleg van het
snelle glasvezelnetwerk. Natuurlijk is het hier en daar lastig als de
straat open moet, maar we zorgen in
de afspraken met CIF dat er zo min
mogelijk overlast is voor de omwonenden.” De gemeente tekende de
overeenkomst met CIF om afspraken vast te leggen over de uitvoering van de werkzaamheden en de

communicatie met bewoners. Ook
houdt de gemeente toezicht op de
naleving van de afspraken. Tijdens
de feestelijke ondertekening nam
de wethouder uit handen van initiatiefnemer CIF het eerste exemplaar van de glasvezelbouwkrant in
ontvangst met daarin alle relevante
informatie over de aanleg. Alle bewoners die binnen het aansluitgebied wonen ontvangen, een aantal
weken voor de aanlegwerkzaamheden in hun straat beginnen, deze krant. Ook kreeg hij de ‘bouwmat’
overhandigd. Deze ludieke deurmat
wordt gratis verstrekt aan iedere inwoner van Aalsmeer die zich aanmeldt voor een kosteloze aansluiting.
Op www.glasvezelweken.nl staat
hoe inwoners zich kunnen aanmelden. Als inwoners tijdens de aanlegperiode niet meedoen, maar later besluiten alsnog een aansluiting
te nemen, zijn hier wel kosten aan

verbonden. Op deze website is ook
de planning van de werkzaamheden
te zien.
Nieuwe jaar van start
Maandag 9 januari starten de graafwerkzaamheden voor de aanleg van
de eerste glasvezelkabels. De bewoners van deze huizen zijn al geïnformeerd. Naar verwachting zijn voor
het eind van het jaar 2012 alle werkzaamheden voor de aanleg van het
glasvezelnetwerk afgerond in de hele gemeente.
CIF is de organisatie die de aanleg
van het glasvezelnetwerk mogelijk
maakt. Zij is een Nederlandse onderneming op het gebied van communicatie-infrastructuur en dataverbindingen. CIF investeert continu
in haar infrastructuur bestaande uit
onder andere zendmasten en kabelnetmerken om ervoor te zorgen dat
deze geschikt zijn voor de meest geavanceerde communicatiediensten.

Aalsmeer - Iedereen is welkom bij
de nieuwjaarsreceptie van het CDA
Aalsmeer die wordt gehouden op
vrijdag 6 januari in de foyer van de
Mikado aan de Catharina Amalialaan 66 van 20.30 tot 22.30 uur. Het
is een informele receptie. Het CDA
Aalsmeer kijkt terug op een goed
jaar, waarin met coalitiepartners
prima is samengewerkt. De nieuwjaarsreceptie is evenwel vooral bedoeld om in informele sfeer vooruit te kijken. Daarom houdt het CDA
op 25 januari een klankbordavond,
waar iedereen met de fractie, wethouder en het bestuur kan meepraten. Onderwerpen die dan aan de
orde komen zijn onder meer ruimtelijke ordening, sociale zaken, verkeer en vervoer, het huishoudboekje van Aalsmeer en de samenwerking met Amstelveen. ‘’Op 6 januari
zullen die belangrijke onderwerpen
voor de inwoners van Aalsmeer en
Kudelstaart ook aan de orde komen,
maar we houden het informeel. Alleen voorzitter Hermen de Graaf zal
een korte speech houden.”

Plan van aanpak
Vervoerplan
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft het Plan van Aanpak voor de
uitvoering van het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld. In
dit Plan van Aanpak staan de projecten die in 2011 zijn gestart met
de voorbereiding en die in 2012 uitgevoerd gaan worden of voorbereid
worden voor realisatie. Bij de lentenota 2012 gaan de bestuurders aan
de raad voorstellen het krediet ‘Inrichting Van Cleeffkade en Stationsweg, shared space’ te verhogen met
20.000 euro tot 624.000 euro.

2e katern
Vuurwerkafval zelf opruimen
Aalsmeer - De gemeente vraagt dit
jaar aan haar bewoners om zelf hun
vuurwerkafval op te ruimen na de
Oudejaarsviering. Om dit zelf opruimen van het vuurwerkafval te vergemakkelijken worden gratis afvalzakken aangeboden bij aankoop
van het vuurwerk. Bij alle vuurwerkverkooppunten worden deze zakken
samen met flyers afgeleverd. Het
verzoek aan de vuurwerkverkooppunten is om deze flyers en afvalzakken uit te delen aan alle klanten
die vuurwerk kopen. De gemeente maakte in andere jaren flink wat
kosten om het vuurwerk snel van de
straat te hebben. Er werd bijvoorbeeld extra personeel ingezet op 1
januari en er werden extra veegrondes gehouden. In deze economisch
zware tijden is vastgesteld dat het
geld beter ergens anders voor ge-

bruikt kan worden, omdat gebruikers van vuurwerk (of hun ouders)
ook zelf hun afval kunnen opruimen.
Ook in het kader van voorkomen
van zwerfafval is het zelf opruimen
van vuurwerkafval een goede zaak.
Een ander argument om het vuurwerkafval snel zelf op te ruimen is
de veiligheid van (kleine) kinderen.
Het is immers gevaarlijk als kleine kinderen met het mogelijk niet
ontstoken vuurwerk gaan spelen.
De gratis afvalzakken worden aangeboden bij aankoop van vuurwerk
maar kunnen ook afgehaald worden in het gemeentehuis aan het
Drie Kolommenplein 1 of bij de werf
van De Meerlanden aan de Zwarteweg 77a. Bewoners kunnen de volle zakken vervolgens in de rolcontainer deponeren of naar een speciale bak op de werf aan de Zwarte-

weg brengen.
Om het nieuwe beleid over vuurwerkafval onder de aandacht te
brengen van bewoners, zijn op verschillende punten in Aalsmeer en
Kudelstaart posters opgehangen.
Op zogenaamde driehoeksborden
zijn posters geplaatst die oproepen
om toch vooral het vuurwerkafval op
te ruimen.
Op de poster staat de tekst: “Sorry buren, dat vuurwerk ruimt de
gemeente toch op? Geen excuus,
vuurwerkafval ruim je zelf op!” De
gemeente Uithoorn werkt al enkele jaren met het systeem dat bewoners zelf hun vuurwerk opruimen en
bieden daarvoor ook speciale afvalzakken aan. Hun ervaringen zijn positief te noemen. De gemeente gaat
ervan uit dat dit ook voor Aalsmeer
gaat gelden.

Sorr
y
buren

dat vuurwerk
ruimt de gemeente
toch op...

Geen excuus
Vuurwerkafval
ruim je zelf op!

Gemeente zet in op een veilig
en feestelijk oud en nieuw
Aalsmeer - Oud en nieuw wordt ieder jaar in de gemeente groots gevierd. Om er ook dit jaar weer een
mooi feest van te maken, heeft de
gemeente samen met jongeren, politie, brandweer en stichting Cardanus duidelijke afspraken gemaakt
en maatregelen getroffen. Tijdens
de nieuwjaarsnacht worden traditiegetrouw weer veel feesten georganiseerd in Aalsmeer. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de gemeente echter geen bus meer beschikbaar stellen om jongeren te
vervoeren van en naar discotheken.
Wel zal dit jaar in samenwerking
met jongerenwerkers een vreugdevuur worden gehouden op het Robend in Kudelstaart tussen 24.00 en
02.00 uur.
Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij het feest van
oud en nieuw, maar kan ook ge-

vaarlijk zijn. Voor ieders veiligheid
een aantal tips: Let op omstanders,
meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met omstanders. Houd
voldoende afstand en let op andere vuurpijlen. Steek vuurwerk aan
met een aansteeklont, nooit vanuit de hand. Steek weigeraars nooit
opnieuw aan. Draag geen kunststof kleding 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 afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan tussen
31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Het afsteken van illegaal vuurwerk is verboden. De politie treedt hier actief tegen op en
deelt boetes uit.
Vernielingen
Elk jaar worden met oud en nieuw

gemeentelijke eigendommen vernield. Dit is onacceptabel en daarom vragen gemeente en politie u
om vernielingen aan eigendommen
altijd te melden.
Maatregelen
De gemeente treft zelf ook maatregelen. Dit jaar wordt een groot aantal prullenbakken afgesloten met
vuurwerkkleppen en worden de ondergrondse containers voor het inzamelen van kunststof en de textielcontainers afgesloten. De bovengrondse
kunststofcontainers
worden verwijderd. Iedere bewoner is zelf verantwoordelijk voor de
(brand)veiligheid in en om het huis.
De gemeente raadt inwoners aan
om de (mini-)containers en brandbare materialen op eigen terrein te
bewaren. De gemeente hoopt er samen met haar inwoners een geweldig feest van te maken!

AB wil duidelijker beleid!
Aalsmeer - Tijdens de behandeling van het onderwerp concept
Algemene
Subsidieverordening
Aalsmeer 2012 diende de AB-fractie donderdag 22 december 2011
een amendement in met als insteek
de subsidie verlening transparant te
maken voor de burger. De gemeenteraad heeft al jaren de wens meer
duidelijkheid te krijgen welke organisaties subsidie krijgen, waar dit
geld aan wordt besteed en wat de
beoogde maatschappelijke effecten zijn en dit ook wil blijven stimu-

leren. Het is daarom voor Aalsmeerse burgers belangrijk om te weten
aan welke organisaties de gemeente Aalsmeer subsidies verleent en
wat de beoogde maatschappelijke
effecten hiervan zijn.
Wassen neus
Deze informatie moet voor de burgers toegankelijk zijn en de AB fractie stelt in een amendement voor
aan het raadsbesluit toe te voegen
dat alle subsidieverkrijgers de mogelijkheid krijgen per subsidiejaar

een kort digitaal verslag te laten
plaatsen op de website van de gemeente. In dit verslag staan de doelen van de organisatie, hun activiteiten en resultaten beschreven.
Het amendement kreeg de steun
van de fracties van CDA en PACT
Aalsmeer. De VVD-fractie steunde het amendement niet. Met name
de vrijblijvendheid vormde een bezwaar en de fractie sprak zelfs van
een “wassen neus” amendement.
De verordening zelf werd overigens
wel raadsbreed gedragen.

“Eigen Haard komt gemaakte afspraken niet na”

Huurders van Rooie Dorp
volkomen gepasseerd
Aalsmeer - De behandeling gericht
op het vaststellen de Nota van Uitgangspunten Rooie Dorp, Machineweg en het beschikbaar stellen van
een krediet voor fase 2 werd donderdag 22 december 2011 vooraf
gegaan door een inspreekbijdrage
van een van de bewoners in de persoon van Wouter Goedkoop. Hij stelde onomwonden vast heel veel kritiek te moeten uiten aan het adres
van Eigen Haard, dit vanwege de
wijze van handelen. De bewoners
zijn volkomen gepasseerd en er is
de bewoners nooit iets gevraagd en
bovendien heeft er ook geen woonwensenonderzoek plaatsgehad zoals was beloofd. De huurders zijn
volkomen gepasseerd en hier is
sprake van onzorgvuldigheid. Wouter Goedkoop was de deuren langs
geweest van de 44 huishoudens
die het betreft en in dertig gevallen
bleek dat de huurders tegen nieuwbouwplannen zijn. De noodzaak om
tot sloop over te gaan moet keihard
aangetoond worden. Alternatieven
zoals renovatie en tussentijdse oplossingen zijn helaas niet onderzocht en de huurders willen dan ook
graag een second opinion.
Boel belazerd
Voor raadsleden rees de vraag of de
behandeling van het onderwerp op
dit tijdstip wel zinvol was. De CDAfractie vroeg zich af of praten over
iets wat toch teruggetrokken zou
worden serieus moest worden besproken als de beloofde inbreng

van de bewoners nog moet plaatsvinden. De AB-fractie verwees naar
de ruime belangstelling voor het onderwerp op de publieke tribune en
die mensen kun je niet onverrichter zaken naar huis sturen. Wethouder Ulla Eurich bleef uiteindelijk niet
veel anders over dan de nota, waarin B&W nieuwbouw van het Rooie
Dorp aan de Machineweg bepleit,
waartoe 44 oude woningen worden
gesloopt van tafel te halen, maar
daar ging nog het nodige aan vooraf en de wethouder stelde dat woningbouwstichting Eigen Haard in
het Rooie Dorp ernstig in de fout is
gegaan. Bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten had Eigen
Haard aangegeven dat er gesprekken met bewoners hadden plaatsgevonden. Eigen Haard had aangegeven dat de stichting in beeld had
wat de woonwensen van de bewoners waren. Dit bleek echter niet het
geval te zijn, zo bleek op een informatieavond van 29 november 2011.
Deze avond werd door de wethouder zelf geopend. Volgens haar
heeft zij na deze constatering niet
zo fijne gesprekken gevoerd met Eigen Haard.
De AB-fractie vond de uitspraken
van de wethouder van milde toon
en netjes uitgedrukt. “Ze hebben de
boel gewoon belazerd” volgens de
fractie en tussen de regels door begrijpt AB heel goed hoe het college dit opvat en geëist wordt dan ook
dat Eigen Haard gesprekken voert
met de bewoners en wel zo snel mo-

gelijk. Er is veel onrust en het gaat
om een bewonersgroep die er lang
woont en zeer verknocht is aan de
buurt en elkaar kent. Het gaat om
een inbreuk op hun sociale leefomgeving.
Gesprekken in januari
De gesprekken met de bewoners
worden in januari gehouden. Het
kan best zo zijn dat een nieuwe versie van de Nota van Uitgangspunten eerst in bijvoorbeeld een openbaar informatief overleg met de
raad wordt besproken. De huurdersvereniging en klankbordbordgroep van bewoners zullen als het
aan de wethouder ligt betrokken
worden bij de fijnafstemming van
de woningbouwplannen. De verwachting is dat inventarisatie van
wensen van Eigen Haard onder de
bewoners aan het einde van januari 2012 of aan het begin van februari 2012 afgerond zal zijn. De ABfractie deed nog een dringend verzoek om inzage in het bouwkundig
onderzoeksrapport te krijgen en volgens deze fractie vormt deze documentatie de basis waarop het college kan zeggen dat het tot sloop wil
overgaan. De fracties van AB, CDA
en VVD gaven in ieder geval nog
aan het aantal sociale huurwoningen in de plannen te laag te vinden
en ook het gegeven “het recht van
terugkeer” van de huidige bewoners
kwam nog even in beeld. Het sociale aspect is duidelijk onderbelicht zo
werd ook nog opgemerkt.

Aalsmeer

Conclusie onderzoeksraad

Schiphol moet berekend
zijn op fouten piloten
Schiphol - Luchthaven Schiphol
en Luchtverkeersleiding Nederland
moeten berekend zijn op fouten die
piloten kunnen maken tijdens het
taxiën. Dat staat in het rapport ‘Start
vanaf taxibaan’, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft
gepubliceerd. Op 10 februari 2010
steeg Boeing 737 PH-BDP van KLM
in het donker op vanaf een taxibaan
in plaats van de startbaan. De piloten hebben tijdens het taxiën het
zicht op hun positie op de luchthaven verloren en de luchtverkeersleiding heeft de start vanaf de taxibaan te laat gesignaleerd. Dergelijke fouten moeten zoveel mogelijk
worden uitgesloten door risico’s van
het taxiën bij de start- en landingsbanen in kaart te brengen en maatregelen te nemen.
De bemanning van de Boeing 737
maakte zich op 10 februari 2010 op
om rond 20.20 uur naar Warschau
in Polen vliegen. Het was donker
en sneeuwde die avond. De piloten
kregen de opdracht naar startbaan
36C te rijden, ook wel de Zwanenburgerbaan genoemd. Naast deze startbaan liggen twee taxibanen:
Alfa en Bravo. Het toestel moest via
taxibaan Alfa naar de startbaan rijden en zou daarbij taxibaan Bravo
oversteken. Door een combinatie
van omstandigheden heeft de cockpitbemanning taxibaan Bravo aan-

gezien voor startbaan en is vanaf
deze taxibaan opgestegen. Een start
vanaf een taxibaan is een ernstig incident dat grote veiligheidsrisico’s
met zich brengt.
Als het opstijgende vliegtuig in botsing komt met een ander object op
de taxibaan, kunnen de gevolgen
zeer ernstig zijn.
Verlichting aanpassen
Amsterdam Airport Schiphol en
Luchtverkeersleiding
Nederland
moeten in kaart brengen wat de risico’s zijn voor taxiënd verkeer nabij
start- en landingsbanen en de uitkomsten daarvan leidend laten zijn
in het handelen van beide organisaties. Tenzij de risico-inventarisatie
een andere uitkomst geeft, zou Amsterdam Airport Schiphol het verlichtingssysteem zo moeten aanpassen, dat aan de luchtverkeersleiding alleen taxibanen beschikbaar worden gesteld die zijn voorzien van groene middenverlichting
voor alleen de te volgen route. Zolang de risico-inventarisatie niet is
uitgevoerd en de uitkomsten niet
zijn geïmplementeerd, dient Luchtverkeersleiding Nederland toeritten
zonder groene middenverlichting
in het donker niet meer te gebruiken als tijdens het taxiën daarvoor
een taxibaan moet worden overgestoken.

Maximaal 40 woningen Zuiderkerk

Amendement duidelijke
taal spreken unaniem!
Aalsmeer - In het Beraad van 8
december 2011stond de behandeling gericht op het vaststellen van
de Nota van Uitgangspunten Zuiderkerk ruimschoots in de belangstelling vanwege onder andere het
aantal woningen in het gebied en
wethouder Gertjan van der Hoeven
had daarbij de opmerking geplaatst
een eventuele aanpassing via een
amendement aan te geven. Het college kan leven met een aantal van
vijftig woningen maar de raad had
aangegeven een aantal van 35 tot
40 woningen voldoende te vinden.
PACT Aalsmeer, CDA en AB dienden
donderdag 22 december 2011 een
amendement in en de fractie van de
VVD sloot zich tijdens de behandeling aan bij de drie andere fracties.
Ook deze fractie had al in een eerder stadium aangegeven een maximum van veertig woningen acceptabel te vinden. Wethouder Gertjan
van der Hoeven raadde het amendement waarin gesproken werd van
35 tot 40 woningen en geen onderscheid werd gemaakt tussen bovenen ondergronds parkeren af. Het
nieuwbouwproject moet zowel rendabel als exploitabel zijn en een onderzoek naar de variant van maximaal 50 woningen als er ook ondergronds geparkeerd mag worden is

bij het aannemen van het amendement niet meer aan de orde en dat
zou jammer zijn De PACT-fractie gaf
aan dat het plangebied te klein is
voor vijftig woningen dus dat onderzoek kunt u zich besparen en de
raad schaarde zich unaniem achter
het amendement.
Participatie burgers
Het college kan verder en er kan
een programma van eisen alsmede
een stedenbouwkundig rapport opgesteld worden en uiteindelijk volgt
er dan een zogenoemd visiedocument en het ziet er naar uit dat dit
document komende zomer gereed
is en daarna volgt nog een gewijzigd bestemmingsplan voor het gebied. Ook participatie van de burgers staat nog in de planning en zoals het er nu naar uitziet zal de bouw
na de zomer van 2013 van start kunnen gaan. Bij de behandeling op 22
december 2011 werden nog enkele welgemeende adviezen meegegeven zoals kwaliteit gaat voor
kwantiteit (AB). Toekomstige bewoners, senioren en starters, worden
door de CDA-fractie een warm hart
toedragen en de VVD-fractie heeft
moeite met de bouwhoogte van zo
nodig vijf lagen, vier is voor deze
fractie voldoende.

Minder inbraken
met de kerst
Aalsmeer - Er zijn tijdens het afgelopen kerstweekend minder huishoudens het slachtoffer geworden
van inbrekers ten opzichte van vorig jaar. Traditiegetrouw vinden er in
het kerstweekend altijd meer inbraken plaats dan in andere weekenden. Veel mensen brengen bij elkaar
de kerstdagen door en daar maakt
het inbrekersgilde gebruik van. De
politie raadt mensen dan ook dringend aan om potentiële inbrekers
te laten geloven dat men wél thuis
is door hun gordijnen of lamellen te
sluiten en bijvoorbeeld een lampje
aan te laten. Dit mede met het oog
op de viering van oud en nieuw komende zaterdag.

Bagagedieven in
kraag gevat
Schiphol - De Marechaussee op
Schiphol heeft in de nacht van vrijdag 23 december drie mannen aangehouden op verdenking van bagagediefstal. De mannen (30, 35 en
37 jaar uit Polen) vielen op, doordat
ze hard aan het rennen waren met
een koffer. Toen de mannen werden
aangesproken door wachtmeesters van de marechaussee, konden
ze geen duidelijke verklaring geven
hoe ze aan de koffer waren gekomen. Hierop zijn de aangehouden
voor bagagediefstal. De marechaussee heeft de mannen, na overleg
met het Openbaar Ministerie Haarlem, een schikking van 210 euro per
persoon aangeboden. Na betaling
zijn de mannen weer vrijgelaten.

Groen licht huis
Herenweg
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten dat zij de aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van
een woning met aanbouw op het
perceel Herenweg te Kudelstaart
positief te willen benaderen. De bestuurders zijn bereid de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan.
De projectafwijkingsprocedure zal
opgestart worden met het ter inzage leggen van het bouwplan.

Beraad en Raad
in vogelvlucht
Aalsmeer - De behandeling gericht
op het geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot het nemen
van een projectbesluit voor het wijzigen van een tuinbouwkas in een
manege op het perceel Oosteinderweg 515 in Aalsmeer kreeg de
steun van alle fracties en dat betekende dat een behandeling in tweede termijn niet hoefde te wachten
tot 26 januari 2012. Het beleid zoals is vastgelegd in het vigerende
bestemmingsplan wordt gehandhaafd en hiermee wordt voorkomen
dat mogelijk ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen in de Schinkelpolder. Later op
de avond werd aldus besloten.
De behandeling en besluitvorming
gericht op het vaststellen van het
Normenkader voor accountantscontrole van de jaarrekening en van
de Nota Reserves en Voorzieningen
2011, inclusief richtlijnen met betrekking tot dotaties en onttrekkingen werden allebei raadsbreed gesteund. Dat gold ook voor het veilig
stellen van budgetten en het vaststellen van de Nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van
de gemeente Aalsmeer en het verklaren dat voor bouwprojecten, die
voldoen aan de criteria zoals verwoord in de nota, geen verklaring
van geen bedenkingen is vereist.

AJOC op zoek
naar talenten!
Streek - Wil jij ook voor 4000 man
publiek spelen? Grijp nu je kans! Op
25, 26, 27 en 28 mei 2012 vindt alweer de 27e editie van het AJOC
Festival plaats. Op het AJOC Festival hebben voorgaande jaren veel
grote artiesten gestaan. Na het succes van vorig jaar biedt het AJOC
Festival ook dit jaar aanstormend
muziektalent de kans om op het
AJOC Festival te spelen. Heb jij muzikaal talent en wil je dit laten zien?
Download dan snel het inschrijfformulier op www.ajoc.nl en vul het in!
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Televisieopnamen bij Crash museum

5.000,- van vrijwilligers Meerwinkel

Verzetsstrijdster Jos Gemmeke
vrijdag in KRO Profiel
Aalsmeerderbrug - De KRO heeft
voor de derde maal dit jaar opnamen gemaakt in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45.
Het programma Profiel van vrijdag
30 december is geheel gewijd aan
verzetsstrijdster en geheim agente Jos Mulder-Gemmeke. De KRO
heeft onder andere in Engeland de
92-jarige Ron Sloan geïnterviewd.
Hij was de piloot van de Short Stirling bommenwerper waaruit zij in de
nacht van 10 maart 1945 werd geparachuteerd boven Nieuwkoop. Dit
interview levert ongetwijfeld unieke
beelden op. In het programma Profiel worden bekende Nederlanders
geportretteerd aan de hand van interviews met familieleden, vrienden
en bekenden. Jos Gemmeke, onderscheiden met de Militaire Willemsorde overleed vorig jaar op 20 december. Crash kreeg uit de nalatenschap van de geheim agente enkele bijzondere, persoonlijke voorwerpen, foto’s en een groot belangwekkend archief over Nederlandse
agenten van het Bureau Bijzondere Opdrachten. Voorwerpen en foto’s uit deze collectie spelen een bijzondere rol in de documentaire. De
KRO was in april en oktober ook al

bij Crash voor opnamen. Het eerste programma waarvoor opnamen
werden gemaakt was Goudmijn,
waarin het verhaal van de verzetsstrijdster werd verteld met als aanleiding die prachtige verlovingsjurk
die van haar parachute werd gemaakt door mevrouw Tijsterman, en
die is opgenomen in de vaste collectie van Crash. Dit bracht de KRO op
het idee om mevrouw Mulder-Gemmeke ook te herdenken in het programma Ode aan de Doden dat op
2 november werd uitgezonden. De
geheim agente is de enige vrouw
naast Koningin Wilhelmina die ooit
deze hoogste Nederlandse onderscheiding voor dapperheid ontving.
De redacteuren van het KRO programma Profiel besloten om nu de
‘ultieme’ documentaire over deze
bijzondere vrouw te maken. Zij hebben gesproken met piloot Ron Sloan, maar onder andere ook met de
zoon van Jos Gemmeke en met haar
hartsvriendin. KRO Profiel is vrijdag
30 december vanaf 17.30 uur te zien
op Nederland 2. Voor meer informatie over de collectie van het museum
en het werk van de Stichting Crash
’40-’45 kan men kijken op de website www.crash40-45.nl.

Weer cadeautje van de
bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - De bloemenzegel winkeliers laten weer van zich horen. In
December wordt als extra cadeautje twintig spaarders getrakteerd op
5 euro. De gelukkigen zijn: N. Ammeraal, Wilgenlaan 16, T. Baardse-Sikkema, Spilstraat 107, T. Brander, Geraiumstraat 100, Bianca Buskermolen, Sportlaan 47, H. v. DamMakkink, Columbiahof 24, H. Donicie, Mijnsherenweg 44c, J. v.d. Drift,
Anjerlaan 27, Dubois, Hellendael-

straat 12, M. v., Etten, Hugo de Vriesstraat 94. H. Klaasse-Bos, Hornweg
163, C. Clemens-Kooy, Cyclamenstraat 53, P. Luyken, Hortensialaan
92, J. Pothuizen, Schweitserstraat
73, A. Schuurman, Waterhoenstraat
8, R. Spaargaren, Goudenregenstraat 8, Gre Steegman, Begoniastraat 44, Stok, Amperestraat 24, Y.
v. Veen, Oosteinderweg 52, S. Veerman, Mendelstraat 99, P.M. de Vries,
Clusiusstraat 11,

Cheques voor verenigingen en stichtingen

Donatie voor vrijwilligers
inloophuis Adamas
Frisse wind door Resto Around
the Clock in veiling
Aalsmeer - De Resto is al jaren een
begrip op de veiling in Aalsmeer.
Sinds 1 januari van dit jaar is er
een flinke verandering in dit horecabedrijf gekomen. Arjan Bosman
en Linda van Es zijn mede-eigenaren geworden en de zaak is uitgebreid met vier nieuwe horecapunten; een Freshcorner op de Cultra,
een punt bij de plantenklok, een
snackgedeelte en de Bar & Brasserie. Het assortiment is flink uitgebreid, het serviceniveau is verhoogd en de inrichting van een aantal punten is veranderd. Linda en
Arjan laten een frisse wind waaien door de gevestigde naam zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit waar de Resto om bekend staat.
Zo heeft de Bar & Brasserie met de
nieuwe naam ‘Around the Clock’
een verfbeurt gekregen en het concept is hier enigszins gewijzigd. Arjan vertelt enthousiast: “Onze gezellige lunch-brasserie is van maandag
tot en met vrijdag geopend van negen tot half vier, maar iedere vrijdag
maken we het vanaf twee uur extra
gezellig door de vrijdagmiddagborrel weer terug te laten komen. We
merken dat daar best behoefte aan
is en we doen daar graag aan mee.
Uiteraard kunt u nog altijd terecht

voor een broodje bal, maar voor een
malse biefstuk of een saté draaien
we onze hand ook niet om. Naast de
openingstijden is onze brasserie exclusief te reserveren voor (besloten)
groepen, vergaderingen, diners of
compleet verzorgde feestavonden.
En vergeet onze catering niet.” Linda vertelt dat de kerstborrel afgelopen vrijdagmiddag een groot succes
was. “We hebben daarom enorme
zin in aanstaande vrijdag 30 december, de laatste werkdagborrel. Vanaf
12 uur is iedereen van harte welkom
en we gaan door zolang het gezellig blijft. Drive-in Discotheek Fireball komt de muziek verzorgen, wij
serveren lekkere hapjes en de prijzen zijn gereduceerd. Als dat geen
feestje wordt?!” Één keer per maand
op vrijdag zal er overigens live-muziek te horen zijn. Vrijdag 27 januari
treedt bijvoorbeeld Edith en friends
op. Houd voor meerdere activiteiten
en aanbiedingen de social media in
de gaten. Tot slot nog een tip: Parkeer de auto op het dak, de lift komt
naast de Brasserie uit, of kom op de
fiets. Aalsmeer heeft er in ieder geval weer een nieuwe gelegenheid
om uit te gaan bij.
Door Miranda Gommans

Kerstdiner wederom gezellig
Aalsmeer - Voor de vierde keer organiseerde het team van ‘Kerstdiner Aalsmeer’ een gezellig en overheerlijk diner voor iedereen die eerste kerstdag anders alleen zou zitten. Ieder jaar wordt het door de
gasten zeer gewaardeerd, en zo ook
dit jaar. Er zijn vele, leuke reacties
binnengekomen. Nieuw dit jaar was
de locatie, ’t Anker aan de Oosteinderweg. De hal en de ‘dinerzaal’ waren totaal in kerstsfeer versierd. Een
jonge Kudelstaartse verwelkomde
samen met haar gitaar de gasten,
wat samen met de warme dranken
en zelfgemaakte cake maakte dat
de kerstsfeer er meteen goed in zat.

Vervolgens werd een goed verzorgd
vijf gangen menu door enthousiaste vrijwilligers opgediend. Naast dat
het heerlijk smaakte, zag het er ook
heel mooi uit. Maar liefst twee keer
kregen de koks applaus en één van
de gasten was zo enthousiast dat
ze hen wel mee naar huis wilde nemen. Ook van het kerstverhaal en
de kerstliederen tijdens het diner is
genoten. Na afloop kreeg iedereen
nog een klein kerstcadeautje mee
naar huis. Maar het belangrijkste:
zowel gasten als medewerkers kunnen terug denken aan een zeer gezellige en warme eerste kerstdag!

Rijsenhout - Op 19 december hebben vrijwilligers van De Meerwinkel een cheque overhandigd aan de
vrijwilligers van het Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep. Het bedrag
van 5.000 euro is bedoeld voor het
vieren van het lustrum met gasten
én vrijwilligers. Want door de inzet
van deze vrijwilligers is het Adamas
Inloophuis uitgegroeid tot een begrip in de omgeving dat door bijna
28.000 mensen is bezocht.
Veel overeenkomsten
Adamas en De Meerwinkel hebben
nogal wat overeenkomsten. Zowel
het Adamas Inloophuis als De Meerwinkel bestaan vijf jaar. De Meerwinkel heeft haar jubileum al in november gevierd en in 2012 viert het
Adamas Inloophuis haar lustrum.
Beide organisaties zijn de afgelopen
vijf jaar enorm gegroeid. Sinds de
opening hebben ruim 28.000 mensen met kanker en hun naasten de
weg naar het inloophuis gevonden.
Het Adamas Inloophuis is er om deze mensen op het gebied van alle
niet-medische zaken te ondersteunen. Veel bewoners uit de gemeenten Haarlemmermeer, Heemstede
en Aalsmeer hebben ook hun weg
naar De Meerwinkel gevonden. Het
kringloopbedrijf is niet alleen in bezoekersaantal maar ook in winkeloppervlakte exponentieel gegroeid.
Voor vrijwilligers door vrijwilligers
Nog een overeenkomst: Het succes
hebben zowel Adamas als De Meerwinkel vooral te danken aan de vrijwilligers. Bij De Meerwinkel houden
dertig vrijwilligers zich bezig met de
inrichting van de winkel of het sorteren van bruikbare kleding en andere artikelen. Daarnaast knapt
een vast team van vrijwilligers fietsen op. Alle vrijwilligers dragen hun
steentje bij vanuit twee overwegingen. Allereerst vinden zij hergebruik
van tweedehands artikelen belangrijk, maar nog belangrijker vinden zij
het om door middel van hun vrijwilligerswerk goede doelen te steunen.
Dit goede doel wisselt en wordt op
voorstel van de vrijwilligers van De

Meerwinkel bepaald. Binnen het inloophuis is een groep enthousiaste
vrijwilligers actief. Gastvrouwen en
-heren met veel levenservaring, die
veelal uit eigen ervaring weten wat
kanker voor jezelf en je naasten betekent. De vrijwilligers ontvangen
gasten, verrichten kleine huishoudelijke hand- en spandiensten en
dragen zorg voor een warm welkom
in het inloophuis.
“De donatie is dan ook vooral bedoeld voor de vrijwilligers. Voor hun
niet aflatende inzet verdienen zij een
geweldige jubileumviering. Zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden samen met de gasten
en al die andere die het Adamas Inloophuis mogelijk hebben gemaakt.
Helende omgeving
In het voorjaar van 2007 opende het
Adamas Inloophuis haar deuren.
In een prachtig, vrijstaand pand in
Nieuw Vennep is een ‘helende omgeving’ gecreëerd voor volwassenen en kinderen met kanker en hun
naasten uit de regio Haarlemmermeer, Bollenstreek en Kennermerland. Zij kunnen er terecht voor informatie, lotgenotencontact, therapeutische begeleiding, creatieve en
lichaamsgerichte workshops of gewoon voor een luisterend oor. Het
inloophuis is er niet om mensen te
genezen, maar om ze te helen. De
kracht van de Adamas- aanpak
schuilt in de visie ‘door kanker bewust leven’, die als een rode draad
door alle activiteiten loopt. De confrontatie met kanker maakt mensen pijnlijk bewust van hun kwetsbaarheid, maar biedt hen tevens een
kans om hun wezenlijke passie, talenten en verlangens te ontdekken.
Het Adamas Inloophuis ondersteunt
mensen bij het (her)vinden van hun
kracht tijdens het proces rondom
ziekte, herstel en re-integratie of gedurende de fase van acceptatie, afscheid en rouw. Binnen het inloophuis is onder begeleiding van een
4-tal professionele coördinatoren
een grote groep enthousiaste vrijwilligers actief.

Foto: Rob Essenberg.

De Meerlanden deelt uit!
Rijsenhout - Op woensdag 21 december hebben vrijwilligers van
tachtig goede doelen en verenigingen, in de overvolle kantine van De
Meerlanden, cheques in ontvangst
mogen nemen met een totale waarde van 40.000 euro. Tijdens de feestelijke uitreiking hebben zij een bijdrage ontvangen uit het Meerlandenfonds. De cheques zijn overhandigd door het bestuur van het Meerlandenfonds en door burgemeesters
en wethouders van de verschillende
gemeenten waarin De Meerlanden
actief is. “Dit is alweer het vijfde jaar
en ieder jaar als ik naar het aantal
aanvragen kijk en wat de verenigingen allemaal voor projecten en activiteiten willen doen, merk ik dat de
ambitie groot is om iets nuttigs voor
de samenleving te doen. Dat is hartverwarmend”, aldus Ger de Jong, algemeen directeur van De Meerlanden.
De cheques werden aan Aalsmeerse verenigingen en stichtingen
overhandigd door burgemeester
Pieter Litjens: “Complimenten aan
De Meerlanden voor het feit dat ze
op meerdere vlakken betrokken zijn
bij hun omgeving. Niet alleen op
het vlak van duurzaamheid en milieu. Ze zijn ook goed voor de mensen in de samenleving, de locale
maatschappij. Dat laten ze zien met
het Meerlandenfonds.” Oud-Burgemeester van Aalsmeer Joost Hoffscholte, bestuurslid van het Meerlandenfonds: “Ongelofelijk als je
ziet wat er aan aanvragen voor het
Meerlandenfonds binnen komt en
wat er allemaal gebeurt door vrijwilligers. Een pluim op uw hoed! Zonder u brokkelt de samenleving af.
U bent de bloeiende krachten ach-

ter de samenleving! Complimenten namens het Meerlandenfonds.”
De stichting Vrienden van het Monument Sint Jan, de stichting Ouderendag Aalsmeer en Kudelstaart,
stichting De Bovenlanden, stichting
Lokale Omroep Aalsmeer, stichting
Veteraan Autobussen werkgroep
Aalsmeer, stichting Jeugdsportfonds Aalsmeer, stichting Kinderboerderij Aalsmeer, stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000, Ouderensoos Kudelstaart, Film en Videoclub Aalsmeer, Atletiekvereniging
Aalsmeer, Interkerkelijk koor Caritas, sportvereniging RKDES, het
Weekaatje en buurtvereniging Oosteind zijn verblijd met een gift uit het
Meerlandenfonds.
Aanvragen bijdrage
Uit het Meerlandenfonds wordt
jaarlijks 40.000 euro geschonken
aan locale verenigingen en stichtingen. Leden en vrijwilligers hebben een project of activiteit kunnen
aanmelden voor een bijdrage uit
het Meerlandenfonds. Het bestuur,
dat bestaat uit de heer Hoffscholte
(oud-burgemeester van Aalsmeer),
burgemeester Weterings (Haarlemmermeer), Hans de Boer en Ger
de Jong, hanteert een aantal criteria om tot toekenning of afwijzing te
komen. Zo moet er sprake zijn van
een organisatie, deze organisatie
dient zich zonder winstoogmerk te
richten op de bevolking in het verzorgingsgebied van De Meerlanden
en het fonds neemt nooit meer dan
50% van de kosten voor haar rekening. Voor goede doelen is de maximale bijdrage vastgesteld op 2.500
euro en voor (sport)verenigingen op
maximaal 1.000 euro.

Vuurwerkbrillen in Spaarne
Streek - Elk jaar weer komen er
rond oud en nieuw mensen met
oogletsel door vuurwerk bij de
spoedeisende hulp terecht. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn er bij de Apotheek van het
Spaarne Ziekenhuis vuurwerkbrillen
te koop. Er zijn brillen voor kinderen en voor volwassenen. Ze kosten
2,50 europer stuk.
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 deze mensen hebben

ernstig en soms zelfs onherstelbaar
letsel. Het risico op blijvende oogschade door vuurwerk is veel groter dan door bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Vaak ook gaat het om
mensen die niet zelf vuurwerk afsteken, maar omstanders die staan te
kijken. Een vuurwerkbril is dus ook
voor hen zinvol.” De vuurwerkbrillen
worden zonder winstoogmerk verkocht. Het ziekenhuis schenkt per
verkochte bril 1 euro aan de stichting Dark & Light Blind Care, die
zich inzet voor betere oogzorg in
Azië en Afrika.

Skiën of snowboarden met
De Binding in Oostenrijk
Aalsmeer - Ook deze winter organiseert Stichting de Binding een
winterportkamp. Dit jaar gaat de
reis per Royal Class-bus naar Leogang in Oostenrijk. Leogang maakt
deel uit van het skigebied Saalbach-Hinterglemm-Leogang. Het
grote skigebied omvat ongeveer
200 kilometer piste. De pistes liggen tussen 840 en 2200 meter hoog
en worden ontsloten door 54 liften.
Voor de snowboarders zijn er twee
funparks. Wintersport met de Binding betekent een vakantie met een
grote groep leeftijdsgenoten. Er is
altijd wel iemand die skiet of snowboardt op jouw niveau en als je nog

les wilt volgen, is de kans groot dat
je niet alleen op les hoeft te gaan.
Daarnaast verzamelen de deelnemers iedere dag in dezelfde aprèsskibar en is er naast de gezelligheid in het huis ook een rodelavond
en tijd om ’s avonds eens met elkaar uit te gaan. Het wintersportkamp is voor iedereen vanaf 17 jaar
en is van 24 februari tot en met 4
maart. De inschrijving is reeds gestart, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij. Een folder (met opgave formulier) kan aangevraagd worden
bij de Binding via 0297-326326 of
kijk voor meer informatie op www.
debinding.nl.

Oliebollen van de Oosterkerk
Aalsmeer - Ook dit jaar is het mogelijk om oliebollen te komen bij de
Hervormde Gemeente. De commissieleden van de Oosterkerk en vakkundige bakkers staan klaar om
aan de slag te gaan. Er gaan oliebollen en appelbeignets gebakken
worden.
Bestellingen kunnen gedaan worden via www.oosterkerk.info of
door te bellen naar 0297-341903,
Wilma de Niet.
De oliebollen afhalen en kopen kan
op vrijdag 30 en zaterdag 31 december bij de kramen op de hoek
Van Cleeffkade met de Marktstraat
en aan de Oosteinderweg, op de
hoek met de Pontweg, beide dagen
tussen 9.00 en 15.00 uur. De opbrengst van de actie komt ten goede aan de Hervormde Gemeente.
Een aanrader, de eerste baksels
zijn tijdens de koffie goedgekeurd

door alle medewerkers van de
Nieuwe Meerbode!

Kerstbomen in
Rijsenhout
Rijsenhout - De Rijsenhoutse
jeugd kan het jaar weer met een
goed gevulde portemonnee beginnen. Op vrijdag 6 januari vanaf
17.00 uur kunnen zij weer 50 cent
per kerstboom ontvangen voor iedere ingeleverde boom bij verenigingsgebouw De Reede. Bij het
dorpshuis staat de Dorpsraad klaar
met een container van de Meerlanden voor inzameling van de bomen
en de caravan waar de koek en zopie verkrijgbaar is, is eveneens present.

Vijftig cent voor kerstboom
Aalsmeer - De kerstdagen zijn
weer voorbij, de kerstboom kan de
deur uit. Maar, de sfeervolle lichtjesdrager mag ook best nog een
week blijven staan, want de gemeente heeft samen met De Meerlanden gezorgd voor meerdere inleverdagen. Tot 30 december kunnen kerstbomen dagelijks tussen
13.15 en 16.00 uur ingeleverd worden bij de gemeentewerf aan de
Zwarteweg. Ook van 3 tot 11 januari staan medewerkers van De Meerlanden hier klaar om kerstbomen in

ontvangst te nemen. Op woensdag
11 januari worden diverse inleverpunten ingericht in verschillende
wijken. Om jeugdige inwoners te
motiveren, krijgen zij een vergoeding van 50 eurocent per boom.
De kerstboom kan overigens ook
in stukken gezaagd worden en gedumpt worden in de groene container. Het vuur wordt er niet minder hoog om, want er vindt ook dit
jaar geen kerstbomenverbranding
plaats. Alle bomen worden versnipperd.
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Het jaar 2011 in woord en beeld
april
januari

Door Jacqueline Kristelijn

Het nieuwe jaar kende een koude
start. Ondanks het snijdende windje sprongen zo’n honderd personen
op nieuwjaarsdag in het water van
Het Oosterbad voor de al bijna traditionele Nieuwjaarsplons. Een licht
zonnetje kwam te voorschijn bij het
zien van zoveel durfals. Wie in 2012
ook de sprong wil wagen, is welkom. Om 14.00 uur staat op nieuwjaarsdag opnieuw de Nieuwjaarsplons op het programma. Het Oosterbad is te vinden aan de Jac. Takkade. Net als begin dit jaar kunnen
de ‘helden’ aanmoediging gebruiken, dus ook kijkers zijn welkom.
In januari werd bekendgemaakt dat
Aalsmeer weer groter gegroeid is.
Sinds 2004 komen er jaarlijks zo’n

1.000 inwoners bij. De uitbreiding
van Kudelstaart en de realisatie van
Nieuw-Oosteinde hebben hier uiteraard debet aan. Aalsmeer begon
2011 met totaal 30.193 inwoners. Er

wonen wel meer vrouwen in de gemeente, 15.236 tegen 14.957 mannen. De verwachting is dat Aalsmeer een bord ‘vol’ moet plaatsen
bij zo’n 33.000 tot 35.000 inwoners.

februari

mei

De maand februari stond, net als
meerdere maanden, overigens in
het teken van de op handen zijnde
bezuinigingen. Om meningen van
de inwoners te peilen, organiseerde de gemeente een bijeenkomst
rond het thema ‘Bespaar 2,5 miljoen
in 1 avond’. De gestelde vragen als
‘Moet het zwembad dicht’, ‘kunnen
de bibliotheken in een vestiging’ en
‘ouderen- en jongerenbeleid anders
aanpakken’ trok veel belangstelling.
Een vol met inwoners gevulde burgerzaal gaven de bestuurders een
belangrijke boodschap mee: Zorg
voor goede voorzieningen, gooi niet
alles weg en wees trots op wat je
hebt. Het leukste idee deze avond:
Iedere inwoner stort 85 euro en

klaar. Tekort opgelost, voorzieningen verzekerd.
In de nacht van 18 op 19 februari is een groepje onbekenden creatief aan de slag gegaan met bij het
bushokje aan de Van Cleeffkade
gestalde fietsen. Vijf rijwielen waren boven op het bushokje gezet.

Begin maart is het C.J. Braber Pad
geopend tussen het Oude Raadhuis
en ‘t Wapen van Aalsmeer. Onder de
inwoners was een prijsvraag uitgeschreven om een naam te bedenken voor dit paadje dat leidt naar
rijksmonument de Dorpskerk. Gekozen is voor C.J. Braber, verzetsman in de oorlogsjaren en vele jaren ambtenaar van de burgerlijke
stand geweest bij de gemeente. Hij
heeft veel Aalsmeerders, met name mannen, behoed voor uitzetting
naar Duitsland. Een bijzondere inwoner, die een bijzondere herinnering verdient!
Ergernis nummer 1 bij nagenoeg
alle inwoners: Hondenpoep. In het
centrum hebben kinderen en begeleiders van het kinderdagverblijf in
de Schoolstraat ook schoon genoeg

van deze stinkende smurrie voor de
deur. Hondenpoep van schoenen
afhalen is geen pretje, niet makkelijk en het ruikt nog vies ook. Bordjes met een poepende hond met
een kruis er doorheen zijn door de
kinderen gemaakt en her en der aan
de hekken opgehangen. De oproep
aan bazen om hun huisdier niet
meer op de stoep te laten poepen,
heeft best redelijk geholpen. Het
is minder. Hondenpoep zal echter
vooralsnog wel ergernis nummer 1
blijven. Ondanks speciaal ingerichte uitlaatparkjes in diverse wijken,
trapt menigeen nog met regelmaat
op de stoep of in het gras in een
drol! Goed voornemen voor eigenaren van honden voor 2012. Neem
zakjes mee en ruim de uitwerpselen
van uw trouwe viervoeter op!

maart

Het was geen 1 aprilgrap, de
brug op de N201 over de Ringvaart die niet meer dicht wilde. Het was echt waar en het leverde een totale chaos op in en
rond Aalsmeer. Op de N201 kilometers lange file, om nog maar
niet de volle straten rond de provinciale weg te noemen. Hoe de
brugwachter ook probeerde, de
brug wilde de laatste centimeters niet zakken. Er is hulp ingeroepen en na ongeveer 1 uur
konden de slagbomen weer omhoog. Het heeft nog een kleine
twee uur geduurd voordat al het
fileleed opgelost was en alle reizigers toch nog op hun bestemming aangekomen zijn.

Wel grappig, zo’n fietsenkunstwerk.
Jammer wel dat enkele fietsen beschadigd zijn geraakt, omdat geprobeerd is ze in het water te gooien.
Omdat de rijwielen vastgeketend
zaten aan de kadeleuning hielden
ze droge, maar ook kromme wielen
aan deze uitspatting over.

Op 21 april startte de inschrijving voor de verkiezing van beste onderneming en beste starter
in Aalsmeer. Op initiatief van de Rabobank Regio Schiphol en Flynth adviseurs en accountants
is de verkiezing (weer) nieuw leven ingeblazen
door de gemeente. In de jury burgemeester Pieter Litjens, wethouder Ad Verburg van Economische Zaken en een vijftal vertegenwoordigers
uit het lokale bedrijfsleven. De verkiezing leverde veel inzendingen op. Het was wikken en wegen, voordat een zestal genomineerden met een
bezoek van de jury werd vereerd. Op 28 oktober
was de bekendmaking. De Dutch Flower Group
is de onderneming van het jaar 2011 en het
Westeinder Paviljoen de beste starter in 2011.
De DFG nam het op tegen Green Balanz en Fiqas. Bij de starters waren tevens Martinez bonbons en E-court genomineerd.

Opnieuw een jubilaris bij de Nieuwe Meerbode. De vierde op rij bij
de krant. Op 1 mei was het precies 25 jaar geleden dat Yvonne
van Haaften in dienst trad bij de
krant. Op 1 mei in 1986 beleefde
zij haar eerste werkdag in het kantoor, toen nog gevestigd in de Kanaalstraat. Yvonne beantwoordde de telefoon en nam advertenties en kabaaltjes aan bij de balie.
Ook heeft zij nog gewerkt op de
fotozet-afdeling. De laatste jaren is
Yvonne gespecialiseerd in het zetten en ontwerpen van advertenties. Het jubileum is met koffie met
gebak gevierd.
De maand mei stond voor de Nieuwe Meerbode ook in het teken van
afscheid. Na 26 jaar trouwe dienst
is lede ogen afscheid genomen van
Henny Keessen-de Vries. Na lang
wikken en wegen besloot Henny de
knoop door te hakken en meer te
gaan genieten van haar man, kinderen en kleinkinderen. “We zullen
je missen”, aldus directeur Luuc van
der Ouw en hiermee sprak hij namens alle collega’s. Af en toe komt
Henny nog even op de koffie. Alle
medewerkers hopen in ieder geval in
de eerste week van januari. Dan is
Henny namelijk jarig en bij het denken aan haar traditionele traktatie,
zelfgebakken appelflappen, loopt bij
al heel veel ex-collega’s het water in
de mond!

juni

Half juni mocht de Historische Tuin
haar 150.000ste bezoeker verwelkomen. Mevrouw Overdevest kwam
met partner Nico naar het historische museum in het centrum. Na
het doen van de boodschappen,
nog even naar de rozenmiddag.
Het leverde de bezoekster felicitaties, bloemen en een arrangement
met een rondleiding en een rondvaart op. De onverwachte cadeautjes kreeg de 150.000ste bezoeker
uit handen van bestuurslid Anton
Temme van de stichting.
Op de valreep van juni werd bekend
gemaakt dat Aalsmeer op 1 staat in
de ranglijst economische prestatie
in de regio Groot-Amsterdam. Wethouder Ad Verburg van Economische zaken reageerde uiteraard enthousiast op dit resultaat. “Wij zijn
blij met deze cijfers en trots op ons
bedrijfsleven.” Het was overigens
voor de gemeente geen reden om
maar rustig achterover te gaan leunen.

De bestuurders willen juist investeren in de economie van Aalsmeer,

met name via het samenwerkingsverband Greenport.
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Het jaar 2011 in woord en beeld
oktober
juli

Door Jacqueline Kristelijn

werd door genodigden bekeken
vanaf een ponton in de Poel. Liefhebbers konden het spektakel volgen via twee levensgrote schermen
op het surfeiland. “Fantastisch, we
hebben laten zien wat een geweldig
watersportdorp Aalsmeer is”, aldus
wethouder Gertjan van der Hoeven
na afloop.
Foto: Jan Jongkind.

De maand juli startte met een
nieuw evenement in de gemeente:
Het Nationaal Regenboogevenement. Vijftien regenboog-zeilboten
varen van plas naar plas en 1 juli
werden de Westeinderplassen bevaren. De wedstrijd tussen de zeilers vond plaats onder een prettig
zonnetje, mooie wolkenluchten en
een strak windje. Het evenement

De bezuinigingsronde van de gemeente geeft steeds meer inzicht
in het nieuwe te voeren beleid. De
stichting KCA krijgt minder subsidie
en dit betekent de cultuurweg anders gaan bewandelen. Zonder een
goed te voeren (commercieel) beleidsplan, lijkt cultuur in Aalsmeer
na definitieve vermindering van de
subsidie schaars te worden. In ieder geval zou het Oude Raadhuis,

augustus

De reconstructie van de Van Cleeffkade heeft de gemoederen in augustus behoorlijk bezig gehouden.
Te smal, geen ruimte voor bussen
en vrachtwagens om elkaar te kunnen passeren.
Deze boodschap kreeg de gemeente van ondernemers en bewoners,
maar de bestuurders gaven in eerste instantie aan hier geen boodschap aan te hebben. De nieuwe
Van Cleeffkade werd breed genoeg,
met gepaste snelheid konden alle voertuigen elkaar wel passeren.
Met deze uitspraak werd geen genoegen genomen. De Van Cleeffkade is tot slot een heel belangrijke
verkeersader van en naar het Centrum. Nogmaals werd geprobeerde
de bestuurders op ‘bredere gedachte’ te brengen. En dit keer met succes, de gemeente gaat overstag en

Op initiatief van Tigra, de Aalsmeerse praktijk voor fysiotherapie en Amstelring is 8 oktober de eerste gezondheidsmarkt gehouden in Aalsmeer. Doelstellingen waren: Bewust
worden van een gezonde levensstijl, gezondheid bevorderen, activeren om in beweging te komen en informeren over
beschikbare hulp voor ouderen. De markt in de burgerzaal
trok veel belangstelling en de bezoekers waren het unaniem
eens: Het was leerzaam en informatief.
Foto: Kick Spaargaren

inclusief de unieke Kinderkunstzolder, de deuren moeten sluiten
en dat zou natuurlijk vreselijk zijn.
Op 14 juli hield Annefie van Itterzon samen met schoolkinderen die
een kunstkijkles kwamen volgen
een protestactie. ‘Handen af van
het Oude Raadhuis’ werd op kleurige wijze aan de bestuurders bekend gemaakt. “Het Oude Raadhuis
is de Ridderzaal van Aalsmeer, daar
moet je trots op zijn, zoiets stoot
je niet af”, aldus een KCA-woordvoerder. Inmiddels is ook KCA aan
de slag gegaan met het omgooien
van het roer oftewel te gaan proberen zoveel mogelijk cultuur te blijven bieden ondanks minder subsidie. En dit beleid is hopelijk inclusief behoud van het Oude Raadhuis
met haar fantastische Kinderkunstzolder!

Een opvallende en niet alledaagse actie op 17 oktober. Een
auto vatte vlam voor de huisartsenpraktijk aan de Stommeerweg. De doktoren Bon en Gobel verleenden direct eerste hulp. Met water in emmers en gieters ging het tweetal de
vlammen te lijf. Geen EHBO, maar EHBA (eerste hulp bij auto-ongevallen). Uiteraard is ook de hulp van de brandweer
ingeroepen. De spuitgasten hebben het brandje geheel weten te doven. Ondanks de snelle eerste hulp raakte de auto
behoorlijk beschadigd. Niemand is gewond geraakt.

november

kondigt aan de weg te zullen gaan
verbreden van 5.40 naar 6.00 meter.
In totaal heeft de herinrichting zo’n
twee maanden in beslag genomen.

september

September is feestmaand in Aalsmeer met de braderie, een havendag, botenshow, vuurwerk, verlichte tuinen, feestweek en de kunstroute. September kende dit keer twee nieuwe evenementen. Op 4
september vond de start en finish van de veertiende Ride for the Roses plaats in Aalsmeer. Meer dan
1,5 miljoen is opgehaald voor verder onderzoek naar
de oorzaak van kanker. En terug van weggeweest in
september: Het bloemencorso. Nog een kleine stoet,
maar de eerste stap voor deze zestig jaar gehouden
bloemenpresentatie is gezet. En spectaculair, gevarieerd en verrassend was 17 september de opening
van Crown Theater Aalsmeer. Uniek, een theater in
beheer van een stichting dat draait zonder subsidie
van de gemeente en waar vrijwilligers zich met allerlei hand- en spandiensten belangeloos inzetten.
Foto’s Ronald van Doorn en Kick Spaargaren

Nog een ander verkeersprobleem in
augustus. In de Snoekbaarsstraat in
Nieuw-Oosteinde rijden vrachtwagens zich regelmatig klem. Vanaf de
rotonde bij de Legmeerdijk wordt
niets vermoedend de wijk ingedraaid en dan blijkt de weg in eens
wel heel smal te worden. Al heel wat
autospiegels hebben het moeten
ontgelden doordat vrachtwagens
noodgedwongen achteruit de wijk
weer uit moesten rijden. Achteruit,
want voor draaien is geen ruimte.
Op 21 augustus was het weer raak.
Een chauffeur uit Litouwen kon met
zijn vrachtwagen geen kant meer
uit. Bewoners hebben de gemeente
gevraagd borden te plaatsen op de
Legmeerdijk. Een makkelijke oplossing en veiliger voor iedereen.

Hare Majesteit de Koningin heeft
het predikaat Koninklijk toegekend
aan de Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland, die dit jaar honderd jaar bestaat. Commissaris van
de Koningin in Noord-Holland, Johan Remkes maakte op 2 november de toekenning officieel bekend. Dit gebeurde op de openings-

dag van de beurs Trade Faire. Remkes noemde het oprichten en in
stand houden van de veilingcoöperatie een staaltje van goed ondernemerschap! Middels een druk op
de knop door onder andere burgemeester Pieter Litjens kwam op een
groot scherm een koninklijke kroon
tevoorschijn opgebouwd uit hon-

derden fotootjes van mensen, bloemen en planten.

de commotie, maar geeft in een interview aan dat de belangrijkste
randvoorwaarden voor de ambtelijke samenwerking was en is dat
Aalsmeer honderd procent haar
zelfstandigheid behoudt. “Aalsmeer is een trotse gemeente. Onder de plaatsnaamborden komen
geen kleine lettertjes ‘gemeente
Amstelveen’ te staan.” Per 1 januari verhuizen alle ambtenaren voor
een proefjaar naar Amstelveen. De
gemeenteraad en het college van
B&W blijven in Aalsmeer en inwoners kunnen ook in het nieuwe jaar
‘gewoon’ terecht bij de publieksbalie voor zaken als paspoorten, rijbewijzen en vergunningen. “Ook in de

toekomst is het beleid gewoon van
Aalsmeerse makelij”, benadrukte
Litjens tot slot.
En de uitsmijter in december: Het
Karmelklooster gaat dicht. De Karmelieten in Nederland zijn tot de
conclusie gekomen niet meer in
staat te zijn de huidige drie kloosters in Aalsmeer, Amstelveen en
Dordrecht te kunnen bemensen en
gaan zich concentreren op een locatie in het westen van het land.
Over de bestemming van de kloostergebouwen wordt nog overleg
gevoerd. Voor zolang dat mogelijk
is, zullen de pastores in Aalsmeer
en Amstelveen blijven wonen en in
de parochies werkzaam blijven.

december

In de maand november is de gemeente Aalsmeer maar liefst zeven
nieuwe inwoners rijker geworden.
Bijzondere inwoners, die na een inburgeringtraject de Nederlandse
nationaliteit hebben gekregen. De
gemeente pakte feestelijk uit omdat
het dit keer om zeven nieuwe Nederlanders ging. De naturalisatieceremonie is onder toeziend oog van
familie en vrienden gehouden in de
raadzaal van het gemeentehuis en
werd geleid door locoburgemeester Ulla Eurich. “Een bijzondere belevenis”, noemde Eurich de ceremonie. “Het is tenslotte niet niets om
een andere nationaliteit te verkrijgen.” De wethouder spreekt uit ervaring. Zelf is de van oorsprong
Duitse twintig jaar geleden geneutraliseerd.

De op handen zijnde ambtelijke samenwerking met Amstelveen is al
vele maanden een veel besproken
onderwerp onder inwoners, maar
naarmate het einde van het jaar naderde, laaiden de schrikbeelden bij
sommige inwoners weer op. Aalsmeer gaat in de uitverkoop, Aalsmeer wordt uitgeleverd en Aalsmeer geeft haar identiteit prijs, zo
heeft burgemeester Pieter Litjens
al te horen gekregen van bezorgde
inwoners. De eerste burger begrijpt

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

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

Wijzigingen in de WWB
Per 1 januari 2012 verandert er veel in de Wet
werk en bijstand (WWB), de bijstandsuitkering
van de gemeente. Door de wijzigingen wordt
de plicht voor uitkeringsgerechtigden om weer
op zoek te gaan naar werk aangescherpt.
Daarnaast wordt een groter appél gedaan op
de eigen verantwoordelijkheid. Het gaat om
onderstaande wijzigingen:
1. De Wij wordt samengevoegd met de WWB.
Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening
voor jongeren hebben, gaan per 1 januari
2012 over naar de WWB.
2. Jongeren onder de 27 jaar die een uitkering aanvragen in 2012, moeten eerst vier
weken actief naar werk of passende scholing zoeken. De regels van de WWB zijn
direct van toepassing op de jongeren.
3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader,
moeder en minderjarige kinderen bedoeld.
Vanaf 2012 horen ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden (zoals oma of schoonzoon) bij het gezin.
4. Er komt een zogeheten huishoudinkomenstoets. Inkomsten van alle gezinsleden (en
dat zijn dus ook meerderjarige kinderen
en inwonende gezinsleden zoals oma en

schoonzoon) worden meegeteld bij de bijstandsuitkering.
5. Een gezin heeft recht op één bijstandsuitkering voor alle gezinsleden samen. Maar
sommige gezinsleden kunnen nog wel een
eigen bijstandsuitkering krijgen.
6. De gemeente Aalsmeer en Uithoorn kunnen mensen met een bijstandsuitkering verplichten als tegenprestatie voor de uitkering
iets te doen dat nuttig is voor de samenleving.
7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal
vier weken per jaar in het buitenland verblijven.
8. Vanaf 2012 is de bijzondere bijstand, regeling chronische zieken, gehandicapten en
ouderen (70+), de langdurigheidstoeslag,
de collectieve zorgverzekering en enkele
andere voorzieningen van Werk, Inkomen
alleen nog maar voor mensen met een inkomen dat 110% van de bijstandsuitkering of
lager is.
Wilt u meer informatie hebben over deze wijzigingen? Neem dan contact op met een medewerker van het cluster Werk en Inkomen. De
contactgegevens vindt u in de linkerkolom van
deze pagina.

Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.

Vrijwilligers van de algemene
hulpdienst Uithoorn in het zonnetje

telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30

Eén keer per jaar trakteert het Loket Wonen, Welzijn en Zorg de vrijwilligers van de algemene hulpdienst Uithoorn. Woensdag 7 december waren alle vrijwilligers uitgenodigd in het restaurant van het
gemeentehuis voor een heerlijke high-tea. De vrijwilligers verdienen
deze traktatie, omdat zij het hele jaar door beschikbaar zijn om aan
de individuele vragen van burgers te voldoen. Zo begeleiden zij mensen naar een dokter, een ziekenhuis of doen ze boodschappen voor
mensen die dat niet meer alleen kunnen en niemand anders hebben.
Voor de medewerkers van het Loket ook een leuke gelegenheid om de vrijwilligers op een
andere manier te leren kennen. Het was een gezellige middag aan en prachtig gedekte tafel.
Om 16.00 uur gingen de vrijwilligers weer richting huis met een klein presentje. Vrijwilligers,
nogmaals bedankt en we hopen in 2012 weer fijn met u te kunnen samenwerken!

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

gewijzigde
openingstijden
maandag 2 januari

Verwachte drukte voor
regiotaxi Amstelland
tijdens de feestdagen

gemeente Uithoorn: Maandag 2 januari
zijn de loketten Wonen, Welzijn en Zorg en
Werk & Inkomen in Uithoorn om 10.00 uur
geopend. De telefonisch spreekuren deze
dag van beide loketten zijn gewoon van
8.30 tot 12.00 uur.
gemeente Aalsmeer: Maandag 2 januari
zijn de loketten Wonen, Welzijn en Zorg en
Werk & Inkomen in Aalsmeer gesloten. De
telefonisch spreekuren deze dag van beide
loketten zijn gewoon van 8.30 tot 12.00 uur.

Tijdens de feestdagen wordt er meer gebruik
gemaakt van de Regiotaxi. Wij raden u daarom
aan tijdens deze dagen rekening te houden met
de volgende richtlijnen. Wanneer u zeker wilt
zijn van vervoer door de Regiotaxi op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag, dan dient u deze
rit(ten) liefst een week tot minimaal twee dagen
van tevoren te bestellen. Mocht u later bestellen, dan geldt de regel vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds.
Op nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden
op de normale tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestellen via telefoonnummer 0900-8998343 (lokaal tarief).

Bekendmaking
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft op 15 december 2011, op grond van de Wet werk en bijstand
(WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), besloten voorlopig in te stemmen met de volgende
(gewijzigde) verordeningen:
Afstemmingsverordening 2012 Aalsmeer;
Verordening maatschappelijke participatie
WWB 2012 Aalsmeer;
Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Aalsmeer 2012;
Re-integratieverordening Aalsmeer 2012;
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand
2012 Aalsmeer;
Verordening langdurigheidstoeslag Aalsmeer 2012.
Deze verordeningen liggen van woensdag 28 december 2011 tot en met woensdag
8 februari 2012 ter inzage in het gemeentehuis
Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen
zienswijzen met betrekking tot de verordeningen ingediend worden. Daarna zal de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer de verordeningen behandelen en vaststellen.

Kinderopvang Snoopy
deelt kerstpakketten
uit voor kinderen
Kinderopvang Snoopy heeft 22 december een groot aantal kerstpakketten voor
kinderen tot 12 jaar overhandigd aan de
gemeente. Deze pakketten zijn gemaakt
door de kinderen van Kinderopvang
Snoopy. De gemeente zal deze pakketten
verspreiden onder kinderen van ouders
wonend in de gemeente Aalsmeer en Uithoorn met een minimum inkomen. De
gemeente wil de kinderen en medewerkers van Kinderopvang Snoopy nogmaals
bedanken.
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‘Spraakmakend welkom’ na afloop naar Aalsmeer

Voorproefje Bloomin’Holland
volgend jaar op Floriade
Aalsmeer - Wie volgend jaar vanaf
5 april het Floriade terrein in Venlo
op loopt, kan er op het grote plein
voorbij de entree niet omheen: Een
enorme zilveren koepel met in donkerpaars de naam, The Dome. “Het
is het openingspaviljoen van de
Floriade, de wereld expo tuinbouw
van de Nederlandse Tuinbouwraad.
Het wordt een spraakmakend welkom voor de bezoekers. De Dome
moet het gesprek van de dag worden.” Dat zegt Marcel Goossens
van DST Experience Communicatie,
het bureau dat de Dome ontwikkelt
en realiseert. Het is een halve bol
die 300 vierkante meter groot is en
12 meter hoog. Binnen krijgen bezoekers een 360°-film te zien. De
hele Dome is één grote film, en die
gaat over de tuinbouw. “Je wordt
vier minuten lang in de wereld van
de tuinbouw ondergedompeld.”
Dagelijks kan de Dome, waar ‘beleving’ het toverwoord is, 30.000 bezoekers aan.
Diezelfde Dome verhuist na de Floriade, die op 7 oktober 2012 afloopt,
naar Greenport Aalsmeer. Als attractief middelpunt van het bedrijvenpark Green Park Aalsmeer gaat
in 2014 Bloomin’Holland open. Dat
wordt een 4 hectare groot agrarisch themapark, waarvan de Dome opnieuw het welkomstpaviljoen
vormt. Daarnaast komen er vijf andere paviljoens. De opzet is er jaarlijks een paviljoen aan toe te voegen. De vijf paviljoens vertegenwoordigen elk een speerpunt van
de tuinbouwsector: Innovatie, Werken en Leren, Veredelen en Vermeerderen, Handel en Logistiek
en Lifestyle. Het innovatiepaviljoen
Bloomin’Future is ook al in Venlo te zien. Na de Floriade wordt de
inhoud van deze ‘experience’ naar
Greenport Aalsmeer overgebracht,
waar het een nieuw ‘jasje’ zal krijgen.

Uitstalkast tuinbouw
“Bloomin’Holland wordt de uitstalkast van de sector”, vertelt Piet
van Ruler, secretaris van de Stichting Ontwikkeling Themapark Bloomin’Holland. “Je krijgt er een kijkje in de keuken van de Nederlandse tuinbouw. Dat achter de coulissen kijken is iets wat mensen graag
doen”, vult Goossens aan. “Het idee
achter Bloomin’Holland is de Nederlandse tuinbouw voor een veel
breder publiek goed op de kaart te
zetten. Internationaal hebben we
het allemaal in huis. Nederland is
dé grote speler. Onze innovatieve
kracht is enorm”, geeft bestuurslid André Smaal van Greenport
Aalsmeer aan. De behoefte in de
regio om Bloomin’Holland te ontwikkelen is volgens hem groot. In
feite geldt dat voor heel Nederland.
Toch is de locatie voor het themapark niet willekeurig. De aantrekkingskracht van Bloomin’Holland zit hem in één ding: de bloem.
“Wereldwijd is het imago van de
bloem verbonden met Nederland. Met Aalsmeer!”, zegt Goossens. “De plek van Bloomin’Holland is de achtertuin van Schiphol
en de voortuin van de veiling. Hier
is de plek waar het allemaal begonnen is, in het hart van de randstad.”
Nederland loopt voorop in de internationale tuinbouwwereld, in kennis en kunde. “Maar dat vergeten
we te vertellen. Bloomin’Holland
moet de plek zijn waar we dat wél
gaan doen. We moeten het leiderschap claimen. We ontsluiten er de
wereld achter de sector. Met ‘experience’, beleving. We geloven in de
kracht van beleving, in mensen een
verhaal intrekken, in mensen zelf
iets laten ontdekken. Dan begrijp je
het en onthoud je het. Je hebt een
leuke tijd in Bloomin’Holland en je
leert ook nog iets. Die combinatie is
de toekomst voor marketing.”

Jongeren warm maken
Het is bovendien een goede manier om de nieuwe generaties
warm te maken voor de tuinbouw.
Van Ruler: “Bijna niemand weet dat
het zo’n mooie sector is. Jongeren
in de stad denken nog steeds dat
de tuinbouw vies werk is en slecht
betaald. Hier kunnen we laten zien
hoe het écht is.” Goossens: “Hier
ervaar je hoeveel carrièreperspectieven – voor hoofd en handen – je
in de sector hebt. Hier krijg je de
leukste biologieles van het land.”
De stadsregio Amsterdam juicht
de komst van Bloomin’Holland toe,
zegt Smaal. Het is immers niet alleen een themapark, er staan in de
directe omgeving ook een hotel,
een evenementenhal en kantoren
en er zijn allerlei vormen van zakelijke dienstverlening.
“Er is in de stadsregio behoefte
aan een stuk industriële ontwikkeling en een cross-over van verschillende takken van sport. In Bloomin’Holland is véél meer mogelijk.
Neem de textielbranche. Je kunt
de modeshows van bekende modeontwerpers deze kant op halen.
Dat past bij het thema Lifestyle.”
Voor Schiphol biedt Bloomin’Holland eveneens soelaas. “Voor passagiers die een overstaptijd van minimaal 4 uur op Schiphol is het een
mooi uitje vlakbij”, geeft Van Ruler
aan. “Realiseer je wel dat het bij die
categorie jaarlijks om 2,5 miljoen
transitpassagiers gaat!”
Je eigen bloem maken
Voor toeristen moet het themapark een topattractie worden. Ze
zien het al liggen wanneer ze aan
komen vliegen. “Bloomin’Holland
wordt een icoon in het landschap.
Vanuit de lucht zie je een boeket
bloemen liggen. Dat zul je terugvinden in de reisgidsen”, zegt Goossens. Van Ruler vergelijkt het met

Piet van Ruler: “Bloomin’Holland gaat over Nederland, over de economie, over de sierteelt. Dit mag niet mislukken. Het
móét gebeuren.” Rechts van hem André Smaal en Marcel Goossens.
de Zaanse Schans. “Zoveel molens
zie je normaal niet bij elkaar, maar
je ziet wel een stukje Holland. We
maken er het liefst een openbaar
park van, zonder hek eromheen.”
Bloomin’Holland is een ideale uitvalsbasis vanuit Amsterdam en andere toeristensteden in de buurt.
Eenmaal binnen moet de toerist in
de paviljoens van de ene verbazing
in de andere vallen. “In het laatste
paviljoen Bloomin’You ontdek je je
eigen stijl en die van vele anderen.
Want lifestyle en bloemen zijn voor
elkaar gemaakt! Én lifestyle vormt
de toekomst van de sector. Het lijkt
een 3D-glossy waar je doorheen
loopt,” schetst Goossens. “Daar
vertel je als bezoeker je eigen verhaal.” Met de modernste technieken kun je er onder meer je eigen
ideale bloem maken. “Het moet zo
inspirerend en prikkelend zijn dat
je er thuis in je tuin mee aan de
slag gaat.” Dat is leuk voor die bezoeker. Maar ook de tuinbouwsector profiteert ervan. Want het levert

Voetbalhelden worden
superhelden bij C1000
Aalsmeer - Bij C1000 Koster is op
27 december Stars of Football 2.0
van start gegaan. De actie bestaat uit
een uniek fotoalbum met daarin 36
van de grootste spelers van Nederland. Gedurende een aantal weken
geeft C1000 bij iedere 10 euro één
van de in totaal 60 Stars of Football
kaarten weg. Nog nooit eerder zag je
de spelers zo uniek gefotografeerd
door Ruud Baan. Een groot aantal is
nu zelfs in 3D te zien. Ze zijn gefotografeerd als superheld en hebben
allemaal een eigen bijnaam gekregen die recht doet aan hun unieke
talent. Ook dit jaar doen er veel topvoetballers uit het Nederlandse voetbal mee aan de actie. Onder andere Klaas-Jan Huntelaar, Rafael van
der Vaart, Mark van Bommel, Ricky
van Wolfswinkel, Theo Jansen, Dirk
Kuyt, Wesley Sneijder, Robin van
Persie en Arjen Robben zijn te sparen voor de fans. De één heeft longen als een paard, de ander een vernietigend schot in beide benen en
weer een ander kan zelfs een stukje

zweven! Maar wat ze allemaal bindt
is een bijzonder talent dat hen heeft
geholpen bij het halen van de absolute top. Het Stars of Football verzamelalbum brengt een saluut aan deze helden. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangen klanten van
C1000 Koster een zakje met daarin
een Stars of Football stickerkaart. In
totaal zijn er 36 verschillende spelers
en 60 verschillende stickerkaarten.
Van sommige spelers zijn er namelijk
meerdere stickerkaarten. Daarnaast
zijn er dit jaar speciale stickerkaarten met daarop vier kleine stickertjes. Uniek aan de actie van dit jaar
is dat een groot aantal kaarten in 3D
zijn. De stickerkaarten kunnen geplakt worden in het verzamelalbum
waarbij een 3D brilletje zit bijgesloten. In het verzamelalbum staat meer
informatie over de voetbalheld die op
de foto staat. Het favoriete eten van
John Heitinga bijvoorbeeld is Japans
en Ron Vlaar wordt ‘The Oak’ genoemd vanwege zijn twee meter pure onverzettelijkheid.

interessante informatie op voor bijvoorbeeld de veredelaar, die er zijn
voordeel mee kan doen bij het ontwikkelen van nieuwe bloemen.
Financiën heikel punt
Bloomin’Holland verwacht binnen
enkele jaren op 900.000 bezoekers
uit te kunnen komen. Maar ook bij
een geringer aantal is de exploitatie van het themapark sluitend te
krijgen. Een sluitende exploitatie is
in elk geval het uitgangspunt. Maar
Van Ruler, Goossens en Smaal zijn
ervan overtuigd dat Bloomin’Holland winstgevend wordt. “De operatie levert geld op”, weet Goossens. “Het imago en de markt krijgt
de sector er gratis bij.” Maar, er is
nog niks in Aalsmeer en er komt
nog geen bezoeker. Ook al staat
de Floriade in Venlo voor de deur,
waar een voorproefje mogelijk is.
“De financiën zijn een heikel punt”,
erkent Van Ruler. De investeringskosten bedragen 48 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen voorberei-

dingskosten. De stichtingsvoorzitter van Bloomin’Holland beseft dat
het veel geld is. Maar hij en zijn
collega’s hebben bij diverse rondes langs ondernemers, belangenorganisaties, overkoepelende
instellingen, overheden en scholen gemerkt dat iedereen inhoudelijk enthousiast is. Er zijn al diverse ondernemers die graag op één
of andere wijze willen participeren
in het project. “Bloomin’Holland is
een maatschappelijk verantwoorde
investering”, meent Van Ruler. “Het
gaat over Nederland, over de economie, over de sierteelt. Dit mag
niet mislukken.
Het móét gebeuren.” Als het aan de
initiatiefnemers ligt, beginnen de
voorbereidende werkzaamheden in
2012. Dat is mogelijk als er geld beschikbaar is en de gemeenteraad
van Aalsmeer zich positief over de
plannen heeft uitgesproken. “Bloomin’Holland kan dan in 2014 open”,
meldt Van Ruler tot slot.

Celieplant zelfstandig verder
Aalsmeer - Afgelopen week is
overeenstemming bereikt over de
verzelfstandiging van Celieplant,
gevestigd in Amstelveen, in aanwezigheid van algemeen directeur John Celie en Marco van Zijverden van Dutch Flower Group.
Celieplant heeft in de loop der jaren haar bedrijfsstrategie aangepast en is, naast een gespecialiseerd bloemen- en plantenexportbedrijf gericht op supermark-

ten, zich tevens gaan toeleggen
op projectontwikkeling op Green
Park Aalsmeer. Door deze wijzigingen is Celieplant steeds verder af
komen te staan van de core business en strategie van Dutch Flower
Group. De partijen hebben dan ook
besloten Celieplant te verzelfstandigen, waardoor de onderneming
per 1 januari 2012 geen onderdeel
meer uit zal maken van Dutch Flower Group.

Staand: Harry Brockhoff van Dutch Flower Group, Ingrid Olij van Celieplant
en Henk Salome, directeur Retail Divisie. Zittend John Celie van Celieplant en
Marco van Zijverden van CEO, Dutch Flower Group.

Voorzitter Ed Kriek van de WVAC overhandigt een bloemetje en een lidmaatschapsbordje aan Danny van Duinen en Steffen Mur van restaurant De Jonge Heertjes.

Jonge Heertjes ook lid WVAC
Aalsmeer -Aan het einde van het
jaar mag de Winkeliers Vereniging
Aalsmeer Centrum weer een nieuw
lid verwelkomen. Dinsdag 19 december ontvingen Danny van Duinen en Steffen Mur van restaurant
De Jonge Heertjes op het Raadhuisplein uit handen van WVACvoorzitter Ed Kriek een welkomstbloemetje en een lidmaatschapsbordje. Restaurant De Jonge Heertjes is sinds voorjaar 2011 gevestigd

in hotel Het Schouwse Hof en deze nieuwe jonge ondernemers hebben besloten om lid te worden van
de winkeliersvereniging. Als WVAClid dragen zij financieel bij aan een
gezellig winkelgebied en kunnen zij
ook aanschuiven bij de gezamenlijke horecabijeenkomsten en meedoen met gezamenlijke horecaevenementen.
Voor meer informatie en nieuws:
www.aalsmeercentrum.nl.

Arie de Vos klant van de maand
bij 100-jarige Auto Maas
Astrid van der Geest en Annemarie Plasmeijer die de sleutels in ontvangst nam.

Duo fiets voor Amstel-Meer
Aalsmeer - 24: Afgelopen dinsdag
20 december heeft Annemarie Plasmeijer van dagcentrum Amstel-Meer
de nieuwe fietssleutels ontvangen
van Astrid van der Geest die namens
Auto Maas een duo fiets als cadeau
overhandigde.Deze prachtige elektrische fiets heeft Auto Maas als gift
aangeboden vanwege haar 100 jarig bestaan. Een aantal cliënten had
zich verzameld in de aula om de nieuwe aanwinst te kunnen bekijken. Auto Maas is zeer onder de indruk van
de prestaties van Ons Tweede Thuis.
Berry stelde de bewoners op de hoogte van dit feestelijk feit waarna luid
applaus volgde. Tijdens de rondleiding door Sander, als dank voor de
fiets, bleek dat dit wel een heel bijzon-

dere instelling is. Negentig cliënten
in de dagopvang waarvan 45 permanente bewoners verblijven aan de Jasmijnstraat en krijgen de zorg die nodig is om hen een leefbaar en zo aangenaam mogelijk dagelijkse ritme te
geven. Zowel het aangepaste zwembad, de gymzaal met specifieke attributen als de snoezelkamer gaven een
mooi beeld waar de bewoners gebruik
van mogen maken. De fiets is een geweldige aanvulling van de dagbesteding, juist omdat de bewoners de kans
moeten krijgen zich buiten te kunnen
manifesteren. Iedereen was blij! Het
eerste rondje is al gereden, door Annemarie die met een cliënt ging testen
of de fiets aan de juiste specificaties
voldeed. En jawel, goedgekeurd!

Aalsmeer - Tussen de kersttakken is werd Arie de Vos vorige week gehuldigd als klant van
de maand bij Auto Maas. Het is
de laatste in een reeks van klanten van de maand in verband met
het 100 jarig bestaan van de Seat
dealer Auto Maas. Arie was samen met zijn vrouw Ina en dochter Gerda aanwezig op dit feestelijke moment. Wil Maas omschreef
Arie in zijn dankwoord als een zeer
trouwe klant die inmiddels bijna
20 auto’s heeft afgenomen bij Auto Maas. Van DKW, Renault, Audi en Volkswagen kwam Arie uiteindelijk in een Seat terecht. Arie
is al vaste klant vanaf 1969. ”Met
recht klant van de maand”, aldus
Wil Maas. “Zijn betrokkenheid bij
tal van organisaties zoals de kerk,
het opvanghuis voor vrouwen in
Roemenië, de kinderopvang en de
korfbal geeft een goed beeld van
deze klant van de maand. Op soci-

aal gebied heeft Arie dus de nodige prestaties geleverd. Het zijn zaken die wij zeer waarderen en als
klant naar ons is de familie de Vos
altijd heel loyaal geweest”, laat Wil
Maas tot slot weten, die Arie als
laatste het prachtige TW Steel horloge mocht overhandigen namens
het team van Auto Maas

Slim bezig met energie!
Aalsmeer - De energiewereld staat
aan de vooravond van revolutionaire
veranderingen. Duurzame opwekking van elektriciteit wordt steeds
belangrijker omdat fossiele brandstoffen in rap tempo opraken. Om
grootschalige duurzame opwekking
mogelijk te kunnen maken in de nabije toekomst zal het ‘verouderde’
elektriciteitsnet en infrastructuur
aangepast moeten worden. Innoveren met gelijkspanning biedt hier
de oplossing. Minister Verhagen van
Economische Zaken, Landbouw en
innovatie heeft negen locaties in
Nederland aangewezen waar slimme elektriciteitsnetten mogen worden aangelegd. Een van die locaties
is de Haarlemmermeer, waar Direct

Current BV op glastuinbouwgebied
PrimAviera langs de A4 een middenspannings- en laagspanningsnetwerk op gelijkspanning gaat ontwikkelen en realiseren. De minister
heeft een subsidie toegekend voor
het project genaamd DC=DeCent
(decentraal energienetwerk tuinbouw). Binnen DC=DeCent zijn Direct Current BV, Joulz, KEMA, Siemens, Stallingsbedrijf Glastuinbouw
Nederland en Stichting Gelijkspanning de partners die dit project samen zullen realiseren. Dit aangevoerd door gelijkspanningsexpert
Harry Stokman, die vanuit Direct
Current BV, gevestigd te Aalsmeer,
zijn missie vormgeeft. Meer weten?
Bezoek dan www.gelijkstroom.nl.
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Amstelveens Poppentheater
speelt ’Vis op het droge’
Amstelveen - Voor iedereen vanaf 4 jaar brengt Irene Laros op vrijdag 30 december om 10.30 uur de
voorstelling ‘Vis op het droge’. Op
de vooravond van het grote, vrolijke
vissenfeest trekt de chagrijnige zeeduivel de stop eruit. Wanneer de vissen er de volgende ochtend achter
komen dat al het water uit de zee
is verdwenen, nemen ze de benen.
Eén van de vissen trekt zijn stoute
schoenen aan en gaat in zijn zeppelin op zoek naar een passende stop.
Zou het feest er toch komen? Een
voorstelling met prachtige bijzon-

en, terwijl groep 3 tot en met 7 gemengd hebben gesmikkeld in een
ander lokaal.
Tussen de gangen door was er in iedere groep tijd voor een verhaal, een
gedicht, een dansje, een quiz of een
muziekstuk door de kinderen zelf
voorgedragen. Een mooie afsluiter
van het jaar, voordat twee dagen later de kerstvakantie zou beginnen.
Tot in het nieuwe jaar, op 9 januari!

gericht. Ouders en begeleiders zijn
welkom om te helpen of om te kijken. Zij hebben gratis toegang. Kinderen betalen 2,50 entree zonder en
4,50 euro met een frietje en limonade. Beide instuiven zijn van 9.30
tot 12.00 uur. Zwembad De Waterlelie aan de Dreef is overigens deze kerstvakantie ook extra geopend
voor de jeugd. Zwemmen en aan allerlei leuke waterspelletjes kunnen
de kinderen deelnemen. Voor meer
informatie, extra openingstijden:
www.esa-aalsmeer.nl of bel 0297322022.

Aalsmeer - Woensdagavond 21 december vierde de kinderen van pcbs
De Wegwijzer het kerstfeest met
een zoektocht naar het Koningskind. Op het schoolplein werden de
kinderen en hun ouders in groepjes toegesproken door een heraut
van keizer Augustus, zij kregen de
opdracht om op weg te gaan naar
de plaats waar zij geboren zijn om
zich te laten inschrijven. Het pad dat
moest worden bewandeld werd verlicht door honderden waxinelichtjes en leidde van de school helemaal naar de kinderboerderij. Onderweg kwamen de leerlingen personages tegen die zij wel kenden
uit het kerstverhaal. Het begon bij
de engel, die herhaalde wat hij aan
Maria had verteld. Vervolgens een
groep reizigers, ook op weg naar
Bethlehem, hevig mopperend over
de opdracht van de keizer om huis
en haard te verlaten. Een stukje verderop stonden herders bij een vuurtje die nog verwonderd waren over
het engelenkoor dat hen had verteld over de geboorte van Jezus. De

volgende halte was een overspannen herbergier, die het veel te druk
had omdat zijn herberg meer dan
vol was en de kinderen door verwees naar een stal even verderop.
Nog voor de stal bereikt werd stonden er drie wijzen uit het Oosten
op het pad. Zij waren ook op weg
naar de stal met geschenken, goud,
wierook en mirre. Eindelijk werd de
stal bereikt. Boven de ingang stond
een ster te stralen. Binnen was het
warm en knus en werden de kinderen ontvangen door Jozef en Maria die hen vertelden wat hen was
overkomen en vol trots het kindje in
de kribbe lieten zien. Nu het kerstkind was gevonden, kon de terugweg naar school worden aanvaard.
De reis werd afgerond in de grote
zaal van de school waar vier Romeinen klaar stonden om iedereen in
te schrijven. Na deze tocht was er
op het schoolplein nog wat te eten
en drinken. De vele ouders en leerkrachten die aan deze kersttocht
hebben meegewerkt kunnen terugkijken op een succesvolle activiteit.

Kerstdiner op de Graankorrel
Aalsmeer - Afgelopen donderdagavond was er een kerstviering op
basisschool de Graankorrel. In elke
groep werd een kerstdiner verzorgd
door ouders. Alle tafels waren mooi
versierd met lichtjes en de kinderen zagen er ook op hun allermooiste uit. Er waren drie gangen, met
onder andere een soepje, pannenkoekjes, aardappeltjes, hamburgers, broodjes, lekkere toetjes en
nog veel meer. Tussen de gangen
door werd er lekker gezongen en

ook een verhaal verteld. Om 19.00
uur eindigde de avond, waarna er
buiten op het plein nog lekkere
warme chocolademelk en glühwein
stond te wachten. Ook het plein
was prachtig versierd met lichtjes
en hier en daar stonden vuurkorfen. Ook was er nog een koor die
in Charles Dickens kostuums mooie
kerstliederen ten gehore bracht. Inmiddels zijn kinderen en leerkrachten aan het genieten van een welverdiende vakantie!

wel op zaterdag als zondag is er een
schminckcafé in Duycker, waar natuurlijk ook iets gedronken kan worden. Ook is er op zondag een ‘PeuterParade’ in De Meerse, deze voorstellingen beginnen om 9.30, 11.15
en 14.00 uur. Een klein reizend festival speciaal voor peuters met als
thema ‘Onderwaterwereld’, peuters kunnen hier lekker spelen en
drie kleine voorstellingen zien. Peuters die een kaartje hebben voor de
‘PeuterParade’ mogen ook spelen
in de Theaterspeeltuin Kabouterbos. Kaarten voor het Peuterfestival
zijn verkrijgbaar via de kassa van De
Meerse, telefoon 023-5563707 of via
www.demeerse.com.

Kindermatinee
in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 30 december is er een kindermatinee in
Bacchus. Zoals gebruikelijk in de
schoolvakanties trakteert het culturele café weer op een leuke spannende jeugdfilm. Filmkeuring is voor
de leeftijd 6 jaar en ouder. Alleen
kinderen onder begeleiding hebben
toegang. Cultureel café Bacchus
in de Gerberastraat gaat open om
13.00 uur. Aanvang film: 13.30 uur.
De entree voor kinderen bedraagt 1
euro, volwassenen betalen 3,50 euro per persoon.

Kerstfeest bij Woelige Nest
Aalsmeerderbrug - Op 16 december is de kerstviering bij kinderdagverblijf Het Woelige Nest gevierd
met een kerstontbijt. Om 8.00 uur
werden de kinderen samen met hun
ouder of opa of oma verwacht. Bij
binnenkomst kon iedereen zo aanschuiven, want de tafels stonden al
helemaal gedekt met allerlei lekkere dingen. Omdat met kerst de geboorte van Jezus wordt gevierd,
werden er symbolisch kleine beschuitjes met muisjes uitgedeeld.
Tijdens het ontbijt werd het kerstverhaal verteld waarbij de kinderen actief mee mochten doen als
´schaapjes´. Daarna werden kerstliederen met elkaar gezongen. De
muzikale begeleiding werd door de
kinderen zelf verzorgd! De ochtend
eindigde met een dans die de kinderen van te voren hadden ingestudeerd. Alle aanwezigen mochten meedansen. Bij vertrek werd de
prachtige kunstgalerie onthuld die

eerder door alle kinderen samen is
gemaakt was naar aanleiding van
het kerstverhaal. De kindjes kregen
een presentje mee naar huis, waarbij ze thuis een minitafereeltje van
een kerststal konden maken. Het
was een mooie viering!

Kerstknutselen in het
Zuiderzeemuseum

Eerste Peuterfestival in Meerse
Hoofddorp - Op zaterdag 14 en
zondag 15 januari vindt de eerste
editie van het Haarlemmermeers
Peuterfestival plaats. Een weekend lang staat Het cultuurgebouw
in het teken van de allerkleinste
bezoekers. Het Peuterfestival voor
kids vanaf 2,5 jaar wordt georganiseerd door De Meerse, de bibliotheek Haarlemmermeer, Pier K en
Duycker. Er zijn niet alleen spannende dingen om naar te luisteren
en te kijken, maar ook om zelf te
doen. Voor en na de voorstellingen
is er alle gelegenheid voor peuters
en (groot)ouders en/of begeleiders
om in het cultuurgebouw te spelen
of gezellig wat te drinken. Op zaterdag geeft Pier K een aantal workshops: ‘Muziek op schoot’ en ‘Peuterdans met ouder/verzorger’, aanvang 10.00 uur. Tevens speelt de
Kindermusicalklas van Pier K de
musical ‘Straatkatjes op avontuur’
om 15.00 uur in Pier K. In De Meerse speelt Dirk Scheele ‘Dikkie Dik
en z’n Vriendjes’ om 11.00 en 14.00
uur. In de bibliotheek wordt voorgelezen onder meer door Jet Boeke, de schrijfster en bedenkster van
Dikkie Dik. Zij leest om 14.00 uur
voor. De hele dag door kunnen de
peuters springen op een springkussen in de hal van het cultuurgebouw
en peuters met een kaartje voor de
voorstelling van Dirk Scheele en Jet
Boeke mogen spelen in de Poezenspeeltuin in de foyer van De Meerse. De hele dag loopt Dikkie Dik zelf
ook door het cultuurgebouw! Zo-

naar buiten te gaan, maar dit was
niet aan het zingen te horen. De liederen klonken luid en vrolijk en een
ieder die aanwezig was heeft van
het optreden kunnen genieten. Na
het optreden konden alle kinderen
nog een heerlijke suikerspin krijgen.
Er stond een heus kraampje op het
schoolplein. Op dit moment kunnen
de kinderen uitrusten tijdens hun
welverdiende vakantie.

Zoektocht de Wegwijzer
naar het Koningskind

Sporten in kerstvakantie
Aalsmeer - Het is kerstvakantie
en om jeugdige inwoners de mogelijkheid te geven sportief aan de
gang te gaan, organiseert ESA weer
sport- en spelinstuiven voor jongens
en meiden tussen de vier en twaalf
jaar. Op maandag 2 januari kunnen
kinderen komen klimmen, klauteren
en balspelen doen in de Proosdijhal
te Kudelstaart en woensdag 4 januari is sporthal De Bloemhof aan de
Hornweg de locatie voor deze altijd
gezellige sport- en spelinstuif. Om
even tot rust te komen, worden in
beide hallen ook kleurhoekjes in-

Rijsenhout - Na afloop van het
kerstfeest op school, hebben alle
kinderen van obs De Zevensprong
op het schoolplein enkele liederen
ten gehore gebracht voor ouders
en andere belangstellenden. Terwijl
de vuurkorven branden en de ouders van een drankje voorzien waren, kwamen alle kinderen naar buiten. De jongste kinderen vonden het
best wel spannend om in het donker

dere vissen in een dito decor. Toegangsprijs is 8,50 euro. Telefonisch
reserveren kan donderdag10.00 tot
14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Kerstdiner op de Jozefschool
Aalsmeer - Woensdag 21 december was het, na alle feestelijkheden rondom sinterklaas, tijd voor
het jaarlijkse kerstdiner op de Jozefschool. Prachtig geklede kinderen en leerkrachten in een mooi verlichte en versierde school, toch altijd
weer een mooi plaatje als om 17.00
uur de deuren van de school open
gaan. De groepen 1-2 en 8 hebben
in hun eigen lokaal genoten van
door de ouders bereidde lekkernij-

Samenzang op het schoolplein

Gezellig kerstoptreden door
leerlingen muziekschool
Kudelstaart - Afgelopen vrijdagmiddag gaven de leerlingen van
muziekschool Spelenderwijs een
gezellig optreden op de muziekschool aan de Bilderdammerweg.
Muziekdocente Irma HogenboomZethof laat haar leerlingen regelmatig optredens verzorgen en kerst
was hier weer een prima reden voor.
Er was veel belangstelling voor het
optreden en het publiek werd in
kerstsfeer gebracht met mooi kerst-

liedjes. Niet alleen de meiden van
de Zing- en Swinggroepen traden
op, maar ook de leerlingen die een
muziekinstrument speelden kwamen aan de beurt. Er waren leuke
combinaties gemaakt van kinderen,
die keyboard of piano bespeelden
samen met de meisjes die kerstliedjes zongen. Al met al werd het een
sfeervol concertje waarbij zang, piano, keyboard, cimbaal en blokfluit
goed gecombineerd werden.

Streek - Tijdens de kerstvakantie
kunnen bezoekers van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen knutselen
in het binnenmuseum. Maak met de
(klein)kinderen van 26 tot en met
30 december en van 3 tot en met
8 januari mooie creaties met wasknijpers, verf en wenskaarten. Van
Oudhollandse wasknijpers, verschillende stoffen en wol kunnen bezoekers gelukspoppetjes maken. Speciaal voor de kerstboom zijn er voorgegoten gipsen beeldjes die versierd mogen worden met verf. Ook
kunnen er kerst- en nieuwjaarskaarten geknipt en geplakt worden
van oude afbeeldingen van het Zuiderzeedorp Marken. Door verschillende knutseltechnieken ontstaat er
uiteindelijk een 3D-kaart. Bezoekers
hoeven zich niet vooraf op te geven.
In het atrium staan vanaf 10.00 tot
16.00 uur twee medewerkers klaar
om hen te helpen bij de creatieve
activiteiten. Er wordt voor het knutselen een bijdrage gevraagd. Het
maken van kaarten kost 50 eurocent en voor de overige knutselprojecten wordt een bijdrage van 1 euro gevraagd.
Tentoonstellingen
Tijdens de kerstvakantie zijn er diverse tentoonstellingen te bezoeken.
Voor het hele gezin is de kledingtentoonstelling Wie denk jij dat je bent
een aanrader. De tentoonstellingen
Nijver|heden toont de evolutie van
ambachten en bij Richard Hutten –
Bezeten van stoelen zijn de Zuiderzeestoel en zijn inspiratiebronnen
te zien. De fototentoonstelling Marco Bakker en Hugo Schuitenmaker
– Verse vis brengt IJsselmeervissers
in beeld. Bekijk de unieke houten
schepen in de Schepenhal. Kinderen kunnen aan boord van een kleine boot luisteren naar het avontuur
van twee kinderen op zee. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de cul-

tuur van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen rondom de voormalige Zuiderzee. Hier komt jong en
oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een
touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in het huishouden van 1920. In het binnenmuseum
maken bezoekers kennis met kunst,
cultuur en erfgoed van voor en na
de afsluiting van de Zuiderzee. Ook
is er een schepenhal vol historische
boten. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend
verbindt met hedendaagse kunst,
vormgeving en design. In 2011 riep
de ANWB het museum uit tot Het
leukste uitje van Noord-Holland.
www.zuiderzeemuseum.nl

Kinderbingo in
kerstvakantie
Aalsmeer - Op woensdag 4 januari, in de tweede week van de kerstvakantie, organiseert buurtvereniging De Pomp weer een oergezellige kinderbingo voor alle kinderen
uit Aalsmeer en omgeving. Heb je
vriendjes of neefjes of nichtjes te
logeren? Neem ze mee naar deze gezellige middag in ’t Baken in
de Sportlaan 86. De bingo start om
14.00 uur met drie speelrondes en
er zijn twee grotere prijzen te winnen. De bonnetjes kosten maar 50
eurocent per stuk en je mag er zoveel afnemen als je maar wilt. Iedereen is welkom. Voor jonge kinderen is ondersteuning gewenst. Telefonische informatie kan verkregen
worden bij Caroline Ramp via 0297344107.
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Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297 368378
www.deoudeveiling.nl

Eten, drinken en cultuur

Proef de sfeer van Aalsmeer
Sfeervolle multifunctionele zalen in historisch gebouw
Voor uw vergadering, presentatie, bruiloft of feest

Uit in
AALSMEER
Hucksters live in Joppe
Aalsmeer - Op zondag 8 januari verzorgt de bekende band de
Hucksters een optreden in café
Joppe in de Weteringstraat.
De Hucksters is een vijfmans coverband uit de omgeving van
Aalsmeer. Deze band, opgericht
in 1993, verzorgt al jaren optredens in cafés, feesttenten en zalen in heel Nederland en staat garant voor een avond dampende
rockcovers. Ook voorprogramma’s
van bands als Bløf, De Dijk, Pater
Moeskroen, Golden Earring, Rowwen Hèze en Intwine zijn en worden regelmatig gedaan. De setlist
wordt grotendeels samengesteld
uit songs die niet meer weg zijn te
denken uit de rockgeschiedenis,

Wij hebben een nieuwjaarsborrel
op 1 januari vanaf 16.00 uur

het adres voor uw lunch, diner of borrel
Zijdstraat 14,
1431 EC Aalsmeer
Tel. 0297-344602
www.hollandhuys.nl

zoals nummers van Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, Guns
‘N Roses, Pearl Jam, en Red Hot
Chili Peppers. Daarnaast wordt het
repertoire continu aangevuld met
recentere rocksongs van jongere
bands waarmee de muziek ook actueel wordt gehouden. Het Hucksters ‘personeel’ bestaat uit Hans
Millenaar op zang, elektrische en
akoestische gitaar, mondharmonica, Ed van der Linden op basgitaar,
Ron Schalkwijk op drums en zang,
Michael Hoogervorst en lead gitaar en zang en Remco Millenaar
op lead gitaar en zang.
Het optreden in Joppe 8 januari
begint rond 19.00 uur en de toegang is gratis.

OUDEJAARSDAG

OPEN TOT 16.00 UUR
Nieuwjaarsdag gesloten

VANAF 2 JANUARI
ZIJN WIJ WEER HET

HELE JAAR
GEOPEND

7 dagen per week

geopend

Uiterweg 27a Aalsmeer
Tel. 0297-324606

weteringstraat 8
aalsmeer
tel. 322949

info 0297-329168
www.bonami.nl

Bon Ami wenst iedereen een
gezond en swingend 2012 toe!!!

Laatste werkdag: 15.00-03.00 uur
Oudjaarsdag: 14.00-19.00 uur
1 januari zijn wij open van 18.00-01.00 uur
2 januari: nieuwjaarsborrel vanaf 20.00 uur

IETS TE VIEREN PRIVÉ OF ZAKELIJK?

Om de week op dinsdagavond

Murphy’s quiznight

WWW.PARTYCENTRUMBONAMI.NL

Vragen aan:
Wethouder Ulla Eurich:
IK WENS IEDEREEN EEN
GELUKKIG NIEUW JAAR
1. Wat is voor u de mooiste gerealiseerde wens van 2011?
De mooiste gerealiseerde wens
van 2011 is dat college, gemeenteraad en de ambtelijke organisatie de moed hebben gehad
om op alle fronten het oude beleid los te laten en het eens over
een totaal andere boeg te gooien. Het was mogelijk omdat wij
een rotsvast geloof hebben in
de kracht van de samenleving
in Aalsmeer en Kudelstaart. Natuurlijk was de prikkel dat we
veel minder geld in het laatje
kregen maar ik zie nu al mooie
initiatieven ontstaan. Zo is met
de hulp van onze combifunctionarissen al een prachtige samenwerking tot stand gekomen
tussen de scholen in de Mikado
en Fiqas Aalsmeer en heeft een
groep ondernemers de handen
ineen geslagen om Aalsmeer
duurzamer te maken. Zo draagt
iedereen zijn eigen steentje bij
aan wat nodig is om deze samenleving vitaal te maken en
te houden en niemand – en zeker kinderen niet - aan de kant
te laten staan. Ik weet zeker dat
we straks zeggen: “Hadden we
dit maar veel eerder gedaan!”
2. Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking met Amstelveen?
Wij hebben er een heleboel
goede argumenten voor. Ik heb
al ervaren wat het betekent om
op tal van vakgebieden slechts
één beleidsambtenaar te hebben. Zwangerschapsverlof, een
lange vakantie of ziekte maken
dan dat plannen moeten blijven
liggen of dat we hoge inhuurkosten moeten maken als we de
klus toch willen klaren. Samenwerking met Amstelveen maakt
ons veel minder kwetsbaar en
zorgt ervoor dat wij de dienstverlening aan u, onze inwoners
en bedrijven op een hoog niveau
kunnen houden en zelfs nog
kunnen verbeteren. U merkt er
in principe helemaal niets van.
Natuurlijk zitten er ook emotionele kanten aan. Het is voor vele ambtenaren een sprong in het
diepe en daar heb ik diep respect voor! Van Amstelveen verwacht ik dat ze zorgen voor een
zachte landing en een fijne, col-

legiale omgeving waar iedereen
maximaal tot zijn of haar recht
komt. En ach, wie verknocht is
aan Aalsmeer laat zich niet afschikken door een paar kilometer verder rijden. Ik weet zeker
dat ik als wethouder kan blijven
rekenen op een geweldige ondersteuning.
3. Hoe verloopt het bezuinigingsproces?
Wij zijn goed op stoom. Voor mij
is de grootste klus de herijking
van het jeugd- en jongerenbeleid. De contouren van het nieuwe beleid zijn gereed en nu is
het een kwestie van uitwerken
en ermee experimenteren. Dat
doen we zoals beloofd samen
met de vele professionele en
vrijwilligersorganisaties die in
de gemeente Aalsmeer te maken hebben met jeugd en jongeren. Velen zijn nu al betrokken
via onze klankbordgroepen. In
januari werken wij een grote lijst
van organisaties af om iedereen
in de gelegenheid te stellen mee
te denken, ideeën te opperen en
samen met jongeren aan de slag
te gaan in allerlei proefprojecten
rond de thema’s vrije tijd, gezin
en school. Het wordt een enerverend jaar.
4. Wat zou u anders willen in
de gemeente? Bijvoorbeeld
meer groen, netter straatbeeld of meer kunst in de wijken?
Natuurlijk wil ik graag dat deze gemeente ook voor komende
generaties nog zo mooi is als nu.
Met veel groen en vitale wijken
waar mensen elkaar graag helpen en het samen mooi maken.
Een groot deel van het zuur verdiende geld van particulieren en
bedrijven gaat op aan energie.
En fossiele brandstoffen worden
steeds schaarser en dus alleen
maar duurder. Maar er is hoop:
er valt nog zo veel te besparen
aan energie. De zon en wind zijn
onuitputtelijke energiebronnen.
Menig Aalsmeers gezin heeft
al een zonneboiler of zonnecellen op het dak. Bedrijven voelen
de noodzaak om aan alle kanten
– dus ook op energie – te besparen en investeren in innovaties. Wij kunnen met z’n allen de
kosten van afvalverwerking nog
verder helpen verlagen door afval nog beter te scheiden. Of va-

maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

ker de fiets te pakken en de auto te laten staan. Aan alle kanten borrelen ideeën op om nu
eindelijk met elkaar werk te maken van duurzaamheid op alle
fronten. Ik ben erbij! U ook?
5. Wat is uw grootste wens voor
het nieuwe jaar, zowel zakelijk als privé?
Ik zou heel gelukkig zijn met
iets meer verdraagzaamheid
en tolerantie, in het algemeen
in Nederland maar zeker ook in
Aalsmeer. Steeds weer schik ik
van felle reacties op elkaar, op
bepaalde
bevolkingsgroepen
zoals mensen die hier tijdelijk
zijn als arbeidskrachten in de

bedrijven, op de politiek, op de
gemeente, noem maar op. Natuurlijk snap ik dat deze tijden
voor iedereen best zwaar zijn
en voor sommigen onder ons
héél zwaar. Maar we moeten
het toch echt met elkaar rooien en het gaat allemaal zo veel
gemakkelijker als we iets vriendelijker zijn tegenover elkaar en
open staan voor anderen.
6. Een privé vraag: Wat doet u
met de jaarwisseling?
Het afgelopen jaar was hectisch en wij hebben privé veel
tegenslagen te verwerken gehad. Daarom hebben wij behoefte aan een knusse, gezellige
oudejaarsavond met z’n tweetjes thuis in Kudelstaart. Natuurlijk gaan we nog wel even
bij het vreugdevuur kijken dat
door jongeren is georganiseerd.
Knetterend en spetterend zullen we hier het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar starten.
Ik wens iedereen een geweldige
jaarwisseling en een gelukkig,
gezond en tevreden nieuw jaar!

Provincie wil de reiziger
centraal zetten
Streek - Op plekken waar de vraag
naar mobiliteit groot is, wil de provincie de mogelijkheden voor openbaar
vervoer maximaal benutten. Daarnaast wil de provincie dat het aanbod van openbaar vervoer aansluit
bij de vraag. Zo zorgt de provincie
ervoor dat er ondanks de bezuinigingen, in de toekomst goed openbaar
vervoer mogelijk blijft. Dit staat in
de visie Openbaar Vervoer 2020, die
door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Op basis van het huidige budget, is onderzocht hoe het openbaar
vervoer op de langere termijn beter
tegemoet kan komen aan de veranderende mobiliteitsbehoefte. Daarom gaat de provincie Noord-Holland inzetten op een snel, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer
lijnennet. Op plekken waar de vraag
naar openbaar vervoer minder groot
is, biedt de provincie meer maatwerk
aan. De provincie gaat dit samen met
de gemeenten, reizigersorganisatie
ROCOV en vervoerder Connexxion
uitwerken.
Stroomlijnennet
Op plekken waar de vraag naar mobiliteit groot is, wil de provincie de
mogelijkheden voor openbaar vervoer maximaal benutten. De provincie zet in op het verbeteren van de
snelheid, betrouwbaarheid en fre-

quentie van het stroomlijnennet. Het
stroomlijnennet is een verbindend
netwerk, waarbij alle kernen van
meer dan 3000 inwoners 7 dagen per
week dagelijks van 6 tot 24 uur onderling verbonden zijn. R-net is het
paradepaardje van de zogenoemde stroomlijnen. Door in te zetten op
een hogere kwaliteit en herkenbaarheid, probeert R-net automobilisten
te verleiden in de bus te stappen.
Maatwerk
Met meer maatwerk moet een aanbod ontstaan dat aantrekkelijker is
en meer reizigers trekt. Uitgangspunt
is dat niemand, ook niet in het landelijk gebied, verstoken blijft van een
vorm van openbaar vervoer. De provincie gaat dit samen met gemeenten en vervoersorganisaties faciliteren. De provincie stelt eenmalig 14
miljoen euro beschikbaar om nieuwe initiatieven in gang te zetten, bijvoorbeeld om een nieuwe vorm van
openbaar vervoer in een gebied op te
zetten of een investering in fietsenstallingen en het toegankelijk maken
van OV-knooppunten. De visie openbaar vervoer 2020 wordt in het eerste kwartaal van 2012 aan Provinciale Staten voorgelegd.

Dure aanrijding

Fietser zwaar
gewond!

Amstelveen - Een 38-jarige man
reed donderdag 15 december om
kwart over drie een tien jarige jongen aan. Het kind kwam met de
schrik vrij, de man werd vastgezet. Hij had nog een boete van ruim
60.000 euro, of 12 maanden gevangenis staan. Een man was donderdagmiddag onderweg in zijn auto.
Hij zag dat een jongen op zijn fiets
de weg wilde oversteken. Het kind
droeg een regenjas met capuchon.
Zijn blik was vanwege de regen
naar beneden gericht op het moment dat hij de weg overstak, daardoor zag hij de auto niet. De jongen kwam in botsing met de auto,
en kwam ten val. Ambulancepersoneel onderzocht hem. Ze constateerde slechts wat kleine verwondingen. Tijdens het medisch onderzoek, zocht een agent de auto op
in het systeem, en ontdekte dat de
bestuurder nog een onherroepelijke signalering had openstaan. De
man moest nog een boete van ruim
60.000 euro betalen of 12 maanden
vervangende hechtenis uitzitten. Hij
werd aangehouden.
De jongen ging met zijn inmiddels
gearriveerde moeder mee naar huis.

Amstelveen - Een 68-jarige fietser
uit Amstelveen is donderdagmorgen 15 december levensgevaarlijk
gewond geraakt bij een aanrijding
met een bestelauto op de kruising
van de Olympiadelaan, het Oostelijk Halfrond en de Machineweg in
Amstelveen. Omstreeks 11.40 uur
bereed het slachtoffer het fietspad van het Oostelijk Halfrond in
de richting van de Olympiadelaan.
De 39-jarige bestuurder van de bestelauto reed op de Machineweg in
de richting van het Oostelijk Halfrond en heeft vermoedelijk de fietser niet gezien.
De man liep ernstig hoofdletsel op
en is met hulp van een traumateam
vervoerd naar een ziekenhuis waar
hij in zeer kritieke toestand is opgenomen. De politie heeft ter plaatse een technisch sporenonderzoek
ingesteld en is nog op zoek naar
getuigen. Mensen die het ongeval
hebben zien gebeuren of die kort
voor het moment van de aanrijding
de Volkswagen bestelbus of de fietser hebben zien rijden, wordt verzocht contact op te nemen met de
Dienst Controle Infrastructuur en
Verkeer via 0900-8844.
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Hardloopclinic bij AV
Aalsmeer in Sportlaan

Beste golfbaan en winst hoger beroep

Golfcentrum Amsteldijk sluit
jaar op fantastische wijze af
Amstelveen - Afgelopen week
was een zéér bijzondere week voor
Golfcentrum Amsteldijk. Zo werd
op woensdag 21 december de uitspraak van de Raad van State bekend. Het hoger beroep, dat Stichting Beschermers Amstelland indiende, werd ongegrond verklaard
door het hoogste rechtsorgaan van
Nederland. Hiermee komt er een
einde aan de langlopende juridische procedures, naar aanleiding
van de verleende bouwvergunningen en vestiging van de golfbaan. De uitspraak Raad van State is klip en klaar. Het hoger beroep
is op alle punten ongegrond verklaard. Wat nog rest is een oplossing voor de ontsluiting van de golfbaan. Begin november 2011 heeft
de Amstelveense wethouder Levie, verantwoordelijk gedeputeerde Tjeerd Talsma van de Provincie verzocht aan te geven, of men
vasthoudt aan de ontsluiting via het
A3 tracé. Het wachten is nu op de
provincie met een definitief besluit

hierover. Daags erna, op donderdag
22 december, werd in Noordwijk
aan Zee de uitreiking van de Golfawards georganiseerd door de Nederlandse Golf Federatie. Daar was
ook een afvaardiging van Golfcentrum Amsteldijk bij aanwezig. Amsteldijk was genomineerd voor de
Award ‘Golfbaan van het jaar 2011’.
Ondanks het feit dat Golfcentrum
Amsteldijk pas voor een deel geopend is, is het voor deze prijs in
aanmerking gekomen. De reden tot
de nominatie, was het vernieuwende concept dat op Amsteldijk is ontwikkeld. Voor de Golfwereld is het
concept op Amsteldijk, waarin golf
op een laagdrempelige en zeer diverse manier wordt gebracht, een
verrijking van het huidige aanbod.
Na de vele hobbels die er afgelopen
jaren zijn genomen door de initiatiefnemers van Amsteldijk, is de uitspaak van de Raad van State en de
waardering in de vorm van de Golfaward een fantastische afsluiting
van het jaar 2011.

Afzwemmen voor snorkelen
en survival zwemmen
Aalsmeer - Op maandag 19 december hebben de kinderen van de Survival-cursussen afgezwommen in De
Waterlelie. Er werd afgezwommen
voor de diploma’s Survival 1, 2 en 3.
Iedereen mocht een ouder, broer of
zus meenemen om dezelfde oefeningen in het water te doen als zijzelf.
In de survivallessen wordt vooral de
aandacht gelegd op het zichzelf kunnen redden in het water onder allerlei omstandigheden. Dat alles met
het doel om de kinderen nog zwemveiliger te maken. Er kunnen zich
immers altijd onverwachte situaties
voordoen tijdens het buitenspelen of
zwemmen in een vreemde omgeving.
De kinderen moesten zwemmen met
zware kleding en schoenen, watertrappend de kleding uittrekken, onder een omgeslagen boot door boven komen, elkaar redden, enz. Alle kinderen voldeden aan de gestelde eisen en gingen met een diploma
naar huis. Afzwemmen Survival 1 tot
en met 3 op maandag 19 december:
Geslaagd voor survival 1 zijn:
Floor Beekman, Romy Blok, Robin
Coumans, AiméeCoumans, Ling
Klijn, Julia Teerhuis
Geslaagd voor survival 2 zijn:
Nienke Linda Smit, Tygo Smit
Geslaagd voor survival 3 zijn:
Yildiz Aydogmus. Joey Janse, Semrico v.d.Steeg, Robin Oosterwerf, Collin Glebbeek

Op vrijdag 23 december waren de
kinderen van de Snorkelgroep aan
de beurt. Ook hier zwommen de drie
verschillende diploma’s door elkaar
af. In deze lessen staat vooral het leren omgaan van snorkel en bril centraal.
Als de kinderen dat onder de knie
hebben, worden de vaardigheden
uitgebreid en leren ze een schredesprong, zwemmen met en zonder bril, leren ze hoe je samen met
een snorkel kunt ademhalen en nog
veel meer.
Ieder diploma vraagt meer vaardigheden en wanneer een kind het 3e
diploma in bezit heeft, kan het echt
goed snorkelen en de onderwaterwereld gaan verkennen.
Afzwemmen Snorkelen 1 tot en met
3 op vrijdag 23 december:
Geslaagd voor snorkelen 1 zijn:
Fabian Verlaan, Destiny Weij
Geslaagd voor snorkelen 2 zijn:
Arthur Dirks, Dua Guven, Niels Lekkerkerk, Roos Laning, Mike Schardijn
Geslaagd voor snorkelen 3 is:
Michelle van Dam
Na de kerstvakantie starten de
nieuwe groepen en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kinderen opgeven
kan via: 0297-322022 of waterlelie@
esa-aalsmeer.nl

Aalsmeer - Atletiekvereniging
Aalsmeer biedt de mogelijkheid om
in het nieuwe jaar meer aan sport
te gaan doen. Op zaterdag 7 januari begint een acht weekse hardloopclinic voor zowel de startende als
meer gevorderde hardloper. De wekelijkse trainingen op en rondom de
atletiekbaan aan de Sportlaan beginnen om 10.30 uur. Samen hardlopen is niet alleen gezellig, maar de
deelnemers leren ook over onderwerpen die met hardlopen te maken hebben, zoals hardloopstijl, kleding en schoenen, voeding en afvallen, trainen met een schema, bles-

Pascal Kuilboer wint grote finale.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Pascal wint drukke avond
bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
was alweer een dartavond in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Het paste nog net voor de kerst. Sterker
nog, het paste uitstekend voor de
kerst. Met de komende feestdagen
voor de deur hadden de mensen extra zin om nog even snel gezellig
een pijltje te gooien. Met 42 deelnemers werd het de drukste avond
van dit seizoen. Danny de Hartog
had er ook extra zin in. Na twee gewonnen speelavonden op rij was hij
de man in vorm. Een andere Danny was echter ook aanwezig. Danny Zorn, de kampioen van de afgelopen drie jaar. Andere favorieten voor de speelavond overwinning
waren bijvoorbeeld Erik Jan Geelkerken, Gerard Bak en Ilona Bak.
Zij werden echter allemaal uitgeschakeld door de grootste verassing
van de avond: Pascal Kuilboer. In de
poule lukte het hem nog maar net
aan om in de A ronde terecht te komen, maar hierna zette hij een zeer
indrukwekkend rijtje overwinningen
neer op Erik Jan, en Danny Zorn in
de kwartfinale en Bak in de halve finale. Ilona, Joost Roos, Davey Monsees en Gilbert van Eijk reikten allen
tot de kwartfinales, Ronald Baars tot
de halve finale. Bij de Poel’s Eye waren echter vier niveaus. Als iemand
de afslag naar de A Winnaarronde
had gemist resteerden er dus nog
drie niveaus. Alex Roosemolen profiteerde optimaal. Hij won het tweede niveau, de A Verliezerronde. Rinus Jurka en Albert Geleijn bereikten knap de halve finale, terwijl Wil-

liam Hunitetu alleen zijn allerlaatste wedstrijd van de A verliezerronde verloor. In de B Ronde waren ook
nog twee titels de verdienen. In de
finale van de B Winnaarronde won
Kilian Broere van Remco Maarse.
Arnold Sluis en Peter van de Laarse reikten tot de halve finale. De B
Verliezerronde werd verrassend gewonnen door Gerard van de Weijden. Het was niet zo zeer de verrassing dat hij won, maar de ronde
die hij won. Mike Miltenburg werd
tweede. De hoogste uitgooi van de
avond was 127, gegooid door Huib
Gootjes. Huib mocht een zwiep aan
het Mystery Out rad geven. Het rad
eindigde keurig op 170, de 43 euro’s bleven dus in de pot. Joris Voorn
mocht proberen 300 euro te verdienen door drie pijlen op de Triple elf
te gooien. Dit mislukte jammerlijk
zoals terug te zien is op de website
ww.poelseye.nl. Al met al werd het
een zeer geslaagde avond. Het was
de laatste speelavond van het jaar.
Maar niet getreurd, op de eerste
vrijdag van het jaar is alweer de volgende speelavond. Ook dan wordt
het waarschijnlijk weer druk. Tijdens
de donkere dagen is het altijd drukker dan de rest van het jaar. Bovendien is er op RTL7 deze dagen (of
zelfs weken) zeer veel dart(reclame)
op televisie. Dus tot vrijdag 6 januari. Nieuw jaar, nieuwe ronde, (vier)
nieuwe kansen in het Dorpshuis van
Kudelstaart. De inschrijving sluit om
19.45 uur, deelname kost drie en
halve euro en de minimum leeftijd
is 15 jaar.

Aalsmeer - De laatste training van het jaar is voor de vinzwemmers van Oceanus anders dan anders verlopen. Geen zware training, maar lekker ravotten in
het water. Uiteraard hebben alle leden het reuze naar hun zin gehad. Volgend
jaar gaan zij weer serieus aan de slag. De vinzwemmers hopen overigens meer
geïnteresseerden voor deze sport te mogen verwelkomen. Meer informatie is
op te vragen in het zwembad of kijk op de site van de zwemvereniging.

Goede prestaties SV Omnia
op NK Trampolinespringen
Aalsmeer - Zaterdag 10 december reisden vier teams van SV Omnia 2000 af naar Ermelo voor het
NK Trampolinespringen. De eerste
die aan de beurt was van SV Omnia 2000 was het C1 team met Bente, Marvin, Sabine en Max. Er werd
gestart met een verplichte oefening
die erg netjes werd gesprongen. De
keuze oefeningen zijn eveneens prima verlopen. Dit resulteerde in de
negende plaats van Nederland. In
dezelfde klasse sprong het tweede
team van SV Omnia 2000 met Danisha, Mila, Ebbie en Sanne. Zij zijn,
na een goede oefening gesprongen te hebben, geëindigd op de
tiende plaats. In de E-klasse spron-

gen van SV Omnia 2000 Donnatella, Dian, Marcella en Tanja. De verplichte oefeningen waren heel netjes, maar helaas ging het bij de keuze oefening mis. Daardoor eindigden zijn op een vijftiende plaats wat
toch ook een prachtige prestatie is.
Het 1D team van SV Omnia 2000 is
een gemengd team bestaande uit
Don, Matthias, Eliane en Serena.
Bij dit team gingen alle oefeningen
goed en waren de jongens en meiden heel blij zijn met de dertiende
plaats. Na afloop kregen alle deelnemers vanuit de KNGU een leuke
blauwe kerstmuts en een presentje
namens SV Omnia 2000.

Nieuwjaarplons in Oosterbad
Aalsmeer - Het nieuwe jaar inluiden met een plons in het ijskoude
water is in Het Oosterbad inmiddels een traditie. Jaren geleden is
een landelijke campagne gestart
om op deze sportieve manier het
nieuwe jaar te beginnen. Het gezelligst is dat natuurlijk in Het Oosterbad aan de Mr. Jac Takkade 1.
Op zondag 1 januari om 14.00 uur
verwacht het bestuur weer een
grote groep ‘helden’, die het nieuwe jaar komen inluiden door mid-

del van een frisse plons, te mogen verwelkomen in Het Oosterbad. Kom op tijd, want voor de
plons van start gaat is er eerst een
warming up op swingende muziek.
Toeschouwers zijn natuurlijk ook
van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen onder het
genot van gratis glühwein, chocomelk en erwtensoep. Meer informatie over de nieuwjaarsplons is
te vinden op dea website www.hetoosterbad.nl.

Kerstdrive bij bridgeclub
Aalsmeer - Met een feestelijke
kerstdrive op 20 december heeft
bridgeclub Strijd en Vriendschap
het jaar 2011 afgesloten. Uiteraard
is er in 2012 ook iedere woensdagavond bridgen. De uitslag van de
kerstdrive:
1. Krijnie en Jan Joore
73.36
2. Rina en Laurens Veldt
61,07
3. An Joore en Mien van der Laarse 60,66
4. Erna en Pieter Jongkind
59,54
5. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 59,32
6. Jan en Mien Korenwinder
58,03
7. Ben en Hans Pothuizen
57,57
8. Guus en Mieke van Neijenhof
55,92
9. F Blommestijn en Harry v Mastwijk 55,26

10. Gré Aartse en Jasper Blom
54,39
11. Nelly Mul en Janny Tates
53,40
12. Henny v der Laarse en E Vermeer 42,41
13. M Joore en Herma Raggers
52,30
14. Jan van Ginkel en Trees de Jong 52,08
15. Juul en Matje Wentzel
51,86
16. Jan Eveleens en Wim Spaargaren 51,64
17. Nanie en Sima Visser
51,45
18. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet
51,43
19. Jan Doeve en Rietje v der Zwaard 50,33
20. Martha en Theo Teunen
50,22
21. Gerrit en Cobi van Leeuwen
49,89
22. Miep en Wim Bakker
49,56
23. Klaas Maarse en Adri Otto
49,01
24. Joke Delfos en Alex Pannekoek 48,79
25. Annie van Buyten en Tiny Neij
47,48

Speelavond bij Klaverjassen bij
Allen Weerbaar BV Hornmeer

Ravotten als laatste training

sures en blessurepreventie. Na afloop van de clinic kunnen deelnemers eventueel gratis deelnemen
aan de Westeinderloop. Deze wedstrijd over 1, 5 of 10 kilometer wordt
op zondag 4 maart georganiseerd
door Atletiek Vereniging Aalsmeer.
De kosten voor de gehele clinic bedragen 30 euro per deelnemer. Enthousiast?
Kijk op www.avaalsmeer.nl of www.
westeinderloop.nl voor alle informatie en het inschrijfformulier. Aanmelden kan bij Marjan van Ginkel
via email: marjan.vg@hetnet.nl of
telefonisch: 06-12204492.

Aalsmeer - Op maandag 2 januari
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een speelavond. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma. Er wordt
gespeeld in Het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld. Alle speler dienen om 19.45 uur aanwezig te zijn. De laatste klaverjasavond in 2011 is gewonnen door
mevrouw Wahlen met 5185 punten, gevolgd door mevrouw Buwalda met 5125 punten en de heer
Wahlen met 5119 punten. De beste jokeraar bleek mevrouw van
Schaik met 183 punten.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 30
december is er weer koppelkaarten
bij buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. De zaal is open om 19.30
uur zodat eerst genoten kan worden
van koffie en thee. Het koppelkaarten op 23 december is gewonnen
door Meindert van de Terp en Siem
Burgers met 5479 punten. Op twee
zijn Klaas en Wobby geëindigd met
5465 punten en op drie Wil ter Horst
en Ans Doeswijk met 5118 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan Is
Huijkman en Wil Piet met 3244 punten. De beste jokeraar bleek Corrie
Zaal met 277 punten.

Doorstart cursussen Pole fitness
en ZumbAtomic bij SV Omnia
Aalsmeer - Na een welverdiende kerstvakantie gaan de cursussen bij SV Omnia 2000 in het nieuwe jaar verder. Pole Fitness is dé
sport voor de moderne, sportieve
vrouw vanaf 16 jaar. Ben je geïnteresseerd? Geef je dan nu op voor
de kennismakingsworkshop via de
website van SV Omnia 2000. Ben
je na deze kennismaking enthousiast geworden, dan kan je vanaf 13 februari starten met de basiscursus van tien lessen. Wie niet

aanwezig kan zijn bij de kennismakingsworkshop, maar wel wil deelnemen, kan zich direct inschrijven
voor de basiscursus. Wie al ervaring heeft met paaldansen, is ook
van harte welkom. Ook de in het
najaar 2011 gestarte cursus Zumb
Atomic met kinderen tussen de 8
en 13 jaar gaat verder in 2012. Een
compleet overzicht en meer informatie over alle cursussen en lesrooster in 2012 is te vinden op de
website www.svomnia.nl.

Schaken promotieklasse

Eindelijk winst voor SCA 1
Aalsmeer - Na drie tegenvallende
resultaten heeft het vlaggenschip
van Schaakclub Aalsmeer eindelijk de eerste bondswedstrijd weten
te winnen. Zaterdag 17 december
wisten de mannen van SCA 1 met
5,5 - 2,5 te winnen van De Waagtoren 3 uit Alkmaar. Waar het in eerdere wedstrijden steeds net mis
ging voor de Aalsmeerders leek het
ook nu weer de verkeerde kant op
te gaan. Want zowel Jan Bosman
als Vincent Jongkind verloor op ongelukkige wijze, waardoor de Alkmaarders op een 0-2 voorsprong
kwamen. Piet Geertsema en Peter Buis trokken gelukkig echter snel de stand weer rechts. Piet
door uit verloren stand sterk terug
te komen, Peter door van het begin
af aan sterk te spelen en het Alkmaarse jeugdtalent met lege handen te laten. Aalsmeers eigen talent Elham Wasei bracht een mooi
paardoffer om zijn tegenstander

te overrompelen. Het publiek was
erg verdeeld over de correctheid
van dit offer, waar sommigen dachten dat het uit was voor zwart hadden anderen het over pure bluf. De
waarheid lag achteraf in het midden, wel wist Elham het beste van
het spel te krijgen en maakte het
gedecideerd af. Patrick van Lommel had ondertussen een zware
middag. Door een vergissing in de
opening moest hij tegen twee vrijpionnen opboxen. Patrick verkocht
zijn huid zo duur mogelijk en bleef
goed schaken. Uiteindelijk kwam
zijn tegenstander er toch niet door
en was de remise een feit. Rik Könst
en Willem Hensbergen stelden vervolgens de zege veilig door hun tegenstanders in het eindspel te verslaan. SC Aalsmeer is door deze
overwinning weer in de race voor
een plaats in de middenmoot van
de promotieklasse van de Noordhollandse Schaakbond.

