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DEZE WEEK:
Jaar 2012: In woord
en beeld

OUD & NIEUW

Leny Uiterwijk: Al 30 jaar
trouwe bezorgster

Op 31 december en op 1 januari 2013 is het gemeentehuis gesloten. Op
2 januari zijn de publieksbalies geopend van 11.00-20.00 uur.

Voorlichtingsavond voor
jongeren bij brandweer

IN 2013
Vanaf 7 januari 2013 zullen alle telefoongesprekken binnenkomen bij en afgehandeld worden door het callcenter in Amstelveen. Het telefoonnummer
(0297) 387 575 blijft voor de inwoners van Aalsmeer bereikbaar.

BalIE BOUWEN EN VErgUNNINgEN

RESTAURANT
BAR

Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen is uitgebreid (zie hiervoor
de gemeentepagina op pagina 6 in deze krant).

WAPEN VAN AALSMEER
Dorpsstraat 15
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

Wij zijN T/m 31 dEcEmBER
2012 gESloTEN

Familie Arkesteijn en
alle medewerkers
wensen u een voorspoedig
en een smaakvol

2013

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Liefst 8.000,- voor goede doelen

Santa Run enorm succes!
Aalsmeer - Een enorm succes, de
eerste Santa Run afgelopen zaterdag 22 december in het dorp. De
loop van circa 3,5 kilometer door het
Centrum en Zuid werd voor de eerste maal gehouden op initiatief van
de Rotaryclub AMU voor twee goede doelen. Er waren in eerste instantie 500 kerstpakken ingekocht, maar
al snel bleek dit aantal te klein. De
animo was bijzonder groot. Bijna 700
kerstmannen, -vrouwen en -kinderen gaven zich op en kwamen ook al-

kinderwagens en honden is de Santa Run gelopen. Het initiatief kende
duidelijk een brede steun. En al met
al heeft de Santa Run het mooie bedrag van 8.000 euro opgeleverd voor
de Moederverwendag en stichting
De Opkikker. “Geweldig”, aldus Joost
Hoffscholte in een reactie. De Rotary AMU weet het nu al, de Santa Run
gaat een traditie worden. De datum
voor volgend jaar is zelfs al vastgesteld: Noteer 21 december maar alvast in de agenda’s.

14-18
14-18 uur
uur
dekker
dekker rijsenhout
rijsenhout
Werf
Werf 15

Oproep burgemeester Theo van Eijk:

“Maak van oud en nieuw een
feest, maar ken je grenzen”
Aalsmeer - Natuurlijk hoopt de gemeente dat de jaarwisseling gezellig en goed verloop voor alle inwoners. Voor jong en oud én volgens
de ingeslagen koers. Om de situatie
rond de viering van oud en nieuw in
zo goed mogelijke banen te leiden,
zijn regels en maatregelen vastgelegd. “Feesten mag en dat dit op
straat gebeurt, begrijp ik, maar ken
je grenzen”, aldus burgemeester
Theo van Eijk.
Hij benadrukt dat er tijdens de jaarwisseling absoluut geen geweld
of agressie richting hulpdiensten
wordt getolereerd. “Voor velen mag
dit dan misschien als een overbodige mededeling gelden, ook vorig
jaar bleek dat tijdens de jaarwisseling de grenzen van het aanvaardbare werden opgezocht. Wie dit
jaar opnieuw plannen in die richting heeft, moet ik op voorhand teleurstellen: wij trekken een duidelijke lijn!”
Vreugdevuur
In samenwerking tussen Jongerenwerkers en de jongeren van jon-

Uitnodiging nieUwjaarsreceptie
maandag 7 janUari 2013
De gemeente Aalsmeer nodigt alle inwoners
en relaties uit voor de Nieuwjaarsreceptie op
maandag 7 januari 2013, vanaf 20.00 uur in
de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Burgemeester Theo van Eijk houdt de
traditionele nieuwjaarsspeech en samen
zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar.
Het college van B&W hoopt deze avond
vele Aalsmeerders én Kudelstaarters
te mogen begroeten.
iedereen is hierbij
van harte uitgenodigd.

len naar het startpunt. Prachtig om te
zien: zoveel rod en wit. Vanuit Crown
Aalsmeer werd gestart om vervolgens rustig op weg te gaan naar het
Drie Kolommenplein waar de opwarming was met muziek van dj Kees
Markman. Daarna volgde het officiele startsein door oud-burgemeester
Joost Hoffscholte. De hardlopers stoven weg, best krap op de toch best
brede brug bij het Stokkeland overigens, de rest van de deelnemers
ging ‘gezellig’ op weg. Want ook met

gerencentrum de Future wordt
een vreugdevuur aangelegd in Kudelstaart. Dit vuur wordt ontstoken
om 00.30 uur en wordt in overleg
tussen gemeente en jongeren actief
door de brandweer gedoofd in de
vroege ochtend rond 03.00 uur op
1 januari. De politie is bij het ontsteken van het vreugdevuur aanwezig
en zal zich met enige regelmaat laten zien. Ook is er permanent externe beveiliging (AJH Allround Services) aanwezig. Deze extra ‘ogen en
oren’ hebben direct contact met de
politie via portofoons. Er wordt dus
gewerkt met een team BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren),
met inzet van speciaal ingehuurde beveiligingsteams en met inzet
van politie en zonodig brandweeren ambulancepersoneel. In overleg
met de gemeente Aalsmeer wordt
door De Meerlanden zand gestort
op de locatie waar het vreugdevuur plaatsvindt. Het gestorte zand
wordt ook door De Meerlanden opgeruimd. De jongeren die betrokken
zijn bij jongerencentrum de Future
zijn hier actief bij betrokken. Wijkoverleg Kudelstaart is op de hoogte van dit evenement en enkele leden hiervan zullen ook aanwezig
zijn bij het vreugdevuur, evenals
de jongerenwerkers Tessa en Marco. Het vreugdevuur in Kudelstaart
betekent overigens niet dat er overal spontaan vuurtjes gestookt mag
worden. “Nee, dit mag maar op één
plek. Nergens anders. Wie autobanden op asfalt in brand steekt, waar
dan ook, kan rekenen op ingrijpen”,
zegt Van Eijk met krachtige stem. Bij
geweld en/of vernielingen aan andermans eigendommen wordt ook
door de jongerenwerkers meteen
de politie gewaarschuwd.
In Aalsmeer-Oost wordt tijdelijk een

zeecontainer geplaatst bij sporthal De Bloemhof als verzamelpunt
voor de jongeren, waarin zij oud
en nieuw kunnen vieren. Hierbij is
Jongerenwerker Samuel aanwezig.
Op deze manier wordt ook de jongeren in Oost de mogelijkheid gegeven de jaarwisseling gezamenlijk
door te brengen. Ook zij dienen zich
te gedragen. “Feesten is mooi, maar
weet tot hoever je kunt gaan!”, zegt
de eerste burger nogmaals.
Afhandeling zaken bij OM
En zo is het ook, oud en nieuw hoort
een feest te zijn. Verstoring van dit
feest door geweld tegen personen
of goederen vraagt om een adequate reactie. Het ZSM-bureau (met
daarin afspraken over de aanpak
van ordeverstoringen) is op sterkte
om strafbare feiten snel, merkbaar
en effectief af te handelen. Voor
jaarwisselingszaken zijn supersnelrechtzittingen gereserveerd op 3 januari 2013. Het Veiligheidshuis Amsterdam heeft een versnelde nieuwjaarsprocedure (lik op stuk beleid)
voor de afhandeling van jeugdzaken rondom de jaarwisseling. Van
Eijk tot slot: “Maak er een feest van,
geniet, maar maak er geen misbruik
van. Gedraag je binnen de grenzen.
Laat de jaarwisseling voor iedereen
plezierig zijn.”
Vuurwerk zelf opruimen
De gemeente doet overigens mee
aan de landelijke campagne ‘Vuurwerk? Dat ruimt de gemeente/de
buurman toch op?’ Via posters op
driehoeksborden en flyers op diverse plaatsen roept de gemeente de bevolking op om actief de papierrommel van het vuurwerk op te
ruimen in de eerste uren na oud en
nieuw.

eindejaarsactie
donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 dec.

jack&jones / g-star / levi’s
pme legend / esprit / dept
garcia / only / vero moda
cars / ltb / edc / wrangler

knallende actie op de
laatste dagen van 2012

3 artikel
e

gratis

*

alle combinaties van merken zijn mogelijk

Tegen inlevering van deze bon

1 Gratis Oliebol
1 bon per persoon

* niet i.c.m. andere acties.
korting geldt voor laagst geprijsde artikelen.

maandag 31 december
open van 10.00-17.00 uur
big l aalsmeer | join fashion | www.bigl.nl

stationsweg 5 aalsmeer abmuller.nl

zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zondag | tel: 0297 321177

troy 51115

op dinsdag 1 januari
zijn wij vanaf 16.00 uur
weer geopend
en dan bent u weer 7 dagen
per week van harte welkom.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de 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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
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
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.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,
www.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
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Graafland Organist beide dagen: R.
Kooning.

30/31 december

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels,
spreker Jan den Ouden. Aparte bijeenkomsten voor kinderen.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Werner Knol.
Tevens crèche en peuterdienst.
Maandag oudejaarsdienst, 19u.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag om 10u. Tevens speciale
dienst voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u.
dienst. Collecte voor jeugdfonds.
Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u. Maandag
oudejaarsavond, dienst om 19.30u.
Dinsdag 1 januari 10u. dienst.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag dienst om 10u. met Elisa
Jansen. Maandag oudejaarsavond,
dienst om 19u. met J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. dhr. P.J. Verhagen uit Harderwijk. Organist: W.
van de Veen. Maandag oudejaarsdienst om 19.30u. met ds. E.J. Westerman. Dinsdag nieuwjaarsdienst
10.30u. met ds. E.J. Westerman. Organist beide dagen: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met kand.
M. Geluk uit Nieuwegein. Organist:
J. Piet. Maandag 19u. oudejaarsdienst met C.G. Graafland. Dinsdag 10.30u. nieuwjaar met ds. C.G.

Ned. Geref. Kerk
Het
Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. en 16.30u. metds.
F.R. Bruintjes, Kampen. Maandag
19.30u. oudejaarsdienst met ds. K.
Muller.

Roads Maatjesproject
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Stel je voor: je bent halverwege de twintig en houdt van fotografie, flinke wandel- en fietstochten en gezellige gesprekken. Maar
het leggen of behouden van sociale contacten is lastig. Het Roads
Maatjesproject is er voor deze mensen en helpt een geschikt maatje te
vinden. Op basis van gezamenlijke
interesses worden een deelnemer
en een vrijwilliger aan elkaar gekoppeld, ze worden ‘maatje’ van elkaar. Eenmaal per twee weken ontmoet het maatjeskoppel elkaar voor
de duur van één jaar. Als maatjeskoppel bepaal je in onderling overleg wat er wordt ondernomen. De
nadruk ligt op samen leuke activiteiten doen. De vrijwilliger is dan
ook geen hulpverlener, maar is gewoon zichzelf. Het draait uiteindelijk
om het gelijkwaardige contact van
mens tot mens. Het Roads Maatjesproject koppelt deelnemers met een
psychiatrisch heden of verleden die
wonen in Amstelland, Haarlemmermeer en omliggende regio’s. Deze mensen hebben vaak te maken

met een stigma en kunnen de hulp
van een maatje dan ook goed gebruiken. Als vrijwilliger krijg je bovendien de mogelijkheid om deel te
nemen aan vrijwilligersbijeenkomsten die een aantal keer per jaar
worden georganiseerd over een actueel thema, bijvoorbeeld autisme.
Ook kunnen op deze avonden ervaringen met andere vrijwilligers worden gedeeld. Voor ondersteuning in
het contact met je maatje is de projectleider van het Roads Maatjesproject op de achtergrond beschikbaar voor vragen of overleg. Deelnemer: “De ongedwongen sfeer en
gezelligheid is prettig. Ik kom met
mijn maatje op plaatsen waar ik alleen niet snel heen ga.” Vrijwilliger:
“Het is prachtig om te zien hoe mijn
maatje geniet van het contact. En ik
trouwens ook!”
Interesse om vrijwilliger te worden? Bel of mail voor meer informatie naar: Jorise de Boer (projectleider): 06-57573151 en maatjesproject@roads.nl of kijk op de website:
www.roadsmaatjesproject.nl

Voedselbank in Aalsmeer
binnenkort van start
Aalsmeer - De afgelopen twee
maanden heeft een werkgroep
voortvarend gewerkt aan de daadwerkelijke oprichting van een Voedselbank in Aalsmeer. Het resultaat
is dat de Voedselbank binnenkort
van start zal gaan. Uit alle reacties
blijkt nog steeds de noodzaak voor
een voedselbank in Aalsmeer. Potentiele klanten melden zich al bij
de initiatiefgroep. Het is goed dat
er op korte termijn iets gedaan kan
worden voor gezinnen die elke dag
zorgen hebben over voedseltekort.
Eerdaags zal de Stichting Voedselbank Aalsmeer formeel opgericht
worden bij de notaris. Er wordt rekening mee gehouden dat de gemeente Uithoorn later kan aansluiten. Ook is er inmiddels een website
en is er een eerste nieuwsbrief uitgebracht. Er worden momenteel flyers verspreid bij artsen, scholen en
andere maatschappelijke organisaties. De organisatie is al voor een
groot deel ingericht, er is een bestuur benoemd en ook voor functies
als intake coördinator en uitgifte
coördinator zijn mensen gevonden.
Ook andere vrijwilligers worden
voorbereid op hun taak. Een belangrijke mijlpaal werd vorige week
bereikt door het vinden van een uitgiftelocatie. Hierdoor kon de knoop

voor de daadwerkelijke start definitief worden doorgehakt. Met hulp
van Voedselbank Amsterdam zal er
een vliegende start gemaakt worden. Dit houdt in dat de eerste periode kant-en-klare voedselpakketten door Amsterdam aan Aalsmeer
geleverd gaan worden. Tegelijkertijd gaat voedselbank Aalsmeer dan
verder met het leggen van contacten met leveranciers en het opbouwen van een eigen voorraad, onder
andere door het houden van inzamelingsacties. In de eerste periode
kan bekeken worden hoe het klantenbestand zich ontwikkeld en daar
kan weer rekening mee gehouden
worden met het verder inrichten van
de organisatie. Het initiatief voor
een voedselbank in Aalsmeer krijgt
heel veel steun. Die steun komt zeker ook van de kant van ondernemers uit Aalsmeer en omgeving. Zo
zorgt de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn voor een gratis notaris, een
bankrekening en mobiele telefoon
en zijn er nog meer plannen voor
hulp. De leeskring Rotary AMU
heeft een gift geschonken van 500
euro. Als klap op de vuurpijl was er
de kerstgift van medewerkers van
Waterdrinker. Zij konden in plaats
van het krijgen van een kerstpakket, kiezen om de waarde daar-

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. R.J. Blaauw
uit Heiloo. Maandag 19u. oudejaarsdienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
10.30u. viering.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Meer-middag
voor iedereen

ren zingen. U mag deze keer zelf
ook wat culinairs meenemen, als
het maar makkelijk op tafel te zetten is of misschien wilt u uw kerstpakket wel delen of heeft uw oliebollen en appelflappen gebakken.

Aalsmeer - Aanstaande zondag 30
december zal er weer een voor iedereen toegankelijke, Meer-middag/avond zijn. Misschien wel terugblikken en vooruitkijken. De organisatie wil weer met elkaar gezellig gaan eten en daarna onder muzikale begeleiding een aantal liede-

Vanaf 16.30 uur is jong en oud
welkom in gebouw Irene, naast
de Dorpskerk, in de Kanaalstraat,
waarna om 17.00 uur wordt aangevangen. Informatie is te verkrijgen bij Hester Harting, Kathelijne
Spaargaren of Robert Heil via meeraalsmeer@gmail.com.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Stommeerkade: Grijs cyperse langharige poes van 13 jaar oud. Ze
heet Nietes.
- Pasteur-Daltonstraat-Hoofdweg: Beige Perzische kat met zwarte
voetjes en pluimstaart. Groene ogen.
Gevonden:
- Ophelialaan: Zwart-witte kitten. Witte bef, wit onder mondje en vier
witte voetjes.
Als vermist opgegeven door zijn
baas is de beige Perzische kat
met zwarte voeten en pluimstaart
Het dier heeft groene ogen en
woont aan de Hoofdweg in
Kudelstaart. Wie het dier heeft
gezien, wordt verzocht contact
op te nemen met de Dierenbe
scherming afdeling Noord-Hol
land Zuid via 0297-343618.

van te geven aan de Voedselbank
Aalsmeer. Maar liefst 60 werknemers maakten die keuze en de directie rondde het bedrag naar boven af. De bijbehorende cheque
werd vorige week uitgereikt tijdens
een kerstborrel in het nieuwe pand
van Waterdrinker. De website www.
voedselbankaalsmeer.nl geeft nadere informatie over de Voedselbank. Mensen die denken in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunnen zich daar ook al
aanmelden.

Kienen bij de
Supporters

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag in Kloosterhof om 17u. euch.
viering met L. Seeboldt. Zondag om
10.30u. in kerk eucharistieviering.
Om 14u. Poolse dienst met Christoff. Maandag 19u. in ker euch.viering met L. Seeboldt.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrijhof. Maandag 19.30u. vesper met
ds. J. van Veen en dinsdag 10.30u.
ochtendgebed met ds. F. Praamsma.

Is uw huisdier
zoek?

Nieuwjaarsduik Oosterbad
Aalsmeer - Op 1 januari organiseert Het Oosterbad weer de traditionele Nieuwjaarsduik. Om 13.30 uur
gaan de deuren van het bad aan de
Mr. Jac. Takkade open en kunnen
bezoekers elkaar het beste wensen
voor het jaar 2013. Om precies 14.00
uur mogen enthousiastelingen het
koude water in om fris het nieuwe jaar in te gaan. De nieuwjaarsplons wordt uiteraard vooraf gegaan
door een warming up, die 10 minu-

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - De leden van Drumfanfare Melomanie en Target komen aanstaande zaterdag 29 december weer langs om het oud papier bij
u ophalen. De clubs hopen op grote hoeveelheden, want de laatste tijd
loopt het aantal kilo’s helaas behoorlijk terug. En dit terwijl het oud papier
een grote bron van inkomsten voor
beide verenigingen is. Aan inwoners van Rijsenhout wordt gevraagd
het oud papier aan de rand van de
weg te zetten, graag in tilbare dozen.
De volgende ronde oud papier zal de
laatste zaterdag van januari zijn.

ten voor de duik zal beginnen. Het
Oosterbad is ook dit jaar een officiele Unoxlocatie en dat betekent dat
de snert deelnemers na de duik lekker zal opwarmen, net zoals de warme chocolademelk en de Glühwein.
Kom allemaal een duik nemen, of de
duikers aanmoedigen. Op www.hetoosterbad.nl is een informatiepakket te downloaden. Op 1 januari begint ook het jubileumjaar: Het Oosterbad bestaat dan 85 jaar!

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar
door wordt op de woensdagavonden gezellig gekaart in het Dorpshuis te Kudelstaart. Iedereen, die
zin heeft om te komen klaverjassen, is van harte welkom. Vanaf
20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Op 19 december is Bert van
der Jagt 1e geworden met 5495
punten, Ineke Woerden 2e met
5471 punten en Peter van der Bunt
3e met 5198 punten. De eerstvolgende klaverjasavond is 2 januari.

Kudelstaart – Vanavond, donderdag 27 december, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een kienavond in het Dorpshuis.
Veertig fantastische prijzen liggen
te wachten op een nieuwe eigenaar.
Wie het snelst zijn kienblaadje vol
heeft, mag als eerste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen die
in elke ronde te winnen zijn. Na vier
ronden komt er een pauze om even
te genieten van een kopje koffie of
een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn, komt de knaller van deze avond, een superprijs met een
waarde van ongeveer 125 euro. Laat
U verrassen deze speciale avond en
neem een of meerdere prijzen mee
naar huis. U bent van harte welkom
een neem voor deze speciale avond
ook uw buurvrouw, vriend, vriendin
of een familielid mee. Kom ook gezellig kienen. Aanvang is 20.30 uur.

Oliebollen Herv.
Gemeente
Aalsmeer - Ook dit jaar staat de
oliebollen commissie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer weer
klaar om inwoners te voorzien van
de heerlijkste oliebollen en appelbeignets. Ook dit jaar weer vers gebakken door een vakkundig bakker!
De kramen komen ook dit jaar weer
te staan op de hoek van Cleefkade
met de Marktstraat en op de hoek
van de Oosteinderweg, Pontweg en
Machineweg. De openingstijden
zijn van circa 09.00 tot 15.00 uur
op zaterdag 29 en maandag 31 december. De opbrengst van deze actie komt ten goede van de Hervormde Gemeente. Voor meer informatie kan gekeken worden op: www.
dorpskerk-aalsmeer.nl of www.oosterkerk.info.
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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
Openingstijden balie Burgerzaken:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 8.30 tot 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 balie Bouwen en Vergunningen Aalsmeer:
Dinsdag en donderdag: 8.30- 12.30 uur (uitsl. op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Openingstijden balie Bouwen en Vergunningen Amstelveen:
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.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 kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 15 januari en 5 februari 2013.
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.

let op GewijziGde openinGstijden
tijdens de feestdaGen
Op 31 december is het gemeentehuis van Aalsmeer
gesloten en vindt er geen dienstverlening plaats.
op 2 januari 2013 zijn de balies in het gemeentehuis
van Aalsmeer geopend van 11.00-20.00 uur.
dienstVerleninG balie boUwen & VerGUnninGen
UitGebreid
Vanaf 1 januari 2013 werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk
samen met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet.
Het is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid
naar Amstelveen. Voor vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen.
aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8:30-12.30 uur (uitsluitend op afspraak). Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensda
8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag
8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag
8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken
telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene telefoonnummer (0297) 387575. Het callcenter is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. Voor vragen en
meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl.
Gemeentelijke belastinGen
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 20 december 2012
de nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2013 vastgesteld. Deze verordeningen zijn gebaseerd op de begroting
voor 2013 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 8
november 2012. De verordeningen zijn in hoofdlijnen gelijk
aan de verordeningen van 2012. De belangrijkste wijzigingen voor 2013 zijn hieronder aangegeven. Eind februari 2013
krijgt u de gecombineerde beschikking toegestuurd. Op de
gecombineerde beschikking staan de aanslagen gemeentelijke belastingen vermeld. Ook kunt u op deze beschikking,
als u eigenaar bent van een woning, de opnieuw vastgestelde
waarde van uw woning terugvinden. Bij de gecombineerde
beschikking is een toelichting gevoegd. Hierin treft u de belangrijkste informatie aan. Bewaart u deze gecombineerde
beschikking goed. Als eigenaar van een woning heeft u deze
beschikking ook nodig voor onder andere uw aangifte inkomstenbelasting.
automatische incasso
Veel burgers van de gemeente Aalsmeer maken gebruik van
de mogelijkheid de aanslag gemeentelijke belastingen te
betalen via automatische incasso. Bij automatische incasso
wordt, als het totaal te betalen bedrag tussen de e100 en
e 3.500 ligt, het bedrag in negen termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso mag u het te betalen bedrag in maximaal
twee termijnen voldoen. Het totale bedrag moet wel binnen
twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet door
de gemeente zijn ontvangen. Maakt u nog geen gebruik van

automatische incasso, maar wilt u dit wel voor 2013, dan
kunt u dit nu al aangeven door een machtigingskaartje in te
vullen. Dit kaartje is op het gemeentehuis te verkrijgen. Op
verzoek wordt het kaartje toegestuurd. Heeft u in 2012 wel
gebruik gemaakt van automatische incasso, dan loopt dit
vanzelf door en hoeft u voor 2013 geen nieuw verzoek in te
dienen. Voor meer informatie over automatische incasso kunt
u bellen met de afdeling administratie, tel. 020-5404911.
Onroerende zaak belastingen
- Het tarief voor de onroerende zaak belasting wordt berekend aan de hand van een percentage van de vastgestelde waarde. Het percentage voor het gebruik van een
niet-woning wordt 0,1445 %. Het percentage voor het
eigendom van een woning wordt 0,1136 % en voor het
eigendom van een niet-woning 0,1730%;
Rioolrechten
- Het tarief blijft, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, gelijk aan het tarief wat gold in 2012:
e171,00;
Afvalstoffenheffing
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, vastgesteld op e198 voor een 80-liter container, e245 voor een 120-liter container en e324 voor
een 240-liter container;
Forensenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Begraafrechten en onderhoudsrechten begraafplaats
- de tarieven voor de begraafrechten zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verlaagd tot het niveau van vóór 2012; de tarieven voor het onderhoud van
de begraafplaats blijven gelijk t.o.v. het belastingjaar
2012;
Hondenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Leges
- de tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn voorgeschreven dan wel aan een wettelijk maximum zijn
gebonden, conform de begrotingsraad van 8 november
2012, verhoogd met het prijsindexatiecijfer van 1,75%;
Marktgelden
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Precariobelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Roerende zaak belastingen
- de tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de onroerende zaak belastingen;
Toeristenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 8 november 2012, verhoogd met de inflatiecorrectie van
1,75%;
Watertoeristenbelasting
- tijdens de begrotingsraad van 8 november 2012 is besloten de inkomsten 2013 voor de watertoeristenbelasting
extra te verhogen met e35.000; om deze meeropbrengst
te realiseren is het tarief voor 2013 vastgesteld op e1,27
per verblijf (het tarief in 2012 was e0,965 per verblijf);
Kadegeld
- het tarief is, conform de begrotingsraad van 8 november
2012, vastgesteld op e1,00;
De verordeningen zijn vanaf 10 januari 2013 raadpleegbaar
op de website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl)
De verordeningen liggen tevens, tijdens de openingstijden,
ter inzage op het gemeentehuis. Afschriften van deze verordeningen zijn daar verkrijgbaar.

ter inzaGe bij de afdelinG dienstVerleninG,
balie 5 ( week 52)
t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;
t/m 28-12 APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op
29 en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oosteinderweg;
t/m 2013
t/m 02-01 Het tijdelijk stremmen van het Robend tussen
de Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december 2012 tussen 09.00-11.30 uur;
t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels,
voor het maken van muziek met een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
W.U.N. Hegi, voor het maken van muziek met
een draaiorgel op de openbare weg in deze gemeente;
t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een
kledinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e
kwartaal;
t/m 10-01 Regeling verwerking verspreidbare bagger;
t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan
‘Stommeer’;
t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
t/m 16-01 APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling
voor 31 december 2012 op 1 januari 2013 tot
06.00 uur;
t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de
gemeente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinderweg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan
“Dorpshaven”;
t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen
van een partytent van 27 tot 29 december 2012
voor lunchroom Marcon;
t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de
Dreef van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00
uur;
t/m 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeeltelijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter
hoogte van nr. 289 op 14 december 2012, van
07.00 tot 17.00 uur;
t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 uur;
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de
bezwaarschriften Aalsmeer;
t/m 01-02 Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen
gemeente Aalsmeer;
t/m 01-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke Regeling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn’;
t/m 01-02 Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftunnel Aalsmeer –Haarlemmermeer;
t/m 08-02 Gemeentelijke belastingen.

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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vertraging werkzaamheden
Aansluitingen N201 op A4
Streek - De nieuwe aansluitingen
van de N201 op de A4 worden later dan gepland opgeleverd. Deze
vertraging is te wijten aan technische aanpassingen in een deel van
het werk. Hierdoor heeft er opnieuw
afstemming plaatsgevonden met de
aannemer MNO Vervat over de uitvoering van de werkzaamheden. De
Aansluitingen A4 maken deel uit
van het Masterplan N201+. Gedurende de uitvoering van de aansluitingen A4 is er een aantal wijzigingen opgetreden. Dit betreffen vooral wijzigingen in het ontwerp en de
technische uitvoering ervan. Ook is
er vertraging opgetreden bij het verleggen van kabels en leidingen en
een grote gastransportleiding van
de gasunie. Bovendien bleek dat het
Dynamisch Verkeersmanagement
systeem anders uitgevoerd moest
worden, dan oorspronkelijk was gepland. Dit hangt samen met veranderde eisen die vanuit Rijkswaterstaat worden gesteld.
Nieuwe afspraken met aannemer
Deze wijzigingen hebben uiteraard consequenties voor de afspraken met de aannemer zoals die in
het contract zijn vastgelegd. Door
de grootte en complexiteit van het
werk heeft het overleg met de aannemer over het extra werk enige
tijd geduurd. Inmiddels zijn de gesprekken in een afrondende fase en
kan de aannemer het werk na het
kerstreces weer hervatten. In tus-

sentijd is er wel gewerkt aan de afbouw van een aantal kunstwerken
en aan de busbaan. Medio 2013 kan
de bus over het nieuwe viaduct rijden. De fietsbrug wordt in het voorjaar opengesteld voor fietsers en
voetgangers. Dit is wel later dan gepland, oorspronkelijk was het de
bedoeling dat de brug eind 2012 al
open zou kunnen.
Hoe groot de opgelopen vertraging precies is, valt op dit moment
nog niet te zeggen. Wel is duidelijk
dat een openstelling van de nieuwe Aansluitingen A4 in het voorjaar nog niet mogelijk is. Vanaf eind
2013 is het werk voor het Masterplan N201+ afgerond ( met uitzondering van de Omlegging SchipholRijk en de op- en afritten bij de Zijdelweg). Dit betekent dat de nieuwe
N201 is opengesteld voor het verkeer. Sommige delen van de nieuwe
N201 kunnen al eerder open. Vanaf
eind 2011 gebeurt dit ook al in fases.
Bij de gedeelten die voor het einde van 2013 nog niet kunnen worden opengesteld, wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur,
om de doorstroming van het verkeer
te kunnen garanderen. 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. Voor de meest
actuele stand kan de website: www.
n201.info bekeken worden.

Oproep KCA
aan dichters!

The Shack rockt ‘t jaar uit
Oude Meer - The Shack luid het
jaar 2012 op een wel heel bijzondere
manier uit. Zaterdag 29 december
staat Black Top voor de allerlaatste
keer op het podium in Oude Meer.
Black Top is een samentrekking van
Black Crowes en ZZ Top. Black Top
is sexy rock & roll, catchy as hell en
solid as a rock! De ultieme mix van
ZZ Top en AC/DC. Het állerlaatste
optreden van Black Top in deze samenstelling. Gitarist Mick Hup en
drummer Theo Thumper gaan na
deze gig hun eigen muzikale weg.
Black Top heeft verschillende keren
met groot succes in een bomvolle Shack gespeeld en heeft binnen
no-time een enorme groep fans om
zich heen geschaard. Mede daar-

om hebben deze mannen besloten
om hun allerlaatste optreden, in deze samenstelling, tussen hun allergrootste fans te doen, namelijk in
The Shack. En Anne Maarten, Mick
Hup en Theo Thumper are ready to
Rock The Shack! Zondagmiddag
30 december staat de Aalsmeerse
band Wildcat on stage in The Shack.
Het optreden van 15 december kon
helaas niet doorgaan vanwege ziekte van de bassist. Maar nu dus een
nieuwe datum gepland op de laatste zondag van het jaar. Wildcat is
een rockformatie bestaande uit Rein
van der Zee op vocals en gitaar, Michel de Wit op bas en en Jan Zwetsloot op de drumkit. Naast covers
van onder andere The Rolling Sto-

nes, CCR, Steppenwolf, Bad Company en W. Dixon speelt Wildcat ook
eigen werk in dezelfde lijn als de
covers. Rock met een bluesy tintje,
gruizig, swampy, chrunchy en grommend. Met een spetterende laatste
show van Black Top op zaterdag 29
december en een thuiswedstrijd van
Wildcat op zondagmiddag de 30ste
gaat het dak er weer af aanstaand
weekend. The Shack is geopend op
zaterdag vanaf 19.00 uur en aanvang van Black Top is om 21.30 uur.
Zondag gaan de deuren open om
15.00 en begint Wildcat om 15.30
uur. Entree 5 euro per keer. Voor alle info en openingsdagen en tijden:
www.the-shack.info. Adres is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Aalsmeer - Op 31 januari, de
laatste donderdag van de eerste maand in het nieuwe jaar,
is het weer nationale gedichtendag. Het thema van Poetry International is dit jaar ‘muziek’. De werkgroep Podiumkunst en Literatuur van KCA
nodigt dichters uit om op dit
thema een gedicht te maken.
Iedereen leeft met muziek,
hoort het, maakt het, componeert het, danst er op, zingt
mee, lacht of huilt erom of bidt
op muziek. Alle varianten vinden gehoor en maken verbindingen tussen mensen. Vanaf
de oertijd tot in lengte van dagen zal muziek bij mensen horen. Poezie is de melodie van
het gesproken en geschreven
woord. Het is de bedoeling dat
de deelnemers hun gedichten
zelf voordragen en anders voor
vervanging zorgen. Muzikale
creaties mogen ook het podium op: schrijf een liedtekst en
zing het of laat je begeleiden
door een muzikant. Alles kan.
Neem contact op voor vragen
en ideeën. Een gedicht inleveren kan tot uiterlijk 8 januari,
liefst per e-mail bij Marijke Haremaker: Haremakerjcp@hetnet.nl of per post naar Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer.
Van de themagedichten wordt
een bundel gemaakt.
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Eindejaarshow 27, 28 en 29 december

AGENDA

Nieuw model Antaris bij
jachthaven Poelgeest
Streek - Zo aan het einde van het
jaar wordt bij Jachthaven Poelgeest
een geheel nieuwe boot van de Friese Antaris werf geïntroduceerd. Op
de eindejaarshow op 27, 28 en 29
december wordt de Antaris Sixty6
gelanceerd. Deze Sixty6 laat zich
niet zomaar in een hokje plaatsen,
het is geen sloep of tender maar een
geheel nieuw ontwerp van Nederlandse bodem.
De opvallende lijnen van de Sixty6
maken ook deze Antaris een echte
eyecatcher op het water. Een geïntegreerd zwemplateau en een stoere stootrand in plaats van de kabelaring maken van deze Antaris
een gedurfde maar zeker geslaagde boot. Zoals een echte Antaris betaamd, is ook bij de Sixty6 het comfort niet uit het oog verloren. De 6,60
meter lange boot biedt voldoende
ruimte voor het hele gezin en kan
natuurlijk ook voorzien worden van
een toilet, zonnedek en vele luxe ac-

cessoires. Op technisch gebied is
uiteraard rekening gehouden met
de kritische watersporter. Het onderwaterschip is zo ontworpen dat
de boot heerlijk vaart bij lage snelheden, maar met een wat zwaardere
motor ook prima kan snelvaren. Met
een doorvaarthoogte van 1,10 meter
is de Sixty6 uitermate geschikt voor
heerlijk cruisen door de grachten en
op de plassen.
De Antaris Sixty6 wordt voor een
zeer scherpe prijs geïntroduceerd
op de eindejaarshow bij Jachthaven
Poelgeest op 27, 28 en 29 december,
alle dagen van 11.00 tot 17.00 uur.
Naast dit nieuwe model is natuurlijk
de gehele lijn van Antaris en Maril
sloepen en tenders te bezichtigen
en zijn er diverse nieuwe, gebruikte en demo aanbiedingen. Jachthaven Poelgeest b.v. is gehuisvest aan
de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Voor informatie: 071-5176176
of www.poelgeest.nl.

Actie ‘Bon in de Ton’ Kudelstaart

Winnaars blij met volle kar
Kudelstaart - De derde ronde van
de actie ‘Bon in de Ton’ van de winkeliers in Kudelstaart heeft plaatsgevonden en wat waren de winnaars blij. Zondagmiddag om 2 uur
werden zij op gewacht bij de Gall
& Gall. “Ik denk, ik krijg een flesje
wijn, maar nou krijg ik een hele kar!

Is het echt waar?”, aldus de reactie
van een winnaar. Uit de duizenden
kassabonnen zijn drie winnaars getrokken. Een feestelijk gevulde winkelwagen was hun prijs. De winkeliers kijken terug op een geslaagde
actie. De waardering van alle klanten was groot.

Leef gezond met Herbalife

Zondag in Crown Theater Aalsmeer

Meezingen en -swingen
met Soul Celebration
Aalsmeer - Op zondag 30 december staat de voorstelling Soul Celebration in het Crown Theater. Nederland heeft de afgelopen jaren
kennisgemaakt met de sensationele concerten van de Soul Brothers
en de Soul Sisters, die met overdonderend succes telkens weer volle theaterzalen op hun kop wisten
te zetten. Nu hebben de Brothers
en de Sisters hun krachten gebundeld: Ruben Heerenveen, Clayton
Peroti, Casey Francisco en Sanguita Akkrum zorgen voor een explosie van soul, swing, disco, glitter en
glamour. Een geweldig feest, waarbij het publiek heerlijk kan meezingen met die prachtige stemmen en
lekker kan meeswingen met de soepele moves van de Brothers en de
Sisters. Reken op dijken van stem-

TIP 1:

TIP 3:

TIP 3:

€59,00

Elektrische gitaar
‘Jim Harley’
€125,00
TIP 4:

Heel veel
muziek (les) boeken

Veel muziek in 2013!

DÉ VIOOLSPECIALIST

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Gemeentebelastingen Amstelland
1 januari officieel van start
Aalsmeer - De gemeentelijke belastingenteams van Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel
en Uithoorn werken vanaf 2013 samen onder de naam Gemeentebelastingen Amstelland. Inwoners, bedrijven en instellingen merken voor
het eerst iets van het nieuwe samenwerkingsverband bij de aanslag
gemeentelijke woonlasten (WOZ,
OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting), die uiterlijk in februari 2013 verzonden worden. Het samenwerkingsverband
verzorgt vanaf dat moment de hele uitvoering (heffing, invordering en
eventuele kwijtschelding). Zodra de
aanslag gemeentelijke heffingen op
de deurmat valt kunnen inwoners,
bedrijven en instellingen op www.
gemeentebelastingenamstelland.nl
terecht voor hun WOZ-aanslag, het
taxatieverslag van de woning en alle
formulieren die verder nodig zijn bij
het afhandelen van de belastingen.
Vragen en opmerkingen kunnen gesteld worden via belastingen@am-

op dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur
op Kerkweg 21a. Deelnemers krijgen eerst een gratis welzijnscheck
om te kijken wat het lichaam nodig
heeft om het doel te behalen. Wat
dat ook mag zijn: afslanken, aankomen, meer energie krijgen, betere sport prestatie leveren of gewoon
lekker in uw vel zitten. Voor Informatie over de gratis welzijnscheck,
proefpakket en/of de Leef Gezond
en Win cursus kan contact opgenomen worden via: sms sturen naar
06 52576095 of een mailtje naar
Cursus.leefgezondenwin@gmail.
com.

men en een geweldige live band
met topmuzikanten, onder leiding
van Iwan Van Hetten (Sister Sledge).
Alle grootste soulhits en discoclassics zullen de revue passeren in
dit spectaculaire soulconcert van
Aretha Franklin tot the Jackson Five,
van James Brown tot the Supremes,
van Alicia Keys tot Stevie Wonder en
van Marvin Gaye tot Beyoncé. Soul
Celebration begint aanstaande zondag om 20.00 uur in het Crown Theater. Kaarten kosten via sprintprijzen 25,50 euro per stuk. Reguliere prijs is 32,50 euro. Verkoop kaarten voor alle voorstellingen: www.
crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch: 0900-1353 (See Tickets).
Kaarten kunnen ook aan de zaal gekocht worden vanaf een uur voor
aanvang.

STAGE
MUSIC SHOP
Klassieke gitaar
‘Valencia’

Aalsmeer - Anja Kreeftmeier heeft
als eerste de cursus Leef Gezond en
Win met veel enthousiasme en goed
resultaat afgerond. Ze werd deze
week in het zonnetje gezet door de
Herbalife coaches Annemarie, Bianca, Kimwa, Jolanda en Marjonne. De Leef Gezond en Win cursus
is in september van start gegaan .
Het is een cursus voor iedereen die
gezondheid belangrijk vindt en lekker in z’n vel wilt zitten. En dat wilt
iedereen, toch? In het nieuwe jaar
gaan de cursussen weer van start
op maandag van 9.00 tot 10.30
uur en van 13.00 tot 14.30 uur en

stelveen.nl of telefoonnummer (020)
540 48 86. Inwoners en bedrijven uit
alle gemeenten kunnen op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur ook
terecht in het raadhuis van Amstelveen en op afspraak bij een van de
andere gemeenten.
Voordelen
Door de krachten van een aantal
gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een
belastingorganisatie met meer kennis en kunde om het hoofd te kunnen bieden aan de ingewikkelde
belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en
inkoopvoordelen. Het uitgangspunt
bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de
uitvoering hiervan.

Muziek/theater
Donderdag 27 december:
* Familievoorstelling Warme handen, koude voeten met Dirk Scheele in Crown Theater. Aanvang: 14u.
Vrijdag 28 december:
* Kinderfilm in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 13.30u.
* Laatste werkdag in café de Praam,
Zijdstraat. Open v/a 13u.
Zaterdag 29 december:
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest
met dj in café de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
* Black Top live in The Shack, Schipholdijk, Oude Meer v/a 21.30u.
* Blood, Sweat en Kiers in Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zondag 30 december:
* Aalsmeerse band Wildcat in The
Shack, Oude Meer v/a 15.30u.
* Muziekvoorstelling Soul Celebration in Crown Theater v/a 20u.
Exposities
27 t/m 29 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u.
Zaterdag 29 december:
* Crash museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
29 en 30 december:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u. Tot en met
13 januari.
tot en met 27 januari:
* Grafiektentoonstelling met Bob
Bonies, Frank Stella en Max Bill in

Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open
donderdag t/m zondag 14-17u.
Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kindertekeningen uit Wit-Rusland in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Diversen.
Donderdag 27 december:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* Koppelklaverjassen Oostend in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Kienavond Supportersvereniging
Kudelstaart in Dorpshuis, 20.30u.
Vrijdag 28 december:
* Klaverjassen bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Maandag 31 december:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd
4-12jr. in Proosdijhal, 9.30-12u.
Dinsdag 1 januari:
* Nieuwjaarsduik in Oosterbad, Mr.
Jac. Takkade om 14u. precies.
Woensdag 2 januari:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd
4-12jr in Bloemhof, Hornweg van
9.30 tot 12u. Ook extra vrijzwemmen
in Waterlelie in kerstvakantie.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Maandag 7 januari:
* Kaartavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Dinsdag 8 januari:
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in burgerzaal, gemeentehuis, 19-21u.
Woensdag 9 januari:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
Donderdag 10 januari:
* Ouderensoos Oostend v/a 14u. en
sjoelcompetitie v/a 20u. in Middelpunt, Wilhelminastraat.

Blood, Sweat en Kiers live

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
29 december live de band Blood
Sweat en Kiers in De Oude Veiling
vanaf 22.00 uur. Met gitaar, drums,
basgitaar, drie vocalen maar ‘vooral’
met de tenorsax van Wouter Kiers,
klinkt Blood Sweat en Kiers als een
muzikale snelkookpan van diverse
stijlen: Dubbel gemixt en extra gekruid!! Maar altijd met die ‘roots’ van
waar ze vandaan komen. Een beukend kwartet dat de grenzen van

Rock & Roll, Blues, Jazz, Rythm &
Blues en Soul verlegt. Een 4-mans
formatie die niet tevreden is met de
helft, maar altijd en eeuwig tot op de
bodem van hun eigen kunnen gaat.
En dat lukt. En dat voelt het publiek
en gaat los. Omdat deze enthousiaste mannen laten horen en voelen dat deze muziek door en door
puur en ongecompliceerd lekker is!
Kom ook luisteren en kijken en oordeel zelf.

Jubileum Running Fingers
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 26 december, 2e Kerstdag, was
het al weer 35 jaar geleden dat de
Aalsmeerse rockformatie Running
Fingers het levenslicht zag. Peter,
Paul, Jeroen en Cock zijn sinds 1977
onafgebroken bij elkaar gebleven
en hebben en die periode vele muzikale projecten ten uitvoer gebracht.
Met bekende en minder bekende
muzikanten is er de afgelopen tijd
samengewerkt wat heeft geresulteerd in een aantal opvallende producties die door vele omroepen, na-

tionaal en regionaal, zijn uitgezonden. De band richt zich tegenwoordig op het maken van eigen songs
die een mooie toevoeging vormen
aan het rijke repertoire van RF.
Ook voor het nieuwe jaar staan
weer een aantal initiatieven gepland, waaronder de mogelijkheid
tot het bekijken en beluisteren van
de Running Fingers op YouTube en
het mogelijk maken tot downloaden
van liedjes van RF via iTunes. Kijk
ook eens op www.runningfingers.nl

Hoogvliet supermarkten

30.000 euro voor Serious
Request na doppenactie
Aalsmeer - De doppenspaaractie
die de supermarkten van Hoogvliet,
Deen en EMTÉ hebben gevoerd
voor Serious Request 2012 heeft in
totaal 30.000 euro opgebracht.
Klanten van Hoogvliet konden van 5
tot en met 23 december helpen met
het terugdringen van de wereldwijde babysterfte. Voor iedere dop van
een Campina-actieverpakking die
zij in de winkel inleverden, doneerde de supermarkt geld aan 3FM Serious Request. Dit jaar vraagt 3FM
Serious Request aandacht voor de
allerkleinsten: miljoenen baby’s die
hulp nodig hebben om te kunnen
blijven leven. Een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen slachtoffertjes maakt. In alle 62 vestigingen van Hoogvliet stonden de afgelopen 3 weken verzamelzuilen
waar de doppen van Campina-actieverpakkingen ingeleverd konden
worden. De actieverpakkingen waren te herkennen aan het logo van
3FM Serious Request. Voor elke 20
doppen ingeleverde maakt Hoogvliet 1,50 euro over aan 3FM Serious
Request. Bij de servicebalie werd iedere week de tussenstand gegeven
van het tot dan toe opgehaalde bedrag. Het was de eerste keer dat een
supermarktketen zich op deze manier ingezet heeft om het succes
van 3FM Serious Request samen
met haar klanten zo groot mogelijk
te maken. Naast Hoogvliet organiseerden ook de 64 vestigingen van
Deen en de 124 filialen van EMTÉ
een doppenspaaractie, zodat in totaal meer dan 250 winkels door heel

Nederland zich op deze manier inzetten voor het goede doel. In al deze winkels zijn in totaal meer dan
driehonderdduizend doppen van
Campina-producten
ingezameld.
Het totaalbedrag is door de diverse directies nog eens verhoogd naar
30.000 euro.

Op zoek naar
oude Nieuwe
Meerbodes!
Aalsmeer - In 2013 bestaat de
Nieuwe Meerbode 125 jaar. Vanwege dit bijzondere feit is een boek in
de maak, waarin de geschiedenis
van de krant wordt weergegeven.
In de archieven is nog veel terug
te vinden over de rol die de Nieuwe Meerbode in Aalsmeer heeft
gespeeld, met name vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw. Van
de eerste dertig jaar, vanaf het oprichtingsjaar 1888 tot circa 1920,
zijn weinig gegevens bewaard gebleven. Wellicht zijn er nog inwoners die over edities van de Nieuwe Meerbode uit deze periode beschikken, verkregen uit een familiearchief of anderszins. Als dit het geval is, zou de redactie graag met u
in contact komen: tel. 0297-341900
of redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Ook andere informatie over de krant
in de genoemde periode is welkom.

Provincie: Huisvesting tijdelijke
werknemers op agrarisch perceel
Streek - De provincie Noord-Holland wil de huisvesting van tijdelijke
werknemers bij agrarische bedrijven mogelijk maken. Dat is het voorstel dat Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland aan Provinciale Staten voorleggen. Wel moet de huisvesting gerealiseerd worden binnen
het agrarisch bouwperceel, moet de
huisvesting uitsluitend bedoeld zijn
ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering en dient de huisvesting een ondergeschikte functie te
hebben ten opzichte van de andere agrarische activiteiten.
Het besluit van GS is het resultaat
van consultatie van betrokken gemeenten, de statencommissies Mobiliteit & Wonen en Ruimte & Milieu
van de provincie, belangenorganisaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de zomer van dit
jaar publiceerde GS een discussienota over het onderwerp om te zien
waar volgens de partijen de beste
oplossing in gezocht kon worden.
Gedeputeerde Joke Geldhof (Wonen) is tevreden over het proces:
“Passende huisvesting van tijdelijke seizoensarbeiders is van groot

belang voor de agrarische sector
en voor de provincie. Tegelijkertijd
zijn we ook van mening dat het landelijk gebied moet worden ontzien.
Volgens ons is dit een oplossing die
al deze belangen voldoende waarborgt. Gemeenten hebben hierbij
een verantwoordelijkheid om toe
te zien op nadere aspecten van de
huisvesting zoals brandveiligheid,
hygiëne en openbare orde en veiligheid.” Ook LTO Noord is blij met
het besluit van de provincie. Voorzitter Siemen Ruiter: “Met de mogelijkheid om seizoensarbeiders op
de agrarische bedrijven te kunnen
huisvesten wordt in een duidelijke behoefte bij onze leden voorzien.
Tegelijkertijd kan de sector ook zijn
verantwoordelijkheid nemen om het
tekort aan huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten deels
weg te nemen.” GS hopen op een
snelle wijzigingsprocedure van de
provinciale ruimtelijke verordening
structuurvisie. De wijziging wordt
dan vanaf eind januari vier weken
ter inzage gelegd. Mits er geen inhoudelijke zienswijzen zijn kunnen
GS dan begin maart al een definitieve voordracht doen aan PS.
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Leny Uiterwijk bezorgt al
30 jaar de Nieuwe Meerbode

De winnaars van de Ondernemersprijs gemeente Haarlemmermeer 2012.
Foto: Richard Huis in ´t Veld.

In gemeente Haarlemmermeer

Telesuper Coop Dekker
wint ondernemersprijs
Rijsenhout - Telesuper.nl/Coop Dekker uit Rijsenhout (categorie 5+ medewerkers) en Van Haaster uit Vijfhuizen (categorie 0-5 medewerkers) zijn
de winnaars geworden van de Ondernemersprijs gemeente Haarlemmermeer 2012. Dat maakte wethouder Arthur van Dijk als juryvoorzitter
bekend tijdens het jaarlijkse MeerBusiness KerstGala in het Steigenberger Airport hotel te Schiphol-Oost.
Voor de Ondernemersprijs waren dit
jaar twee categorieën. De drie genomineerden die in de grande finale van
dit jaar stonden, waren in de categorie
0 tot 5 medewerkers: Keiko The Performance Company (Hoofddorp), Be-

ijer Creatieve Communicatie (NieuwVennep), Van Haaster (Vijfhuizen). In
de categorie meer dan vijf medewerkers waren de genomineerden: Korton
(Hoofddorp), Telesuper.nl/Coop Dekker (Rijsenhout) en Lamme Textielbeheer. Volgens juryvoorzitter Van Dijk
staken beide winnaars eruit vanwege de heldere visie, innovatieve personeelsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, financiële situatie, durf, daadkracht en doorzettingsvermogen. Wethouder Arthur Van Dijk
en burgemeester Theo Weterings hadden de eer om de grote oorkonden, de
Net Meer Christal-glazen bokaal, aan
de winnaars te overhandigen.

Aalsmeer - In deze laatste krant
van het jaar wordt Leny Uiterwijk in
het zonnetje gezet. De inwoonster is
al 30 jaar bezorgster van de Nieuwe Meerbode. “Oh, wat een eer”,
stamelt Leny Uiterwijk door de telefoon wanneer zij gevraagd wordt
voor een interview. De 74 jarige Leny Uiterwijk kan er niet over uit. Zij
in de krant. “Ik vind het heel bijzonder!” Maar wanneer je al dertig onafgebroken de Nieuwe Meerbode
bezorgd, dan is het natuurlijk niet zo
heel vreemd dat je eens in het zonnetje wordt gezet. Leny Uiterwijk is
een sociale doener. Naast een gezin
met vier kinderen (en nu inmiddels
ook zes kleinkinderen) was en is zij
nog steeds actief achter de naaimachine. Repareert kleding voor derden en ook het verenigingsleven
kan nog altijd op haar rekenen.
Vertrouwensband
Maar hoe zit dat nu met het bezorgen van de krant. Hoe is dat nu zo
gekomen?
“Ach ja, hoe is het begonnen. Mijn
kinderen hadden een krantenwijkje
en soms vroegen zij mij dan: ‘Mam
doe jij even een stukje voor mij?’
en dat deed ik natuurlijk. Toen mijn
kinderen met het bezorgwerk ophielden ben ik het gewoon blijven
doen en ik vind het nog steeds leuk.
Je krijgt door dit werk zoveel leuke contacten. Je ziet elkaar ouder
worde,n maakt ziekte, zeer en over-

lijden mee, daardoor ontstaat er ook
een soort van vertrouwensband. Eigenlijk is het heel sociaal werk, ik
maak vaak een praatje met wie dat
wil.” Dat Leny gewaardeerd wordt
door de lezers van de Nieuwe Meerbode bewees één van hen verleden
jaar door haar een prachtig kerstpakket te geven. “Ik was er helemaal verlegen mee.” En het lijkt wel,
terwijl zij dit vertelt, of zij opnieuw
moet blozen. “De mensen kijken
echt uit naar de krant, sommigen
zitten op mij te wachten, wanneer
ik de krant in de bus stop, wordt hij
bijna uit mijn handen getrokken. Het
is duidelijk dat voor veel Aalsmeerders de Nieuwe Meerbode heel belangrijk is.”
Iedere donderdag 275 kranten
“Is er veel veranderd in de loop van
die dertig jaar?” Leny herhaalt de
gestelde vraag en moet even nadenken. “Neen, eigenlijk niet, het leven trekt gewoon aan ons voorbij.”
Dus worden de 275 Nieuwe Meerbodes iedere donderdag op nog
steeds tijd op 275 adressen bezorgd.
Een paar weken geleden moest Leny aan haar oog worden geopereerd
voor staar. “Nou dan kien ik het wel
zo uit dat ik toch op donderdag weer
zover ben dat ik de krant rond kan
brengen. In januari moet het andere
oog, maar ik heb het zo afgesproken
dat ik op maandag word behandeld
dan ben ik op donderdag weer op

Prioreiten gemeentelijke
handhaving in 2013
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft voor
2013 het uitvoeringsprogramma
Handhaving vastgesteld. Het College hecht grote waarde aan het
handhaven van regels en voorschriften. Het is echter ondoenlijk om alle regels 100 procent te controleren en te handhaven. Van oudsher
betekent handhaven daarom ‘keuzes’ maken. De voornaamste doelen om te handhaven voor de gemeente Aalsmeer zijn het waarborgen van de (fysieke) veiligheid, onder andere constructieve veiligheid.
Dit houdt in de technische staat van
gebouwen, brandveiligheid en gezondheid. Ook de fysieke leefomgeving die onder de Wabo wetgeving
valt, horecagerelateerde wetgeving
en kinderopvang behoren tot de prioriteiten van handhaving. De gemeente heeft regels opgesteld om
bepaalde belangen en om veiligheid
te waarborgen. Wethouder Gertjan
van der Hoeven: “In 2011 heeft de
gemeenteraad de handhavingsnota ‘Handhaving in Aalsmeer 20112015’ vastgesteld. Kernpunt daarbij was de overgang van een ad-hoc
benadering naar een pro-actieve
programmatische handhaving, die
transparant en consequent is. En elk

jaar worden er dan op basis van dat
programma jaarprioriteiten gemaakt
en die zijn nu dus voor 2013 vastgesteld.” In het uitvoeringsprogramma
handhaving 2013 is prioriteit toegekend aan: De constructieve en
brandveiligheid van gebouwen en
bouwwerken, zowel bij nieuwbouw
als bij bestaande bouw; sloopactiviteiten, met name wanneer er asbest
in het geding is; tegengaan van illegale bouw en sloop en illegaal gebruik van gebouwen en opstallen;
het project tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten; het project woonschepen; het toezicht op de Dranken Horecawet, met name leeftijdsgrenzen; de jachthavens en glastuinbouw; parkeren, overlast hondenpoep, toezicht op het water, evenementen en jeugdoverlast. Dit betekent dat het merendeel van de tijd
van de toezichthouders (BOA’s) besteed wordt aan bovenstaande punten. Daarnaast is in het uitvoeringsprogramma ruimte gelaten voor de
aanpak van onvoorziene situaties
die om een snelle, adequate aanpak
vragen. Aan het eind van 2013 legt
het college in een jaarverslag verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering en resultaten van het uitvoeringsprogramma.

Gemeentebelastingen Amstelland
1 januari officieel van start
Aalsmeer - De gemeentelijke belastingenteams van Amstelveen,
Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en
Uithoorn werken vanaf 2013 samen
onder de naam Gemeentebelastingen Amstelland. Inwoners, bedrijven
en instellingen merken voor het eerst
iets van het nieuwe samenwerkingsverband bij de aanslag gemeentelijke woonlasten (WOZ, OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting), die uiterlijk in februari 2013 verzonden worden. Het samenwerkingsverband verzorgt vanaf
dat moment de hele uitvoering (heffing, invordering en eventuele kwijtschelding). Zodra de aanslag gemeentelijke heffingen op de deurmat
valt kunnen inwoners, bedrijven en
instellingen op www.gemeentebelastingenamstelland.nl terecht voor
hun WOZ-aanslag, het taxatieverslag van de woning en alle formulieren die verder nodig zijn bij het afhandelen van de belastingen. Vragen en opmerkingen kunnen gesteld worden via belastingen@am-

stelveen.nl of telefoonnummer (020)
540 48 86. Inwoners en bedrijven uit
alle gemeenten kunnen op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur ook terecht in het raadhuis van Amstelveen
en op afspraak bij een van de andere gemeenten.
Voordelen
Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis en kunde om het hoofd te kunnen bieden aan de ingewikkelde belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en
inkoopvoordelen. Het uitgangspunt
bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering
hiervan.

mijn post.’ Mijn man zegt wel eens:
‘Houd er nu eens mee op’, maar dat
wil ik helemaal niet. Ik zit nog steeds
graag achter de naaimachine en de
bezorgdonderdag nemen zij mij niet
af. Lekker buiten lopen. Ik vind het
heerlijk!” Dat laatste tijd helpt haar
man haar zo af en toe een handje.
“Dan lopen wij naar elkaar toe. Verder heeft íe zijn eigen hobby’s hoor,
hij gaat graag naar veilingen kunst

kijken. Daar heb ik zelf niets mee,
maar het is goed dat ieder van ons
zo zijn eigen belevenissen heeft,
dan heb je elkaar altijd wat te vertellen.” Leny zit in het bestuur van IKA
(Interkerkelijk Koor Aalsmeer) en
bezoekt regelmatig zieken. “Er zijn
altijd wel mensen die een woord van
troost kunnen gebruiken. Het is heel
belangrijk om iets voor je medemens te doen. Dat geeft jezelf ook
een goed gevoel. Misschien krijg ik
er ooit nog wel eens een lintje voor”,
lacht zij maar schrikt tegelijk van de
spontane opmerking. “Oh, nee. Dat
is maar een grapje hoor.” Een foto in
de krant vindt zij al een hele grote
eer en beloning.
Janna van Zon

Verleidelijk voordeel

Salon de Promotion bij
Renault Nieuwendijk

Projecten in Nepal bezocht
Aalsmeer - Op 23 november vertrok Joke van der Zwaan samen met
vriendin Bep naar Nepal om de opbrengst van het benefietconcert in
Aalsmeer van dit jaar te gaan brengen. Dit jaar konden onder andere
5 computers worden aangeschaft.
Ze zijn persoonlijk weggebracht
naar de Chaturmukhi higher secondary school in Sakhtikor, een dorpje in Chepang hills. Tijdens het verblijf van Joke en Bep werden 27.000
stenen bezorgd en gedropt op het
terrein waar de nieuwe school, Sapana school, gebouwd gaat worden. Deze stenen zijn hoofdzakelijk
gesponsord door Antoniusschool in
Kudelstaart en enkele particuliere
gulle gevers. Als het eerste deel van
de school gebouwd is, zal er kleinschalig gestart worden met opvang
van de jongste kinderen en hun
moeders. Veel aandacht zal besteed
worden aan hygiëne en er komt al
direct een tandartspost. Langzaam
aan wordt de school dan uitgebreid.
Het idee is om zodanig onderwijs te
bieden dat jonge kinderen het leuk
gaan vinden om naar school te gaan.
Er is 800 euro geschonken aan de
medische checkup zodat zeep, tandenborstels en tandpasta kon worden uitgedeeld aan de kinderen. Tevens is een deel van het overgebleven geld gereserveerd, waarmee calamiteiten tijdens de checkup opgevangen kunnen worden. Als bijvoorbeeld een kind ernstig ziek blijkt te
zijn, kan het geld beschikbaar gesteld worden om het in een ziekenhuis te laten behandelen. In 2011

zijn er schooluniformen gesponsord
aan een schooltje in Siddhi. Deze
waren door het vrouwen werkgelegenheidsproject in Chitrasari gemaakt en gereed gekomen tijdens
het verblijf van Joke en Bep in Nepal. Deze konden ook persoonlijk
afgeleverd worden in Siddhi, Chepang Hills. Tevens was in 2011 van
de opbrengst van het benefietconcert een bibliotheek gebouwd bij de
Chitrasari school en werden boeken aangeschaft. Het is een mooie
ruimte geworden en er wordt efficiënt gebruik van gemaakt door de
docenten en studenten. Er stonden,
buiten de 2 computers die in 2011
werden geschonken nog 3 computers in de computerzaal, waarvan 2
beeldschermen kapot waren. Deze
konden van nog overgebleven geld
vervangen worden. Zo zijn er weer
5 complete computers ter beschikking. Dankzij de sponsoring van zoveel mensen middels geld, vrijwillige optredens, kosteloze dienstverlening door verschillende bedrijven en
de verdubbeling van OSA gedurende de afgelopen 9 jaar, konden Joke
en Bep getuige zijn van goed werk
dat daarvan inmiddels in Nepal gedaan is. Kleinschalige projecten, die
goed te overzien en aan te sturen
zijn. “We hebben ervan genoten dit
te mogen zien en zijn teruggekomen
met een dankbaar gevoel”, besluiten
Joke en Bep. Op de site www.nepalbenefiet.webs.com is een filmpje te
zien en zijn foto´s bekijken over de
verschillende projecten.

Hoogwerker geparkeerd?!
Aalsmeer - Is dit normaal op de Stommeerweg? Dacht dat het een grap was,
maar meerdere mensen met auto en scooter zijn er al bijna bovenop geknald.
De hoogwerker heeft het hele weekend zo vastgebonden aan een lantaarnpaal gestaan. Vreemd op een openbare weg! Maandag is de ‘geketende’ op
last van de gemeente en de politie toch verwijderd.

Aalsmeer - Salon de Promotion, tot
en met maandag 7 januari, staat in
het teken van passie, liefde en verlangen. Speciale aandacht is er bij
Renault Nieuwendijk voor de verleidelijke nieuwe Clio. Nieuwendijk
biedt verder aantrekkelijk voordeel,
onder meer op de Collection Passionnée-modellen Twingo, Mégane,
Scénic en Laguna. Bezoekers maken bovendien kans om miljonair
te worden! Tijdens Salon de Promotion staat de nieuwe Clio in de
spotlights, een auto om verliefd op
te worden. Verder is er uitgebreide
aandacht voor de Collection Passionnée-campagne, vol passie, liefde
en verlangen. De focus ligt daarbij
op de Twingo, de Mégane, de Scénic en de Laguna. Gedurende Salon
de Promotion biedt Renault Nieuwendijk veel interessante extra’s
op deze modellen. Klanten ontvangen bijvoorbeeld tot 2.500 euro extra inruilwaarde bij aankoop van een
nieuwe Renault. Maar Nieuwendijk
biedt meer. Wie het formulier in het
huis-aan-huisblad invult en langsbrengt of zich online laat registreren, kan tijdens de Salon de Pro-

motion een 1/5 staatslot ophalen bij
één van de vestigingen van Renault
Nieuwendijk. Een goede start van
het nieuwe jaar!
De vestiging van Renault Nieuwendijk aan de Zwarteweg is helemaal
klaar voor het nieuwe jaar. De afgelopen weken heeft iedereen heel
hard gewerkt en het resultaat mag
er zijn. De vestiging is in een nieuw
jasje gestoken, het oude meubilair
is vervangen door moderne meubels en ook de vloer, het plafond en
de wanden zijn compleet vernieuwd.
Komt u gerust eens langs om een
kijkje te nemen!

VVD tegen verhoging toeristenbelasting

Beraad en Raad in ‘t kort
Aalsmeer - De laatste bijeenkomst
in het jaar 2012 van Beraad en Raad
leverde donderdag 20 december op
de valreep nog een aantal besluiten
op. Dat gold voor de behandeling
gericht op het beschikbaar stellen
van een krediet voor het gemeentehuis ten behoeve van de voorbereiding van de verkoop van de nieuwbouw, het splitsen van beide gebouwdelen en het plaatsen van de
technische installaties in de oudbouw en de financiële gevolgen
hiervan. Ook het vaststellen van het
overzicht met veilig te stellen budgetten voor het jaar 2012 en het instemmen met de financiële gevolgen ervan werd afgehamerd. Dezelfde weg ging het onderwerp gericht op het vaststellen van het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2012 en
het normenkader voor 2013 en het
onderwerp gericht op de eerste begrotingswijziging 2013. De besluiten
werden raadsbreed gesteund.

burg gaf aan dat De Meerlanden
de kosten op zich neemt en dat was
voor de AB-fractie aanleiding voldoende om de motie van tafel te halen. Het laatste agendapunt van de
avond, het liep alweer redelijk naar
middernacht, was gericht op het benoemen van een vertegenwoordiger in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam, teneinde de belangen van de gemeente Aalsmeer in
deze Regioraad te waarborgen. Willem Kikkert (PACT Aalsmeer) heeft
aangegeven zijn functie niet langer
te kunnen invullen. Na een schriftelijke stemming bleek dat Robert
van Rijn (VVD) met vijftien van de
twintig uitgebrachte stemmen de
plaats van Willem Kikkert zal gaan
innemen. Het was voor Robbert Jan
van Duijn aanleiding om zijn “medestrijder” van PACT Aalsmeer te
bedanken voor het in gezamenlijkheid optreden namens de gemeente
Aalsmeer in de Regioraad.

Goed gedrag belonen
Dat gold niet voor het vaststellen van de belastingverordeningen
voor het jaar 2013. De VVD-fractie gaf bij dit onderwerp aan tegen
de verhoging van de toeristenbelasting te zijn. De AB-fractie diende een motie in waarbij de afvalstoffenheffing in beeld werd gebracht.
Goed gedrag dient beloond te worden en de kosten voor het omwisselen naar een kleinere restafvalcontainer kost nu geld. In de motie wordt het college opgeroepen
de kosten te dekken vanuit de afvalstoffenheffing. Wethouder Ad Ver-

Laatste werkdag
Aalsmeer - De laatste werkdag
kan natuurlijk gevierd worden in
café de Praam in de Zijdstraat op
vrijdag 28 december met DJ Marco en DJ Joost. Vanaf 13.00 uur is
iedereen welkom. Nieuw in 2013:
In de maanden januari en februari gaan vier teams het tegen elkaar
opnemen in ‘Mijn Praam is top’. Elk
team bestaat uit zeven personen. Er
wordt vier zaterdagavonden gestreden om de hoogste prijs, een reischeque ter waarde van 2000 euro.
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Op Kinderkunstzolder in Het Oude Raadhuis

Verkooptentoonstelling door en
voor kinderen van Tsjernobyl
Aalsmeer - Dieren zorgen voor
de vrolijke noot in de benefiet-verkooptentoonstelling op de kinderkunstzolder van Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat.
In de 45 knappe en kleurrijke verftekeningen van kinderen van 6 tot
14 jaar uit Wit-Rusland zijn grappige dieren uit oude sprookjes te zien.
De muis staat voor bescheidenheid,
het paard voor trots en de vogel kan
de toekomst voorspellen.

1

4

De kinderen gaan vier keer per
week na schooltijd naar een speciale kinderkunstschool, waar zij les

krijgen van de beste kunstenaars.
Alle tekeningen zijn te koop en de
opbrenst is voor kinderen van Tsjernobyl.
De stichting Tsjernia geeft humanitaire steun aan kinderen die werden getroffen door de ramp met de
kerncentrale van Tsjernobyl.
De benefietverkoop vindt plaats tot
en met 24 februari en een kijkje nemen op de Kinderkunstzolder van
Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat kan iedere donderdag tot en
met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur.

1. Nika Serebritskaja
(13 jaar)
Rondtrekkend circus 170 euro
2. Natasja Zacharkova (12 jaar)
Winterfeest
160 euro
3. Irina Konstantinova ( 8 jaar)
Leuke familie
140 euro
4. Karolina Pavlovtsj
(12 jaar)
Tover-najaar
90 euro
5. Nastja Karpovitsj
(12 jaar)
Wandeling
130 euro
6. Olivia Akoelitsj
(15 jaar)
Sneeuwklokjes
230 euro
7. Elizaveta Psjenitsjnaja (14 jaar)
Kosmos
180 euro
8. Natalja Leonova
(12 jaar)
Kaas
110 euro
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Gedicht uit 1932: Crisis

Stimuleringsplan kan bekostigd worden

Ondernemersfonds komt er!

Aalsmeer - Jacob Buis (1882-1963) heeft tussen 1920 en 1940 veel gedichtjes gemaakt, die gepubliceerd werden in De Meerbode. Onderstaand gedicht
schreef hij voor de krant op 31 december 1932, tachtig jaar geleden dus, maar
eigenlijk weer recent:
Waarde lezer, lezeres
Aan het eind van ‘t oude jaar
Schrijf ik nog een klein gedicht
Ook al heeft het naar mijn meening
Weinig goeds toch uitgericht.
Als men denkt wat er gebeurd is
In het afgeloopen jaar,
Schrijf ik Crisis, Crisis, Crisis,
Zonder lichtpunt hier of daar.
Werkeloozen bij millioenen,
‘t Hongerspook zweeft overal.
Revolutie, moord en doodslag
Roof en inbraak bovenal.
Schuldenkwestie, met betalen
Mot in China en Japan.
Praten over de ontwapening
Zoo was ‘t afgeloopen jaartje
Als maar donker nergens licht

En wij menschen wachten, wachten,
Tot de duistenis eens zwicht.
Zwicht voor beter mooier dagen,
Die toch ook eens komen gaan.
Dat wij blijde in het Oosten,
‘t Nieuwe zonlicht op zien gaan.
Laat ons werken met z’n allen
Voor ontwapening en Vree
Voor een beter wereldorde,
Op dan burgers, strijd dan mee.
Maar hou dit gestaag voor oogen
Geen geweld maar met verstand.
Brengt toch eenmaal oude zegen
Elders en in ‘t Bloemland
‘k Wensch aan U het volgend jaartje
Veel geluk voor ieder mensch
Dat is ‘t beste wat ik doen kan,
Heusch dat is mijn een’ge wensch

Bestuursleden Wijkoverleg
Oost nemen afscheid
Aalsmeer - Maandagavond 17 december hebben voorzitter Pierre
Brancart en secretaris Nico Schuurman afscheid genomen van het
wijkoverleg Aalsmeer-Oost.
Pierre is bijna elf jaar voorzitter geweest en Nico was vijf jaar secretaris. Er heeft zich inmiddels een
nieuw bestuurslid gemeld voor het
wijkoverleg. Peggy Moeskop gaat
zich inzetten voor haar wijk. Maar
het wijkoverleg is naarstig op zoek
naar nog meer nieuwe bestuursleden. Bewoners van Aalsmeer-Oost

die interesse hebben of meer willen
weten over wat een bestuursfunctie inhoudt kunnen contact opnemen met Bep Korsse, penningmeester. Dat kan via email Bep.korsse@
gmail.nl of telefonisch 0297-327583.
Wethouder Gertjan van der Hoeven
moest helaas wegens ziekte verstek
laten gaan bij dit afscheid. Wel had
hij de beide bestuursleden telefonisch bedankt voor hun jarenlange inzet. En namens hem werden er
bloemen en een Aalsmeers klokje
overhandigd.

Wethouder Rik Rolleman
bezoekt het Kabouterhuis
Aalsmeer - Donderdag 29 november heeft Wethouder Rik Rolleman
een bezoek gebracht aan het Kabouterhuis in Amstelveen. Het Kabouterhuis is een Medisch Orthopedagogisch Centrum voor jonge kinderen (tot 7 jaar) met (ernstige) gedragsproblemen en/of complexe ontwikkelingsproblemen. Op
het programma stonden een gesprek met een gedragswetenschapper, drie ouders van de cliëntenraad
en gezinsbegeleiders. Ook werd er
een toelichting gegeven hoe het Kabouterhuis werkt en hoe dit ook in
Aalsmeer kan worden toegepast.
Wethouder Rolleman: “Vooral het
gesprek met de ouders heeft indruk op me gemaakt. Zo waren er
ouders die met hun kind al in diverse ziekenhuizen waren geweest,
maar in het Kabouterhuis hebben ze
de juiste diagnose gesteld. Dit kind
krijgt nu gerichte hulp op de dagop-

Gemeentegids
2013 bijna uit
Aalsmeer - De nieuwe gemeentegids Aalsmeer 2013 wordt binnenkort huis aan huis bezorgd. Het
boekje staat vol informatie over
sportverenigingen, scholen, huis-

vang van het Kabouterhuis. Met deze gerichte hulp kunnen de ouders
het kind ook verder helpen als het
thuis is.” Soms maken ouders of verzorgers zich zorgen over het gedrag
of de ontwikkeling van een kind.
Sommige kinderen zijn druk, praten
nog niet of gaan moeilijk met andere kinderen om. Ook gaat opvoeden
niet altijd vanzelf.
Ouders die tegen problemen aanlopen kunnen op verwijzing van huisarts, Loket Vroeghulp of Bureau
Jeugdzorg terecht bij ’t Kabouterhuis. De professionals van ’t Kabouterhuis werken dan samen met de
ouders en de school of het kinderdagverblijf aan de optimale ontwikkeling van het kind. ’t Kabouterhuis
richt zich met name op kleine kinderen van 0 tot 7 jaar. Meer informatie
is te vinden op de website www.kabouterhuis.nl.

artsen en andere belangrijke wetenswaardigheden uit Aalsmeer en
Kudelstaart. Zeker voor nieuwe inwoners is de gemeentegids onontbeerlijk om snel de weg te vinden in
de gemeente.
Wie de gemeentegids in januari niet
ontvangt, kan een exemplaar ophalen in het gemeentehuis op het Drie
Kolommenplein.

Wethouder Verburg bij Kickoff bijeenkomst Vita over Welzijn Nieuwe Stijl.

Kickoff bijeenkomst Vita
voor Welzijn Nieuwe Stijl
Aalsmeer - In 2013 zal het sociaal cultureel activiteiten aanbod van
Vita welzijn en advies anders worden ingericht. Daarnaast zal ook in
Aalsmeer gewerkt gaan worden volgens Welzijn Nieuwe Stijl, een landelijke ontwikkeling waar Vita, net
als veel andere gemeenten in Nederland, ook in mee gaat. In het kader van deze ontwikkelingen, organiseerde Vita Aalsmeer op 19 november een aftrapbijeenkomst in
het gemeentehuis. De bijeenkomst
was bedoeld voor al haar vrijwilligers en docenten, alsmede voor diverse organisaties die net als Vita
iets voor ouderen in Aalsmeer betekenen. Uitgenodigd waren de zorgcentra, kerken, de ouderenbonden,
het mantelzorgsteunpunt, de ouderenadviseur en betrokkenen namens de wijkoverleggen. Ook Wethouder Ad Verburg was bij deze
avond aanwezig. Wethouder Verburg: “Door meer zaken aan elkaar te koppelen en samen te werken is veel mogelijk op het gebied
van sociaal cultureel activiteiten. Op
dit moment worden veel activiteiten dubbel georganiseerd bij andere organisatie. Bijvoorbeeld sporten
voor ouderen bij twee verschillende
organisaties. Het samenvoegen van
activiteiten zorgt voor grotere groepen en dat cursussen toch kunnen
blijven bestaan.” Na een welkom
door voorzitter Jan Daalman, volgde een speech door Vita directeur
Dion de Leuw en een presentatie
door coördinator Marjolein van Dijk.
Hierin werd duidelijk dat er het komende jaar met minder mankracht
zal worden gewerkt. Vita blijft in
2013 een basisaanbod bieden van
beweging en ontmoeting in de wijken Dorp, Oost, Hornmeer, Stommeer en Kudelstaart. Ook diensten
zoals de klussendienst, haal- en
brengdienst, het geheugenspreekuur, de computerinloop en het belastinghulpspreekuur blijven. De
overige activiteiten zullen volgend
jaar niet meer onder het aanbod van
Vita vallen, maar mogelijk wel als

zelfstandige cursus worden voortgezet. Vita houdt Aalsmeerders de
komende tijd op de hoogte van deze
veranderingen. Ook voegt Vita haar
twee kantoren samen in Wijksteunpunt Meander.
Vooruit kijken
Na de pauze kregen de aanwezigen
in gemixte groepen een casus voorgelegd, om alvast kennis te maken
met Welzijn Nieuwe Stijl. Zo ging
een van de casussen over een voor
ouderen ingerichte praatplek die
niet heel goed bezocht werd. Bekeken werd hoe dit beter georganiseerd kan worden? De methode
is nog nieuw, maar bevat ook veel
vertrouwde elementen van manieren van werken. Zo ontstaat een
sfeer waarin men elkaar een beetje
leert kennen, want het is mooi als dit
zou leiden tot meer samenwerking
in de wijk, zegt Vita. “Dit is een van
de speerpunten van Welzijn Nieuwe
Stijl”, zo vertelt Marjolein van Dijk.
“Vrijwilligers en docenten pikken
veel signalen van de ouderen op tijdens de activiteiten. Zo ontstaat een
informele zorgstructuur. Ook bereik
je meer als organisaties met elkaar
gaan samenwerken. Meer dan wanneer je vanuit je eigen straatje blijft
denken.” De Aalsmeerse wethouder
Ad Verburg sluit zich hier van harte bij aan en spreekt van denken in
kansen. “Gemeenten doen niet voor
niets aan Welzijn Nieuwe Stijl. De
kosten rijzen de pan uit door de vergrijzing. We moeten terug naar de
basis, de kracht van de samenleving
zelf.” Hij vindt dat voor Vita een belangrijke taak is weggelegd: Inventariseren. “In Aalsmeer gebeurt ongelofelijk veel. Hoeveel klaverjasavonden zijn hier wel niet? Veel activiteiten overlappen elkaar, die moeten we op elkaar afstemmen. Laten
we niet blijven hangen in het feit dat
we moeten inleveren. Deze avond
is een mooie start om de veranderingen aankomend jaar met elkaar
in te vullen. Wat mij betreft aan de
slag.

“Grotere kans op woning”

Regels woonruimteverdeling
in Stadsregio aangepast
Aalsmeer - De Stadsregio Amsterdam streeft samen met de woningcorporaties naar een open en
toegankelijke woningmarkt met
zo min mogelijk beperkingen. Om
die reden is vanaf 1 januari 2013
geen regionale binding meer nodig om in aanmerking te komen
voor een sociale huurwoning. Om
dezelfde reden komt er een lotingsysteem voor een beperkt deel van
het huuraanbod. Dit is op 18 december door de Regioraad besloten. Wethouder Wonen, Rik Rolleman: “De invoering van een lotingsysteem is een wijziging in het
toedelen van woonruimte in de
stadsregio Amsterdam. Dit maakt
een verhuizing gemakkelijker voor
woningzoekenden met een korte
woon- of inschrijfduur die de behoefte hebben om op korte termijn te verhuizen. Met het verloten
van woningen krijgen deze woningzoekenden een grotere kans
op een woning dan op basis van
wachtduur. In de regio komt ongeveer 15% van het sociale huuraanbod voor verloting in aanmerking. Het lotingsysteem vormt een
aanvulling op het huidige toewijzingssysteem op basis van woonen inschrijfduur en treedt komend
voorjaar in werking. Informatie is
dan te vinden op de website van
WoningNet. Na twee jaar wordt
het effect geëvalueerd.” Een andere wijziging is het afschaffen
van de regionale binding. Woningzoekenden hoeven per 1 januari 2013 niet langer in de regio te
wonen of te werken om in aan-

merking te komen voor een sociale huurwoning. Hierdoor krijgt de
woningmarkt een opener karakter. Daarnaast houden gemeenten voor een deel van het woningaanbod lokale beleidsruimte. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld voorrang verlenen aan lokaal ingezetenen. Mocht toch onevenredige
verdringing van lokaal ingezetenen plaatsvinden, dan is voorzien
in tijdelijke ophoging van de lokale beleidsruimte. Hetzelfde geldt
voor situaties waarin de aanpassing leidt tot leefbaarheidsproblemen. Voor het toedelen van woonruimte zijn nog andere regels gewijzigd, waaronder de invoering
van een regionaal label voor gezinnen, waardoor woningen voor
deze groep worden gereserveerd.
Ook is door de gemeenten en corporaties de intentie afgesproken
om te zorgen voor voldoende beschikbare betaalbare huurwoningen en een evenwichtige spreiding over de regio. Alle wijzigingen worden verwerkt in het Convenant Woonruimteverdeling. Ondertekening van het aangepaste
convenant vindt nog voor de jaarwisseling plaats. Daarnaast stelt
de Stadsregio Amsterdam een
Regionale Huisvestingsverordening vast, waarin regels voor particuliere verhuurders zijn opgenomen. Zo geldt er nog maar één inkomenstabel, met een plafond van
bruto 43.000 euro. De Regionale huisvestingsverordening 2013
is aan de nieuwe afspraken aangepast.

Aalsmeer - De voorgestelde Verordening Reclamebelasting 2013 voor
een ondernemersfonds Aalsmeer
Centrum is donderdag 20 december
met zeventien stemmen voor en drie
stemmen tegen aangenomen en dat
betekent dat er per 1 januari 2013
een ondernemersfonds komt. Het
zou moeten betekenen dat het winkelgebied in het centrum aantrekkelijker wordt en dat er vervolgens
meer bezoekers getrokken worden.
De Winkeliersvereniging Aalsmeer
Centrum (WVAC) heeft in nauwe samenwerking met commerciële partijen en de Kamer van Koophandel een stimuleringsplan voor
het centrum van Aalsmeer opgesteld met als titel ‘Meer Aalsmeer’.
Het plan is tot stand gekomen met
de gevestigde ondernemers uit het
centrum. In het opgestelde stimuleringsplan staat een heel pakket aan
maatregelen die de ondernemers de
aankomende periode verwachten te
gaan uitvoeren. De maatregelen zijn
investeringen in gezamenlijke communicatie en promotie, de aankleding van het winkelgebied, evenementen en acties.
Meerjarige financiering
Om het opgestelde stimuleringsplan uit te voeren is een meerjarige financiële basis nodig. De ondernemers hebben aangegeven dat
de meerderheid bereid is om een financiële bijdrage te leveren van 720
euro per jaar en hierdoor ontstaat
er een jaarbudget van circa 79.200
euro. Om een meerjarige financiering te waarborgen en te voorkomen dat sommige ondernemers wel
mee profiteren maar niet meebetalen (Free-Riders) is het voorstel om
te gaan werken met een ondernemersfonds en dit fonds wordt jaarlijks voorzien van financiële middelen via een reclamebelasting die
wordt geïnd in een vastgesteld gebied in Aalsmeer Centrum. Het was
al snel duidelijk dat geen enkele
fractie stond te juichen bij het gegeven van het eenheidstarief, maar
juridisch is er nog geen andere mogelijkheid gevonden. De fracties van
PACT, CDA en Aalsmeerse Belangen
zagen zich dan ook genoodzaakt

een amendement in te dienen. In
het amendement wordt voorgesteld
om aan het voorliggende besluit toe
te voegen dat bij wijze van proef
voor een periode van twee jaar in
te stemmen met het oprichten van
een ondernemersfonds gebaseerd
op reclamebelasting en na een jaar
functioneren van het fonds een evaluatie te laten plaatsvinden. In deze
evaluatie zullen naast de voortgang
van het plan ‘Meer Aalsmeer’ ook
de mogelijkheden van het invoeren
van een gedifferentieerd tarief moeten worden meegenomen. De verbeterpunten zullen vervolgens vanuit de evaluatie in een voorstel aan
de raad worden voorgelegd.
Oneerlijke tariefstelling
De VVD fractie was niet eensluidend over het ondernemersfonds.
Het initiatief werd wel als waardevol gekwalificeerd met veel perspectief, maar wat de fractieleden
Wim Spaargaren, Robert van Rijn en
Marjanne Vleghaar betreft druist het
te veel in tegen de liberale principes
waarbij de vrijemarktwerking en zo
min mogelijk bemoeienis van de
overheid de voorkeur heeft. De oneerlijke tariefstelling voor grote en
kleine ondernemers was in dit geval
en te hoge drempel. Teun Treur en
Berry Nijmeijer konden zich wel vinden in het ondernemersfonds. Wat
de AB-fractie betreft moet er in het
centrum wat gebeuren. Het is geen
luxe, maar uit nood geboren en met
name de Zijdstraat moest het bij deze fractie ontgelden. Voor de gemeente is hier een rol weggelegd
om de winkeliers samen te brengen.
Wat de CDA fractie betreft ziet het
plan er geweldig uit en wat PACT
betreft is zo’n ondernemersfonds eigenlijk geen overheidstaak is, maar
anders was er waarschijnlijk niets
van de grond gekomen. Het voorstel
werd door de meerderheid omarmd
en dat zorgde voor een applausje op
de publieke tribune, dit tot ergernis
van burgemeester Theo van Eijk. “U
mag de vergadering niet beïnvloeden”, aldus het commentaar in de
richting van de blije afgevaardigden
van Winkeliersvereniging Aalsmeer
Centrum.

Eens met sloop en nieuwbouwplannen

Bewonerscommissie tekent
akkoord over Machineweg
Aalsmeer - Met een zwierige krul
ondertekende de heer Fred Vos,
voorzitter van Bewonerscommissie
Aalsmeer Oost, donderdag 20 december, namens de bewoners van
de Machineweg het sociaal plan.
Dit plan waarin alle wettelijke en
verkregen afspraken staan, is tot
stand gekomen via een lang en uiterst zorgvuldig proces, én veel koffie, waarbij de bewoners op allerlei
manieren betrokken zijn geweest.
En ondanks het feit dat het vele
‘Machineweggers’ aan het hart gaat
dat hun Rooie Dorp gesloopt gaat
worden, heeft het merendeel ingestemd met de sloop en de nieuwbouwplannen. De ondertekening
gebeurde in het bijzijn van, uiteraard, woningbouwvereniging Eigen
Haard, leden van Bewonerscommis-

sie Aalsmeer Oost, leden van klankbordgroep Machineweg, de externe adviseur, de gemeente Aalsmeer
en de Huurdersvereniging Aalsmeer
Kudelstaart. De volgende stap in dit
traject vindt plaats binnen de raadsvergadering, begin van het nieuwe jaar. Het is de gemeente die de
uiteindelijke beslissing tot sloop
neemt. Hoe de beslissing ook uit zal
vallen, aan de gemaakte afspraken
zal het niet liggen. Eigen Haard is de
bewoners enorm tegemoet gekomen; ze realiseren zich terdege dat
hun beslissing grote gevolgen voor
de bewoners heeft, zowel emotionele als praktische. Een woord van
waardering voor de Bewonerscommissie en de klankbordgroep is hier
ook op zijn plaats; zij hebben zich, in
hun vrije tijd, enorm ingezet.

Weer subsidies gemeente voor
verenigingen en stichtingen
Aalsmeer - Voor het jaar 2013 heeft
de gemeente 55 subsidieaanvragen
van verenigingen en stichtingen
ontvangen. Het gaat hier om stimuleringssubsidies. Deze aanvragen
worden getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening en de door
het college vastgestelde beleidsregels. Van de aanvragen zijn er op dit
moment 20 volledig toegewezen, 15
zijn gedeeltelijk toegekend, 19 zijn
nog in behandeling en 1 aanvraag is
afgewezen omdat niet duidelijk is of
de subsidie ten goede komt aan de

Aalsmeerse burgers. Verenigingen
en stichtingen die subsidie hebben
gekregen van de gemeente zijn:
Scouting Wiol & Willem Barendsz,
Aalsmeers Harmonie, Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda, Stichting de Aanloop, Stichting
Slachtofferhulp, Radio Aalsmeer,
zwemsportclub Oceanus alsmede
dorpsraad Kudelstaart en de wijkoverleggen De Dorper, Hornmeer,
Stommeer en Aalsmeer-Oost. De
verenigingen zijn inmiddels per brief
op de hoogte gesteld van de besluiten.
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JANUARI

MAART

Het jaar 2012 begon met een geweldige tegenslag voor voetbalvereniging
RKAV. Vandalen hebben tijdens de jaarwisseling de hoofdtribune in brand gestoken. De tribune, heel veel uren vrijwilligerswerk en alle spullen van het
Weekaatje gingen in rook op. Ook onbegrijpelijk was dat er vuurwerk is gegooid naar brandweermensen tijdens het vreugdevuur in Kudelstaart. “Oud en
nieuw was nog niet het feest waar ik op hoopte”, aldus burgemeester Pieter
Litjens in een reactie. De reacties op het drama voor RKAV waren overigens
hartverwarmend. Er zijn spontaan diverse acties gehouden en er werd gul gegeven door inwoners, (collega)leden en sponsors. Zondag 15 april is de nieuwe tribune van RKAV met veel spektakel en de eer aan burgemeester Litjens
om de overdekte zitplaats officieel in te luiden heropend. De saamhorigheid
van de vereniging en alle inwoners is in deze enorm groot geweest. Slechts
drieënhalve maand is de voetbalvereniging tribuneloos geweest.

MEI

Tijdens het concert van het Oegandees kinderkoor bij de Levend Evangelie
Gemeente is Mathijs Piet in het zonnetje gezet. De Aalsmeerder is oprichter
en voorzitter van de stichting Kinderhulp Afrika en zijn ongekende gedrevenheid en betrokkenheid, al 25 jaar lang, werd Koninklijk beloond. Kinderhulp
Afrika begon als een vriendendienst en is inmiddels uitgegroeid tot een grote hulporganisatie, die in Oeganda een dynamisch dorp heeft gebouwd, waar
niet alleen 550 weeskinderen onderwijs en onderdak krijgen, maar waar medische hulp wordt geboden in de aanwezige kliniek aan bewoners in omliggende dorpen. “Uw liefde voor god en uw naasten maken indruk. U bent een bijzonder mens”, zo zei burgemeester Pieter Litjens tijdens de uitreiking. Mathijs
Piet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Redelijk historisch was het nieuwsfeit dat 15 maart naar buiten werd gebracht
door de gemeente. RKAV, VVA en JAU willen fuseren, één voetbalvereniging
worden. Wie had dat gedacht?! Met het samenvoegen van de jeugdafdelingen
van RKAV en VVA in JAU was natuurlijk wel al min of meer de deur op een kier
gezet. “Het zou een gemiste kans zijn om nu niet door te zetten. Door de fusie kan de vereniging een betere doorstroom bieden”, aldus de voorzitters Cor
Geleijn van VVA en Rob Spring in ‘t Veld van RKAV. Uiteraard heeft de fusie
de goedkeuring van de gemeente. Op de begroting zijn gelden gereserveerd
om één complex bij RKAV aan de Beethovenlaan. Er dienen 6,5 extra velden
aangelegd te worden en uitbreiding van de kantine, de bestuurskamer en het
aantal kleedkamers is noodzakelijk.

Op 15 mei is de inschrijving voor verkiezing van beste onderneming en starter van het jaar geopend. De tienkoppige juryleden kregen vele inschrijvingen voor ogen en hebben tientallen bedrijven bezocht. Op vrijdag 9 november
was de feestelijke bekendmaking in de Crown Studio’s. Tot beste grote onderneming van 2012 is softwarebedrijf Fiqas Aalsmeer uitgeroepen, beste kleine ondernemer kantoorleverancier Multi Supplies en beste starter Zeilmakerij
Aalsmeer. De verkiezing onderneming en starter van het jaar is voor de tweede maal gehouden en is een initiatief van Rabobank Regio Schiphol en Flynth
adviseurs en accountants.

De eerste baby, die in 2012 ter wereld is gekomen, is Teun Smit. Op 11 januari is deze nieuwe inwoner geboren. Wethouder Ulla Eurich ging bij de trotse
ouders Esther en Nico op bezoek en nam een grote teddybeer en een complimenteller mee. Met de complimententeller worden kersverse ouders geïnformeerd over de vele voordelen van positief opvoeden en worden ze gewezen op het bestaan van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Snoeien van groen en kappen van bomen gaan mensen altijd aan het hart. De
boodschap van de gemeente half maart kwam dan ook best even aan: De komende weken gaat er flink gesnoeid worden en ruim 140 bomen gaan gekapt
worden. Bomen zijn omgehaald in de Hornmeer en langs de Mijnsherenweg
volgens het bomenplan en op verzoek van inwoners. Echter het merendeel van
de te kappen bomen is ziek. Verdwenen markante bomen zijn de twee grote
wilgen in de fortbocht, twee kastanjebomen op de Oosteinderweg, ter hoogte
van de Lijnbaan, en de grote kastanje in de Marktstraat. Deze kastanje bleek
een besmettelijke ziekte te hebben en om overdracht te voorkomen werd de
100-jarige tot de wortels klein gemaakt. Het aangekondigde kappen leverde
protest op, maar de klus ging door. Het weghalen trok veel bekijks.

FEBRUARI
In februari maakte koning winter zijn intrede. Er viel een dik pak sneeuw en
er kon geschaatst worden op de Westeinderplassen. Er zijn sneeuwpoppen
gemaakt, natuurlijk kamen de sleeën tevoorschijn en hoeveel mensen precies hun schaatsen aangetrokken hebben, is niet bekend. Veel in ieder geval,
het was niet alleen op de Poel en bij Topsvoort druk, ook massaal werd geschaatst op dichtgevroren sloten. Uiteraard was er ook overlast. Gladde wegen en voet- en fietspaden, maar de winterpret had toch wel de overhand.

APRIL
De ambtelijke samenwerking tussen
Aalsmeer en Amstelveen is ook afgelopen jaar regelmatig het gesprek
van de dag geweest. Er zijn positieve reacties, maar vooral is er (nog
steeds) de angst dat Aalsmeer opgeslokt wordt door haar grote buurman.
De plannen van het kabinet om grotere gemeentes te maken, wakkerde de discussies weer aan. Wordt het
gemeente Amstelland? Wat de bestuurders in Aalsmeer betreft, blijft
Aalsmeer ‘gewoon’ Aalsmeer. Vlak
voor het paasweekend in april is een
belangrijke stap gezet in de ambtelijke samenwerking. Burgemeester Pieter Litjens heeft donderdag 5 april symbolisch alle ict-systemen overgedragen aan burgemeester Jan van Zanen van
Amstelveen. Sinds 10 april konden alle medewerkers van zowel Aalsmeer als
Amstelveen inloggen op 1 netwerk. In de week vanaf 17 december werd het
steeds stiller in het gemeentehuis. Alle ambtenaren, op de medewerkers van
de publieksbalie, de bodes en burgemeester en wethouders na, hebben hun
bureaus ingeruimd in het gemeentehuis van Amstelveen en worden vanaf 1
januari 2013 Amstelveense ambtenaren.

JUNI
Op 1 juni hoort de 12-jarige Jasper
Leegwater uit Aalsmeer dat hij de
presentatiewedstrijd van het Jeugdjournaal heeft gewonnen. Volgens de
vakjury kwam Jasper zelfverzekerd
over en durfde hij te presenteren. Als
prijs mocht hij de volgende dag het
echte Jeugdjournaal presenteren en
dat ging de leerling, voor het laatste
jaar, van basisschool Samen Een prima af.
Half juni maakt wethouder Ulla Eurich bekend dat zij heeft besloten
zich per direct terug te trekken uit de
politiek. Persoonlijke overwegingen zijn de reden. De PACT-vrouw mist de dynamiek van het bedrijfsleven. Ulla Eurich laat in haar afscheid weten met intens veel plezier gewerkt te hebben voor de gemeente. Haar opvolger meldde zich overigens snel. PACT-voorzitter Rik Rolleman heeft deze functie verruild voor wethouder.

Bloemen en felicitaties voor het echtpaar De Kuijer-Bon op 18 april. Jaap (87)
en vrouw Jans (90) vierden hun 65 jarig huwelijk. Bruid en bruidegom hebben
vele jaren in Kudelstaart gewoond. Natuurlijk ging burgemeester Pieter Litjens
bij het diamanten paar op bezoek. Jaap en Jans zijn ’echte mensen mensen’
en hebben een rijk verleden in het verenigingsleven van Kudelstaart.

Begin februari is een aanvang gemaakt met de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente. Aan de eerste aansluiting op 22 februari is een officieel tintje gegeven. Wethouder Ad Verburg verrichtte de eerste boring bij de
Groenstrook in de Linnaueslaan. Het hele jaar door is hard gewerkt. Iedere inwoner is wel ergens de groep mannen met oranje hesjes tegengekomen. Inmiddels is het werk afgerond. Aalsmeer is hiermee één van de eerste gemeente in Nederland die ‘aangesloten’ is op het glasvezelnetwerk. Overigens
wordt nog geen gebruik gemaakt van deze supersnelle verbinding. Er wordt
gefluisterd vanaf 2014.

Op 21 april is het jong van slechtvalkenpaar Sleggie en Youngster in de watertoren geboren. Na het supersucces van vorig jaar, waren de verwachtingen
bij de vogelliefhebbers hoog gespannen. Op 13 maart werd het eerste ei
gelegd en het legsel was op 21 maart
met vier eieren compleet. Drie van
de vier eieren zijn echter door onrust
door andere slechtvalken verloren
gegaan. De kleine is groot gegroeid,
bleek een meisje te zijn zo werd tijdens het ringen op 12 mei geconstateerd en heeft inmiddels Aalsmeer
en de watertoren verlaten. Komen
Sleggie en Youngster in 2013 terug?
Zeker is in ieder geval dat vogelkenners vanaf maart de watertoren weer
gaan bespieden met verrekijkers.

In de derde week van juni is een aanvang gemaakt met de restauratie van de
laatste 33 grafzerken op het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg. De
verzakte zerken zijn opgehoogd, de gebroken stenen gelijmd en alle kettingen
langs de graven zijn hersteld. Tot slot zijn alle zerken weer leesbaar gemaakt.
Het Boomkwekerskerkhof is een gemeentelijk monument, werd op 1 januari
1985 in gebruik genomen en is bijna honderd jaar later, op 1 januari 1970, gesloten. De komende jaren gaat gewerkt worden aan het in staat brengen van
de oorspronkelijke beplanting.
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JULI

SEPTEMBER

NOVEMBER

Voor de tweede maal is op 3 juli het Nationaal Regenboog Evenement van
start gegaan in Leiden. Op vrijdag 6 juli gingen de zeilboten de strijd aan op de
Westeinderplassen. Aan het roer van de boot van de gemeente Aalsmeer nam
Marc Blees plaats. Op zijn eigen Poel voelde de topzeiler zich prima thuis en
finishte als eerste. Het leverde Aalsmeer uiteindelijk de tweede plaats op. Voor
de jeugd waren diverse activiteiten georganiseerd, onder andere zeilen in Optimisten en een eigen praam bouwen.

De week begon maandag 16 juli met een zonnetje en gelukkig maar. De
peuters en kleuters van kinderdagverblijf De Berenboot en peuterspeelzaal
Boerengroet mochten de kwasten ter hand nemen om de schutting voor de
nieuwbouw in het Centrum een vrolijke en kleurrijke uitstraling te geven. Hele mooie kunstwerken zijn gemaakt en nu nog steeds te zien. De nieuwbouw
vordert overigens volgens planning. De garage onder de woningen en winkels
is dicht en gestart is met de bouw van de panden. Naar verwachting worden
de eerste woningen en winkels in 2014 opgeleverd.

2012 Gaat in Aalsmeer zeker de boeken in als het jaar van veel huwelijksjubilea. Oud-burgemeester Pieter Litjens heeft, ook vorig jaar overigens, heel wat
gebakjes gegeten en op de bank gezeten bij 60 jaar getrouwde echtparen.
Ook burgemeester Theo van Eijk heeft al drie keer bruidsparen gefeliciteerd
met een boeket bloemen. En zestig jaar heeft in deze gemeente ook nog een
overtreffende trap. Martin van der Sluis en Anna van der Vaart gaven elkaar
in 1947 het ja-woord. De oud-kapper van de Machineweg en zijn echtgenote genieten nog dagelijks van hun samen zijn. Al 65 jaar samen gelukkig. Natuurlijk kwam burgemeester Theo van Eijk het briljanten paar feliciteren en hij
bracht de originele trouwakte mee.

Op woensdag 29 augustus gingen in Londen de Paralympische Spelen van
start. De Aalsmeerse zwemster Mirjam de Koning-Peper had zich, net als in
Peking vier jaar geleden, geplaatst voor dit sportieve topevenement. Op de
100 meter rug wist zij de bronzen plak te bemachtigen, goud haalde zij binnen
op de 50 meter vrije slag in een nieuw Paralympics record!

De internationale Horti Fair en FloraHolland Trade Fair gaan samen verder in
een nieuwe beurscombinatie. In 2013 presenteren de twee organisatie voor
het eerst de gezamenlijke handelsbeurs voor iedereen die actief is in de nationale en internationale tuinbouw. Meer dan 700 kwekers uit binnen- en buitenland gaan hun aanbod tonen, waaronder natuurlijk ook nieuwe producten. De internationale handelsbeurs gaat plaatsvinden in Aalsmeer in de eerste week van november. De beetje de vaktentoonstelling terug, dus. Wethouder Ad Verburg is uiteraard blij met deze samenwerking en dat gekozen is
voor Aalsmeer. “Deze beurs hoort ook thuis in het wereldhandels- en kenniscentrum Aalsmeer. Het is goed voor de Aalsmeerse en de Nederlandse economie.”

September is al jaren de feestmaand in Aalsmeer en ook in 2012 is vanaf de
eerste dag het feestgedruis ingezet met de verlichte botenshow en een spectaculair vuurwerk. Gelijk gevolgd door de feestweek, de havendag en gezellige braderie, de ook weer zonnige pramenrace, de historische motorraces, het
bloemencorso en de kunstroute. Geweldige maand weer!

AUGUSTUS

DECEMBER

OKTOBER

In augustus werd het aangekondigd: Binnenkort een bioscoop in Aalsmeer.
En inmiddels kunnen inwoners de nieuwste films bekijken in hun eigen dorp.
Met de James Bond film Sky Fall is half oktober de start gemaakt. Crown Cinema biedt niet alleen volwassenen een avondje ‘film pikken’, maar ook voor
de nieuwste kinderfilms gaan de lichten uit. De films worden getoond in het
Crown Theater, waar nog het hele seizoen genoten kan worden van een gevarieerd cabaret-, toneel- en muziek-programma. De organisatie van Crown
Studios Aalsmeer zijn nog druk doende de benodigde vergunningen rond te
krijgen bij de gemeente voor een discotheek en een casino.

Op de eerste dag van december
vond de feestelijke heropening van
de bibliotheek in de Marktstraat
plaats. De hele maand november is
met man en macht gewerkt om de
bieb een nieuw uiterlijk te geven en
de collectie en de diensten aan te
passen aan de tijd. De opening werd
verricht door wethouder Gertjan van
der Hoeven: “Ik sta hier met gepaste trots. Met deze gemoderniseerde
bibliotheek kunnen we weer vele jaren vooruit. De bieb heeft Aalsmeerders en Kudelstaarters veel extra’s te
bieden.”

De Wit-Russische kinderen zijn dit jaar anderhalve maand in Aalsmeer verwend. De jongens en meisjes hebben gewoond bij gastgezinnen en zijn tijdens hun verblijf behoorlijk in het zonnetje gezet. Ze kregen kleding, waaronder zelfgebreide truien, mutsen en sjaals, mochten op bezoek bij de brandweer, hebben een rondvaart over de Westeinderplassen gemaakt en zijn rondgeleid in de bloemenveiling. Hoogtepunt was toch wel het op de foto gaan
met de burgemeestersketting.
Een foto van de Pieter Litjensweg kreeg de redactie in augustus opgestuurd
van de oud-Aalsmeerse Bianca van Eijk. In Noord-Limburg heten heel veel families Litjens van hun achternaam, 1 heeft zelf een eigen straatnaambord. Toeval was natuurlijk dat Pieter Litjens in augustus bekend maakte weg te gaan.
Het vijfjarig burgemeesterschap heeft hij inmiddels verruild voor een politieke
loopbaan. De 44-jarige Kudelstaarter stond op nummer 25 op de lijst van de
VVD en zit inmiddels in het Haagse pluche. Op 19 september is middels een
informele receptie afscheid genomen van Pieter Litjens. Tweede toeval in deze is de benoeming van de tijdelijke burgemeester, Theo van Eijk is zijn naam.
Familie van de inzender van de foto? De waarnemend burgemeester gaf half
september aan graag de functie van eerste man van ‘ons’ bloemen- en waterdorp te willen vervullen. De 58 jarige omschrijft zichzelf als ondernemend, iemand die lef heeft en van mensen houdt. Op 21 september heeft hij de burgemeestersketting uitgereikt gekregen. In november is een profielschets gemaakt van de nieuwe, vaste burgemeester. Hij of zij dient ambitieus en actief
te zijn! Inmiddels hebben twintig mannen en vrouwen zich kandidaat gesteld.

Op 6 oktober werd voor de tweede
maal de vitaliteitsmarkt 50+ gehouden in het gemeentehuis en er kan
opnieuw gesproken worden van een
groot succes. Bijna 1.000 bezoekers
zijn welkom geheten en zij kwamen
van heinde en er. Er waren heel veel
zaken op het gebied van vitaliteit te
beluisteren, te zien en te doen. Ook
burgemeester Theo van Eijk en wethouder Ad Verburg lieten zich van
hun sportiefste kant zien!

Op 2 december mochten voor het
eerst twee supermarkten in Aalsmeer
open. En dat de deuren open gingen,
was absoluut niet tegen dovemansoren gezegd. Zowel de C1000 als de
Albert Heijn trokken heel veel bezoekers. “Lekker makkelijk om boodschappen te doen of vergeten spulletjes alsnog te kopen”, aldus reacties.
Op 13 september ging de meerderheid van de gemeenteraad akkoord
met de verruiming van de winkeltijdenverordening. De bevoegdheid is
gegeven om per 15.000 inwoners 1
supermarkt open te mogen hebben.
In Aalsmeer met meer dan 30.000 inwoners mochten dus twee ontheffingen
verleend worden. Omdat meerdere supermarkten zich aangemeld hadden, is
een loting verricht. Wethouder Ad Verburg was er bij toen notaris Geert Labordus de twee gelukkigen trok. De ontheffing geldt vooralsnog voor een periode van drie jaar.

Aalsmeer gooit op sportief gebied vaak hoge ogen en niet alleen in zwemmen
en handbal, ook in autoracen. Inwoner Jeffrey Rademaker wist half oktober
kampioen te worden in de Formido Swift Cup. Over het hele seizoen had de
autoracer de meeste punten behaald. Van de 17 races totaal, heeft hij maar
liefst 16 keer op het erepodium gestaan. “Een knappe prestatie”, zo zei wethouder Gertjan van der Hoeven die de 20 jarige kampioen kwam huldigen met
een boeket bloemen. Niets aan toe te voegen! Uiteraard gaat Jeffrey het volgende seizoen proberen zijn titel te prolongeren.

December was de maand van 1 dag sneeuwpret. In een prachtige, witte wereld werden inwoners op vrijdag 7 december wakker. Er viel genoeg om te genieten van de sneeuw. Door kinderen werden sneeuwpoppen gemaakt en uiteraard zijn op de schoolplein sneeuwballengevechten gehouden. Liefhebbers van het ‘witte dons’ hebben vast een lange wandeling gemaakt en misschien ook wel foto’s gemaakt van de mooie, witte wereld. Op zaterdag was
alle sneeuw weer verdwenen, de temperatuur steeg en witte vlokken werden
vervangen door regendruppels.
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kinder- en jeugdkrant
Voor gezellige en veilige nieuwjaarsnacht

Op zoek naar Koningskind

Geslaagde voorlichtingsavond
voor jongeren bij brandweer
Aalsmeer - Vorig jaar waren de
Oud en Nieuw feesten gezellig in
Aalsmeer, maar niet overal ging het
goed. Zo werd de tribune van voetbalvereniging RKAV in brand gestoken en leverde ook het vreugdevuur
in Kudelstaart op het einde wat problemen op. Daar werd de brandweer
met zwaar vuurwerk bekogeld toen
ze het vuur aan het blussen was.
Jammer, want het initiatief van de
gemeente om samen met jongeren
dit vreugdevuur te organiseren was
prima. Dit mag niet weer gebeuren
vinden gemeente, brandweer, jongerenwerk en heel Kudelstaart. Om
jongeren meer bewust te maken van
onder andere de risico’s van vuurwerk en het werk van de brandweer,
werden twee informatieavonden georganiseerd bij de vrijwillige brandweer van Aalsmeer. Zeventien jongens en meisjes uit Aalsmeer Oost,

Kudelstaart en vanuit jongerencentrum N201 kwamen naar de kazerne
om er meer over te horen.
Voorlichtingscampagne
Het initiatief kwam van Jos van der
Wal van de brandweer en jongerenwerker Tessa Westerhof, werkzaam
bij ClickF1, een organisatie voor jongerenwelzijn in Aalsmeer. Tessa is
vooral actief in Kudelstaart en juist
daar speelden de grootste problemen zich vorig jaar af. De gemeente wilde een goede voorlichtingscampagne voor Oud&Nieuw en dit
initiatief sluit hier prima op aan. Ze
vonden het vooral belangrijk dat de
jongeren kennis konden maken met
de brandweermannen en andersom. “We hebben elkaar leren kennen en ze weten nu wie we zijn en
wat we doen”, vertelt Jos van der
Wal. “We hopen nu dat ze met ons

samenwerken in plaats van ons tegenwerken.” De avond begon met
uitleg over het werk van de brandweer en wat de vrijwillige brandweer Aalsmeer inhoudt, waarbij
zo’n veertig vrijwilligers werkzaam
zijn. Van der Wal vertelde dat de
brandweer vorig jaar in de Nieuwjaarsnacht in de regio Amstelland
en Meerlanden meer dan tweehonderd keer moest uitrukken. Hij vervolgde zijn praatje over de gevaren
van brand en rook, waarbij ook de
campagne ‘Brandveilig Leven’ aangehaald werd. “Hebben jullie allemaal een rookmelder thuis, is er een
vluchtplan en hebben de sleutels
een vaste plek in huis?” Uiteraard
kwam het incident van vorig jaar
in Kudelstaart aan bod en hij stelde brandweerman Johan voor die
dit jaar als bijzondere opsporingsambtenaar in Kudelstaart bij het
vreugdevuur aanwezig is. Gemeente, brandweer, politie en jongeren hebben met elkaar om de tafel
gezeten en samen een plan en afspraken gemaakt voor het komende
Oud & Nieuw feest. Ze zijn tot een
goed compromis gekomen voor wat
betreft de plek van het vreugdevuur
en de grootte ervan. “Het moet dit
jaar gezellig blijven, dus hou elkaar
aan die afspraken”, was het advies
van Van der Wal.
Confronterende filmpjes
Na het zien van een paar confronterende filmpjes was het voor de
groep tijd om even zelf in de huid
van een brandweerman te kruipen.
Ze mochten in een pak met helm
en lucht op in een rokerige don-

De Pomp: Geen
kinderbingo

Kinderfilm in
café Bacchus

Aalsmeer - In de basisschoolvakanties houdt BV de Pomp normaliter op de woensdagmiddag een gezellige kinderbingo. Helaas is het
verenigingsgebouw ’t Baken in de
Sportlaan gesloten op woensdag 2
januari, waardoor er in deze kerstvakantie geen kinderbingo kan worden gehouden door de buurtvereniging. Mogelijkerwijs kan er weer
een kinderbingo gehouden worden
in de voorjaarsvakantie. Telefonische
informatie kan verkregen worden bij
de secretaresse van de vereniging,
Caroline Ramp, tel.nr. 0297-344107.

Aalsmeer - Voor vrijdag 28 december heeft cultureel café Bacchus
een kindervoorstelling op het programma staan. Deze film begint om
13.30 en de entree voor de kinderen bedraagt slechts 1 euro, maar
slechts onder begeleiding van een
ouder. Voor de begeleider bedraagt
de toegang 3,50 euro. Adres is Gerberatraat 5. Een week later, op zaterdag 5 januari is wordt een film
voor volwassenen vertoond, die om
21.00 uur begint. De zaal is een half
uur eerder open en de toegang bedraagt 3,50 euro per persoon.

kere ruimte op zoek naar een pop
die ze moesten ‘redden’. Uiteraard
na de nodige uitleg en voorzorgsmaatregelen. Het bleek nog niet zo
eenvoudig, want je moest alles op
de tast doen en het voelde wat onwennig met zo’n helm met lucht
op. Ook mochten ze buiten een auto openknippen. Met een hydraulische knipper en -spreider knipten
ze een auto open om zo het slachtoffer te bevrijden. Het lukte uiteindelijk maar eenvoudig was het niet.
Tot slot lieten de brandweermannen zien hoe een frietpan kan uitbranden, met een indrukwekkende
vuurzee tot gevolg. Maar liefst zeven brandweermannen waren deze twee avonden aanwezig om kennis te maken met de jongeren om
hen meer bij hun werk te betrekken.
Al met al werd het een leerzame en
ook gezellige avond. “Wie weet zijn
er een paar enthousiast gemaakt
om ooit bij de brandweer te gaan
werken. Er zijn altijd mensen nodig en het is mooi werk”, aldus Jos
van der Wal. “Helaas kon niet de hele groep jongeren bij deze avonden
aanwezig zijn, maar we rekenen op
de verantwoordelijkheid van de jongens en meisjes die wel kwamen”,
aldus Tessa Westerhof. “Deze jongeren hebben hier zeker hun goede wil getoond. Zij weten nu hoe ze
het feestje gezellig kunnen houden.
Wij zullen er alles aan doen om dat
te laten slagen.”
Door Ilse Zethof

Aalsmeer - Woensdagavond 19 december is kerst gevierd met alle kinderen, ouders en leerkrachten van
basisschool de Graankorrel in Kudelstaart. En wel op een hele speciale manier. Iedereen werd rond
18.00 uur verwacht op kinderboerderij Boerenvreugd. Daar aangekomen stond een heraut klaar om alle kinderen en ouders op weg te
sturen om een wel heel bijzondere
kersttocht te gaan maken. Met hun
mooie zelfgemaakte lampionnen

gingen de kinderen op zoek naar
het Koningskind. Onderweg kwamen ze een engel, reizigers, herders
met hun kudde schapen, wijze mannen en een boze koning tegen. Tussendoor kon iedereen zich ook nog
even opwarmen aan de heerlijke
chocomel, waarna de toch weer verder ging. Uiteindelijk werd het Koningskind gevonden in een stal bij
Jozef en Maria. Aan het einde kregen de kinderen nog een mooie attentie mee naar huis.

Techniek Tournooi NoordHolland voor basisscholen
Aalsmeer - Voor de vijfde keer alweer vindt op dinsdag 19 maart
het Techniek Toernooi Noord-Holland plaats. Alle Noord-Hollandse basisscholen kunnen zich hiervoor inschrijven. Het Techniek Toernooi Noord-Holland is een wedstrijd
die begint op school en eindigt met
een feestelijke regiofinale bij Hogeschool iPabo in Alkmaar. Er zijn vier
spannende competities, waarin dit
keer het thema ‘energie’ centraal
staat. Ook de allerjongste kinderen
kunnen meedoen. Zij worden uitgedaagd een parachute te maken die
zolang mogelijk blijft zweven. Groep
3/4 staat voor de opgave een zeilwagen te bouwen die door de wind
sneller gaat dan alle andere zeilwagens. De uitdaging voor groep 5/6
bestaat uit de ontwikkeling van een
kettingreactie waarin verschillende energiesoorten elkaar opvolgen.
De oudste kinderen krijgen een hele
kluif aan het ontwerpen en bouwen
van een boot die sneller is dan de
boten van de concurrentie. Per uit-

daging zijn er vier prijzen, een eerste, tweede en derde prijs voor objectief meetbare prestaties en een
creativiteitsprijs voor bijvoorbeeld
het mooiste ontwerp of slimste idee.
Alle winnaars mogen in juni bovendien gegarandeerd meedoen aan de
landelijke finale in het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem. Welke schoolteams winnen wordt bepaald door hoogleraren van diverse
Nederlandse universiteiten, die speciaal voor deze gelegenheid jureren
in toga en met baret op. Deelname
aan het Techniek Toernooi NoordHolland is gratis. Zelfs draagt de organisatie nog bij in de reiskosten
naar Alkmaar. Voor leerkrachten komen er lesbrieven met tips en trucs
om de kinderen op de wedstrijd
voor te bereiden. Aanmelden kan
tot 15 februari, maar omdat het aantal plaatsen per opdracht beperkt is,
is het verstandig als scholen dit zo
snel mogelijk doen. Voor meer informatie en opgave: http://techniektoernooi.nl/noord-holland.

Alle Noord-Hollandse basisscholen kunnen zich nu aanmelden voor deelname
aan het Techniek Toernooi Noord-Holland. Foto: Wim de Knegt

Bart Hendrix helemaal beduusd

Nominatie talentenprijs
voor waterpolokeeper
Aalsmeer - De nominaties voor de
RaboStimuleringsprijs voor jong talent van de Stichting Topsport Amstelveen zijn bekend. Bij de jongens is de 16 jarige Bart Hendrix uit
Aalsmeer genomineerd. Bart is een
talentvolle waterpolokeeper die zijn
opleiding heeft genoten bij Oceanus
in Aalsmeer. Tegenwoordig komt
Bart uit voor UZSC, een hoofdklasseclub in Utrecht onder leiding van
Robin van Galen. Hier ligt Bart in
het water met 4 internationals en
5 jeugdinternationals. Hij traint inmiddels al vier jaar onder bondscoach Johan Aantjes in Zeist met
Jong Oranje. Robin van Galen, die
vier jaar geleden Olympisch Goud
heeft gewonnen met de nationale
dames waterpoloploeg, roemt het

talent en het doorzettingsvermogen van zijn pupil: “Hij is altijd gemotiveerd om iedere training tot
het gaatje te gaan en doet eerder
te veel dan dat hij de kantjes eraf
loopt. Ook bij Jong Oranje is hij een
van de beste keepers. Laten we hopen dat Bart de ingeslagen weg helemaal afmaakt en dat we weer kunnen genieten op toekomstige Olympische Spelen van een fantastische
keeper”, aldus Robin van Galen. Bart
zelf is helemaal beduusd van zoveel lovende woorden van zijn trainer, maar gaat er alles aan doen om
de ingeslagen weg af te maken. De
winnaars van de Rabo Talentenprijs
worden tijdens de kampioenenhuldiging op 17 januari in Amstelveen
bekend gemaakt.

Geslaagden voor EHBO
op basisschool De Brug
Aalsmeer - Een van de vele activiteiten die op basisschool De Brug
plaatsvindt is om de grondbeginselen van de Eerste Hulp Bij Ongelukken onder de knie te krijgen.
Leerlingen van groep 8 bestudeerden eerst hoe het menselijk lichaam
in elkaar steekt: de bloedsomloop,
het spijsverteringskanaal, de ademhaling, het skelet en de huid. Daarna kwamen de praktijkhandelingen. Zij beoefenden de stabiele zijligging, wat te doen bij een verslikking en de noodvervoersgreep van
Rautek werd aangeleerd. Ook hoe
een wond behandelt dient te worden, oefenen van verbanden aanleggen en wat te doen bij brand-

wonden. Na veertien lessen en veel
oefenen legden de meiden en jongens het theorie- en praktijk examen af. Tijdens het examen moesten
de toch wel nerveuze leerlingen laten zien en vertellen wat ze hadden
geleerd. Gelukkig kon de examencommissie hen aan het einde van de
middag meedelen, in samenzijn met
de uitgenodigde ouders, dat iedereen geslaagd was voor het Jeugd
E.H.B.O. A examen. Juf Jorie en juf
Thea werden bedankt voor hun enthousiaste inzet om te zorgen, dat
er in Aalsmeer weer nieuwe jeugd
E.H.B.O.-ers rondlopen, die als het
nodig is, de benodigde eerste hulp
kunnen bieden bij een ongeval.

Extra films tijdens vakantie
in Crown Cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Crown Cinema biedt
deze kerstvakantie extra films aan
voor de jeugd. Zo draait K3 Bengeltjes. Karen, Kristel en Josje krijgen
drie nichtjes te logeren. De nichtjes
blijken echter ettertjes te zijn, die de
boel op stelten zetten. Ook kan met
popcorn genoten worden van De
groeten van Mike. Mike ligt maanden in het ziekenhuis en wil dolgrag naar huis. Maar als hij eindelijk beter is, komt zijn moeder hem
niet ophalen. De 3D bril kan opgezet
worden voor Ralph, hotel Transylvania en Un unexpected journey van
academy award winnaar Peter Jack-

son. De film Ralph gaat over Ralph
die het zat is overschaduwd te worden en genoeg heeft van de slechterik zijn. Hotel Transylvannia is Dracula’s luxueze vijfsterrenhotel voor
monsters en An unexpected journey
is gebaseerd op het meesterwerk
The Hobbit van J.R. Tolkien.Ook
het romantische oorlogsdrama Het
Bombardement met onder andere Jan Smit in de hoofdrol is te zien
in de bioscoop aan de Van Cleeffkade. Kijk voor uitgebreid filmnieuws
en het reserveren van kaartjes op
www.crowncinema.nl of www.studiosaalsmeer.nl.

Kerstmuziek op Immanuël
Rijsenhout - Een gelegenheidsband zorgde tijdens de kerstviering op CBS Immanuël voor gezellige kerstmuziek.
De kinderen vierden in hun eigen klas het kerstfeest. Ze genoten

van een kerstmaaltijd en het kerstverhaal werd verteld. Na de viering kwamen alle ouders de kinderen weer ophalen en kon iedereen
nog even genieten van de gezellige
kerstsfeer op het schoolplein.
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Florian Gostelie Nederlands
kampioen kunstrijden

Atletiekvereniging Aalsmeer

Aalsmeer - Florian Gostelie is bij
het Open Nederlands Kampioenschap kunstrijden, dat op 15 en 16
december in Dordrecht gehouden
is, Nederlands kampioen geworden.
De 19 jarige Aalsmeerder haalde
met 124,64 punten een nieuw persoonlijk record. Op zaterdag reed
Gostelie zijn korte kür op de muziek van Rat d ‘Hotel, waarbij hij een
levendige interpretatie gaf van een
inbreker. Hij reed een bijna foutloze kür met daarin een dubbele axel,
een drievoudige lutz in combinatie
met een dubbele spot en goed uitgevoerde pirouettes. Onder het toeziend oog van Sjoukje Dijkstra en
Joan Haanappel op de publiekstribune zette hij op zondag ook een
sterke lange kür neer op muziek van
Jesus Christ Superstar. Hij opende
met een drievoudige lutz, een drievoudige spot combinatie en een
drievoudige salchow ; de dubbele
axels kwamen even niet uit de verf,
maar hij eindigde zijn kür weer met
prachtige pirouettes en een triple
spot. Het publiek ging uit zijn dak.
“Ik heb nog nooit zo goed gereden
als vandaag”, zei hij na afloop in een
interview met de SKN, de Stichting
Kunstrijden Nederland, die is opgericht door Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra en tot doel heeft om
sponsorgelden te verzamelen voor
talentvolle kunstrijders. Al eerder dit
jaar mocht Gostelie een zomerstage volgen van de SKN in Zwitserland, waar hij les kreeg van de befaamde Canadese trainster Manon
Perron. Binnen één week leerde hij
twee nieuwe drievoudige sprongen,
de Rittberger en de flip. Op www.
sknfonds.nl is zijn reisverslag te lezen. Florian Gostelie traint 20 uur
per week in Den Haag en Zoetermeer onder leiding van de Engelse
trainster Susan Mason. Sinds zijn
tiende jaar trainde hij al iedere zomer bij haar in Jaca (Noord Spanje) en heeft haar twee jaar geleden
zover gekregen om naar Nederland
te verhuizen om zijn coach te worden. “Het is wel een spartaans regime wat ze me oplegt, maar het
heeft wel effect.” Gostelie heeft vorig jaar zijn HAVO diploma gehaald
en studeert nu in Amsterdam sportmarketing aan de Johan Cruyff University, onderdeel van de HBO opleiding economie, speciaal voor
topsporters in het leven geroepen,
waarbij de sporters maar twee dagen naar school gaan en de rest van
de week zich aan hun sport kunnen
wijden. Naast schaatsen speelt Flo-

Aalsmeer
Atletiekvereniging
Aalsmeer biedt de mogelijkheid om
in het nieuwe jaar meer aan sport te
gaan doen. Op zaterdag 5 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. Het is niet alleen gezellig, samen hardlopen maar de deelnemers leren ook over onderwerpen
die met hardlopen te maken hebben,
zoals hardloopstijl, kleding en schoenen, voeding en afvallen, trainen met

rian graag piano, voetbal en poker.
Na de kwalificatiewedstrijden voor
het N.K. in oktober stond Gostelie
al gemiddeld nummer één, waardoor hij Nederland mocht vertegenwoordigen bij de ‘Ice Challenge’ in
Graz van 8 tot 10 november en bij
de NRW Trophy in Dortmund van 6
tot 9 december. Hier kwamen nog
niet alle drievoudige sprongen uit
de verf. Bij het O.N.K. in Dordrecht
echter hield hij zijn hoofd koel en
ging hij maar voor één doel : goud.
Daarvoor moest hij 120 punten halen en met zijn persoonlijke record
van 124,64 punten zat hij daar ruim
over heen.
Op www.schaatsen.nl zijn video’s te
zien van alle kampioenen van het
O.N.K. Met het winnen van de Nationale titel heeft Gostelie zich verzekerd van deelname aan de ‘Challenge Cup’, een internationale wedstrijd die van 21 tot 24 februari in
Den Haag wordt gehouden. Hierbij doen schaatsers uit de hele wereld mee om zich zo voor te bereiden op de W.K. twee weken later in
Ontario. Om zich voor te bereiden
op de Challenge Cup moet Gostelie in februari nog naar buitenlandse
wedstrijden, onder andere in Turnhout naar de ‘Kempen Trophy’ en in
Oberstdorf naar de ‘Bavarian Open’
. Hiervoor is geld nodig en Florian
is dan ook op zoek naar sponsors
die hem kunnen steunen. Door het
meedoen en het halen van een minimumscore bij buitenlandse wedstrijden kan Florian punten halen,
waardoor hij volgend jaar mee kan
doen met de Europese Kampioenschappen in Budapest, zijn doel van
volgend jaar. Wie helpt Florian Gostelie bij het nastreven van zijn doel?
Zijn emailadres is floo-g@hotmail.
com.

Deelname Teun Stam
aan Dakar rally
Aalsmeer - Op 1 januari vertrekt
het Finstral Rally Team naar Peru, waar de trucks vanuit de haven
worden opgehaald en geprepareerd
worden voor de start. Op 5 januari
wordt gestart met de zwaarste rally ter wereld, de Dakar rally, in Lima.
De af te leggen afstand is meer dan
9500 kilometer, door paden, rivier
beddingen en veel zand vlaktes en
woestijnen. Na vijf dagen rally wordt
het Andes gebergte over gestoken
naar Argentinië, waar men op13 januari een rustdag heeft in San Miguel de Tucuman. Daarna volgen
enkele etappes in Argentinië, waarna men wederom het Andes gebergte oversteekt om op 20 januari
te finishen in Santiago in Chili. Teun
Stam uit Kudelstaart zal als coureur
plaats nemen achter het stuur van
de Mercedes Axor met racenummer

557 voor het Finstral Rally Team.
Finstral Rally zal deelnemen met
twee wedstrijd trucks en wordt ondersteund door twee service trucks
die met acht monteurs gedurende
de rally het onderhoud en de benodigde reparaties uitvoeren. De eerste race truck wordt bestuurd door
team eigenaar Johan Elfrink samen met Michel de Groot (navigator). Teun Stam uit Kudelstaart zal
de tweede race truck besturen, samen met Eddie Beeftink (navigator) en Rob Bogaart (monteur). Voor
Teun is het de vijfde keer dat hij zal
deelnemen, waarvan de derde keer
als coureur in de wedstrijd. In 2012
wisten beide trucks de finish te halen op een eerste en derde plaats
in het eindklassement van de standaard trucks. De rally is te volgen op
www.finstral-rally.com.

Dammers luiden 85e jaar uit

NK beachvolleybal

Spannende wedstrijden
voor kwalificatietoernooi
Aalsmeer - Tijdens het kwalificatietoernooi van het NK Beach
Aalsmeer streden afgelopen zondag
14 herenteams en 7 damesteams
voor de laatste vier plekken in het
hoofdtoernooi dat gespeeld wordt
van 4 tot 6 januari in The Beach
aan de Oosteinderweg 247a. Onder de deelnemende teams bevonden zich de talenten van onder meer
beachvolleybal verenigingen Irene
Beach, Silicium en de divisiegroep
van Beach Club Aalsmeer. Elk van
de verenigingen hadden hun eigen
supporters meegenomen, waardoor
de spelers en speelsters flink aangemoedigd werden. De 14 herenteams streden volgens het Braziliaanse systeem, waarbij de teams
eerst poulewedstrijden speelden,
voordat ze in de knock-out fase terecht kwamen. Bij de heren leverde
de kwalificatie geen grote verrassingen op en hebben de vier hoogst
gerankte teams zich geplaatst, te
weten: Dustin Bontrop met Chris
van Mullem, Matthijs Agterberg met
Wouter van Gilst, Marten Hoeksma met Klaas Vos en Lesley Kef
met Jorg de Waard. Door het uitval-

Doe mee aan hardloopclinic

len van het reeds in het hoofdtoernooi geplaatste team Dirk Boehlé
en Sander Schouten was een extra
plek in het hoofdtoernooi beschikbaar. Deze plek werd door middel
van een loting vergeven. Het lot bepaalde dat Thomas ten Brinke met
Vincent van Kempen als Lucky Losers alsnog mogen deelnemen aan
het hoofdtoernooi in januari. Bij de
dames streden 7 teams om de laatste vier plekken in het hoofdtoernooi van de NK Beach Aalsmeer. De
dames streden volgens het ‘double
elimination’ systeem en dat leverde
een aantal zeer spannende wedstrijden op.
Verrassing was dat het één na laatste gerankte team Larissa Masselink met Petra Hekkenberg zich wist
te kwalificeren. Verder zijn de Anouk
Schouten met Sanne van Werkhoven, Linde Frökle met Lotte Swart
en Sanne Folkerts met Albertine de
Haan door naar het hoofdtoernooi
van de NK Beach. Het NK Beach
Aalsmeer wordt gespeeld van 4 tot
6 januari. Surf voor meer informatie en het volledige programma naar
www.beach.nl.

De Kwakel - Op 22 december 1927
werd de Kwakelse damclub opgericht, nu 85 jaar later wordt er nog
steeds gedamd in De Kwakel.
Zij het met heel wat minder leden
dan in de beginjaren, het verloop
is duidelijk na te gaan aan de hand
van al de jubileum foto’s die om de
vijf jaar werden genomen. Dit jubileumjaar pronken nog slechts 14 leden op de recente foto, trouwe leden die elke maandagavond in ’t
Fort De Kwakel hun geliefde spel-

letje spelen. Dat het dammen ook
buiten dit clubje nog leeft, blijkt uit
de vele donateurs die K&G telt en
het enthousiasme waarmee verleden week op het donateurtoernooi
werd gedamd. De leden gaan hoopvol op naar het honderdjarig jubileum, maar zouden voor de continuïteit van de club graag nieuwe dammers zien aanschuiven. Een goed
idee voor de nieuwe voornemens
van het nieuwe jaar? K&G zegt: Tot
dams!

Kerstloop in het RODA Bos
Amstelveen - Voor de achttiende keer organiseren de Amstelveense sportverenigingen RODA en Startbaan de traditionele kerstloop in het
Amsterdamse Bos. Op zondag 30 december om 11.00 uur lost Amstelveens burgemeester Jan van Zanen
het startschot voor een recreatieve loop, waar elk jaar meer enthousiaste sporters aan deelnemen. Start
en finish van de kerstloop bevinden
zich bij het sportcomplex van RODA aan de Noorddammerweg. Er is
genoeg parkeergelegenheid. In het
clubgebouw zijn voldoende kleedkamers en douches voor honderden
deelnemers. De kerstloop gaat langs
het Amsterdamse Bos. De korte aanen afvoerwegen zijn tijdens de loop
voor autoverkeer afgesloten. De deelnemers kunnen zich inschrijven voor
10, 5 of 2,5 kilometer. De kortste afstand is speciaal bedoeld voor kinderen (en begeleidende ouders). Een legertje vrijwilligers zorgt voor inschrijving, begeleiding op het parcours,
verzorging onderweg en ontvangst
na afloop. Alle deelnemers ontvangen een herinneringsmedaille, heb-

ben met hun startnummer kans op
mooie prijzen en voor de snelste atleten zijn er bekers, bloemen en geldprijzen te verdienen. De organisatie
van de kerstloop zorgt elk jaar voor
een zo gezellig mogelijk evenement
met een uitstekende begeleiding en
professionele verzorging. Er is ook
plaats voor een serieuze sportprestatie. Het parcours is exact gemeten.
De registratie van finishtijden gebeurt
elektronisch via wegwed. Het 10 kilometer parcoursrecord staat op 31.25
voor de mannen en 38.16 voor de
vrouwen. Iedere deelnemer zal diezelfde dag nog op het internetadres
www.uitslagen.nl zijn of haar finishtijden en klassering kunnen aflezen.
Inschrijven voor de kerstloop kan via
www.inschrijven.nl. De na-inschrijving is van 9.30 tot 10.30 uur. De inschrijfgelden zijn 6 euro voor de 10
kilometer afstand; 4 euro voor de 5
kilometer en 2 euro voor de kortste
afstand. Er zijn in totaal acht categorieën, waarin prijzen zijn te bemachtigen. Voor het laatste nieuws over de
kerstloop kan de site www.kerstloopamstelveen.nl bekeken worden.

Richard Piller slaat toe in
schaakcompetitie
Aalsmeer - Richard Piller en Ferry Weverling maakten er een waar spektakel van afgelopen donderdag bij de
schaakcompetitie van t Kalende Pionnetje en Schaakclub Aalsmeer. De
stukken vlogen over het bord en beiden probeerden met alle macht de andere koning te verschalken. Ferry leek
aan het langste eind te trekken, maar
liet zich door Richard’s snelle spel afleiden. “Ik vergat mat te zetten”, was het
commentaar van Ferry nadat hij mat in
een had gemist en zelf zijn koning had
verloren. In de topper tussen Hans Pot
en Peter Verschueren leek Hans lange
tijd voor een verrassing te gaan zorgen.

Hans had een solide vesting opgezet
en er leek geen doorkomen aan voor
de koploper. In het zicht van de haven
schatte Hans echter de laatste truc van
Peter verkeerd in, waardoor Peter een
pion naar de overkant kon loodsen en
zo de winst binnen haalde.
Snelschaken
Aankomende donderdag wordt er gestreden om het snelschaakkampioenschap van Kudelstaart en Aalsmeer. Alle leden en oudleden zijn welkom om te
strijden voor de presticieuze titel. Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Kudelstaart.

een schema en blessures en blessurepreventie. Na afloop van deze clinic
kunnen deelnemers eventueel gratis deelnemen aan de Westeinderloop. Deze wedstrijd over 1, 5 of 10
kilometer wordt op zondag 3 maart
georganiseerd door Atletiek Vereniging Aalsmeer in samenwerking
met de Westeinder Adviesgroep. 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.

College vindt sportieve leefstijl belangrijk

Subsidie voor schooltoernooien en
bijdrage voor NK beachvolleybal
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders stelt 8.426
euro ter beschikking aan sportverenigingen voor het organiseren van
de jaarlijkse schoolsporttoernooien.
Tevens geeft het college een topsportsubsidie van 5000 euro aan de
stichting Beach Sport Service als bijdrage in het organiseren van het NK
beachvolleybal van 4 tot en met 6 januari aanstaande in The Beach aan
de Oosteinderweg 247. Zeven sportverenigingen krijgen subsidie om de
jaarlijkse schoolsporttoernooien te
organiseren. Wethouder Gertjan van
der Hoeven: “Wij vinden het belangrijk om kinderen een actieve leefstijl aan te bieden door middel van
sport en bewegen. Bovendien zijn de
schoolsporttoernooien een uitstekende manier voor de basisschoolleerlingen om eens kennis te maken met voor hen wellicht onbekende sporten.” FIQAS en RKDES krijgen subsidie voor het op 24 november georganiseerde schoolhandbaltoernooi, BV Aalsmeer kan rekenen
op financiële steun van de gemeente bij de organisatie van een basketbaltoernooi voor scholen op 19 januari, SV Omnia krijgt subsidie voor
het organiseren van een volleybaltoernooi voor scholen op 2 februari, ZSC Oceanus voor een waterpolotoernooi voor scholen op 16 maart,
AVA voor het houden van een atletiektoernooi op 6 april, VZOD voor
het organiseren van een korfbaltoernooi op 20 april en RKDES kan rekenen op financiële steun bij het organiseren van een minivoetbaltoernooi
voor scholen van 13 tot en met 17
mei. En, zoals vermeld, worden gelden verstrekt voor het NK beachvolleybaltoernooi. Gertjan van der
Hoeven: “Het college vindt het een
goede zaak als er binnen onze gemeentegrenzen topsportevenemen-

ten worden georganiseerd; er wordt
dan immers vaak uitgebreid verslag gedaan in de (nationale) pers.
Door deze media aandacht wordt
het beeld versterkt van een sportieve Aalsmeerse gemeente en bevolking.” De Stichting Beach Sport Service houdt van 4 tot en met 6 januari het eerste NK indoor Beach volleybaltoernooi Aalsmeer. Dit Nederlands kampioenschap wordt erkend
door de Nederlandse Volleybalbond
en in samenwerking met hen georganiseerd. De gehele Nederlandse beachvolleybaltop, waaronder de
deelnemers aan de Olympische Spelen in Londen, doen mee aan dit Nederlands kampioenschap. Een bekende naam is bijvoorbeeld Richard
Schuil en bij de dames Jolien Sinnema en Rimke Braakman.

Klaverjasmarathon
bij Bv Oostend
Aalsmeer – Op zaterdag 12 januari staat de jaarlijkse nieuwjaarsmarathon weer op het programma van
buurtvereniging Oostend. Er wordt
van 14.00 tot 20.00 uur gekaart in
buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Uiteraard worden
pauzes gehouden, zodat gebruik gemaakt kan worden van een versnapering en/of een drankje. De kosten van deelname bedragen 10 euro per persoon, in deze prijs zijn koffie of thee (maximaal 2) en broodjes
inbegrepen. Opgeven kan bij Maarten van der Vaart via 06-28254726 of
vaart@hetnet.nl. Dit kan tot uiterlijk
10 januari. Vol is vol. Het is overigens
geen koppelklaverjassen, maar ‘gewoon’ individueel klaverjassen! De
zaal gaat open om 13.30 uur.

Kerstwedstrijd bij HBV Target
Kudelstaart - Zoals gebruikelijk was er ook dit jaar een kerstverschieting bij HBV Target, op de
clubavond van 20 december. Veelal wordt deze funwedstrijd georganiseerd door een van de leden en
deze keer was Peter Bouwmeester de organisator. Peter had samen
met zijn dochter leuke blazoenen
gemaakt met diverse kerstmotieven waarop de schutters hun kunsten konden vertonen. Deze motieven hadden allen punten naar moeilijkheidsgraad. Andere leden hadden gezorgd dat men leuke prijzen
kon winnen waaronder een mooie
orchideetak of een kistje mandarijnen. Voor de lagere klasseringen
waren er wat kleinere prijzen, bijvoorbeeld wat chocola of kerstkoekjes. Deze prijzen hebben het thuisfront niet bereikt en werden reeds
in de kantine geconsumeerd. Na de

Sinterklaasverschieting van vorige
week blijkt maar eens te meer de
toegevoegde waarde van dit soort
wedstrijden, voor de leden onderling een leuke manier om hun sport
te beoefenen. Handboogschieten
bij HBV Target is een sport die geschikt is voor jonge mensen die op
weg zijn naar hun twaalfde verjaardag, maar ook voor volwassenen is
het leuk om te doen.
Handboogsporten bij HBV Target
meer dan alleen maar schieten, het
is een gezellige groep die ervoor
zorgt dat HBV Target een vereniging
is waar men bereid is om voor elkaar
de handen uit de mouwen te steken.
Interesse? Kom gerust langs om een
kijkje te nemen op de clubavonden
op dinsdag en donderdag in het eigen gebouw aan de Wim Kandreef
of kijk op de website: www.hbvtarget.nl.

