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Omlegging N201 Aalsmeer-Uithoorn

Heien voor bouw viaducten
over Middenweg en Hornweg
Aalsmeer - De bouw van de Waterwolftunnel onder de Ringvaart voor
de nieuwe N201 vordert. In oktober
is het een na laatste vloerdeel voorzien van onderwaterbeton. In het
nieuwe jaar gaan de wegenbouwers
verder aan de wanden en het dek
van het tunneldeel in De Bovenlanden. Ook aan de Aalsmeerderweg is
de afgelopen maanden gewerkt aan
het betonwerk.
Na de Aalsmeerderweg komt de
tunnel van de nieuwe provinciale
weg boven en gaan viaducten gebouwd worden over de Middenweg
en over de Hornweg. In de eerste
week van het nieuwe jaar starten de
heiwerkzaamheden voor het viaduct
over de Middenweg en deze klus
gaat ongeveer vier weken duren. In

de laatste week van februari wordt
vervolgens aangevangen met heien
voor het viaduct over de Hornweg.
Deze werkzaamheden duren twee a
drie weken.
Legmeerdijk
In februari gaat verder een informatieavond georganiseerd worden
over de situatie rondom de werkzaamheden aan de Legmeerdijk.
De Legmeerdijk is een waterkering.
De dijk moet twintig centimeter verhoogd worden om de waterkerende
functie te kunnen blijven garanderen. Dit heeft tot gevolg dat er tijdens de werkzaamheden afsluitingen en versmallingen van de Legmeerdijk nodig zijn. Ook gaat de
provincie de kruising van de Leg-

meerdijk met de N201 en de aansluiting van de Legmeerdijk met de
Meerlandenweg aanpassen. Op dit
moment overleggen de betrokken
partijen hoe het werk zo efficiënt
mogelijk aangepakt kan worden. De
voorkeur gaat uit naar een volledige
afsluiting van de Legmeerdijk in de
zomer van 2010, tijdens de zomervakantie.
In een periode van acht weken kan
het werk door de volledige afsluiting
in een keer aangepakt worden. Wel
wordt zorg gedragen dat woningen en bedrijven bereikbaar blijven
en de hulpdiensten doorgang hebben. Momenteel liggen overigens
alle werkzaamheden stil. De Alliantie N201 is tot 4 januari met kerstvakantie.
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Eigen technische dienst

Pony’s ontsnapt
Aalsmeer - Dinsdag 22 december,
rond twee uur in de nacht, heeft de
politie op de Oosteinderweg drie
loslopende pony’s gevangen. De
viervoeters liepen over de weg en
door tuinen en zijn tijdelijk in een
weiland gestald.

Het Praamplein kreeg een opwaardering in 2009. De verdere afwerking en het opknappen van de aanvoerwegen gaan
volgend jaar onverminderd door! Het eerste wat nu aangepakt gaat worden zijn de Grundelweg en de oprit Uiterweg.

Jaar 2009 in woord en beeld

Afscheid werd dit jaar genomen
van gemeentesecretaris Ed Duin-

2 Autoinbraken
Raadhuisplein
Aalsmeer - Woensdagochtend 23
december zijn twee auto’s opengebroken op het Raadhuisplein. Bij de
eerste inbraak tussen acht uur en
half negen is een navigatiesysteem
weggenomen. De dieven hebben
een portierraam ingeslagen. Er is een
man in oranje kleding gezien. Mogelijk heeft hij met de inbraak te maken. Een tweede diefstal vond plaats
tussen tien en half elf. Uit een auto is
een mobiele telefoon gestolen.

kerken na 38 jaar, koning Carl Gustaf en koningin Silvia brachten een
bezoek aan fort Kudelstaart en de
Aalsmeerse handballers haalden
het kampioenschap binnen!
Het eerste lustrum van de junior
pramenrace vond in juni plaats, het
Wellant College in de Linnaeuslaan
ging tegen de vlakte en inmiddels
wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw. 2009 Was verder ook het
jaar van een ruim aantal 60 jaar getrouwde echtparen en wat de poli-

Hoofdwond
na vechtpartij
Aalsmeer - De politie heeft zaterdag 26 december rond vier uur in
de nacht op de Dreef drie mannen
(20 en 22 jaar) uit Amstelveen aangehouden. Zij zouden kort daarvoor
een 23 jarige inwoner uit Aalsmeer
hebben mishandeld. De achtergrond van deze mishandeling wordt
onderzocht. Het slachtoffer liep een
hoofdwond op. Hij is voor behandeling in het ziekenhuis geweest, maar
hoefde niet te worden opgenomen.

tiek betreft was met name het centrum met de nieuwbouw en de opwaardering van het Praamplein een
hot item, evenals de Rietpluim in
Kudelstaart de gemoederen flink
bezig heeft gehouden en een actie van start is gegaan om de locatie waar eens de scholen stonden in
Oosteinde groen te houden. Elders
in deze krant met foto’s en tekst het
jaar 2009 in woord en beeld. Op nu
naar 2010 die start met de nieuwjaarsduik in Het Oosterbad en helaas geen kerstbomenverbranding,
maar kerstbomenversnipperen, en
natuurlijk in maart de gemeenteraadsverkiezingen!
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Aalsmeer - Het jaar 2009 begon
met eindelijk weer eens schaatsen
op de geheel bevroren Westeinderplassen, was ook het jaar van de
start van de crisis waardoor veiling
FloraHolland de begroting bijstelde
en de Hoogevest Groep faillissement aanvroeg waardoor de bouw
in Nieuw-Oosteinde stil kwam te
liggen.
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Vorig jaar sprong een groot aantal durfals het Oosterbad in voor de verfrissende nieuwjaarsduik. Van de kijkers kregen ze terecht een applaus!

Zevende nieuwsjaarsduik
1 januari in Oosterbad
Aalsmeer - Natuurbad Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade organiseert op vrijdag 1 januari alweer
voor de zevende maal een nieuwjaarsduik. Iedereen mag hier gratis aan mee doen. Er wordt begonnen met een warming up op swingende muziek. Om 14.00 uur wordt
vervolgens het startschot gegeven door voorzitter Piet Boom. Heel
veel Aalsmeerders en omwonenden zullen het koude water trotseren onder het toejuichen van de
‘helden’ op de kant. De organisatie
hoopt dit jaar op veel aanmeldingen, want hoe meer mensen in het
water des te warmer, toch? Na de
nieuwjaarsplons is er voor iedereen,
duikers en kijkers, warme chocola-

demelk, glühwein en erwtensoep.
Voor de echte helden heeft de firma
Unox een extraatje in petto. De duik
gaat overigens bij vorst ook gewoon
door. Er worden dan flinke gaten in
het ijs gemaakt. Kom allen duiken of
aanmoedigen! Meer weten? Kijk op
www.hetoosterbad.nl. Voor inschrijving kan een mailtje gestuurd worden naar info@hetoosterbad.nl of
bel naar 0297-325635.
Live op radio Aalsmeer
Voor de thuisblijvers is er goed
nieuws, want Radio Aalsmeer zal
rechtstreeks verslag doen van de
nieuwjaarsduik. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via de kabel (99.0
MHz) en via de ether (105.9 MHz).

Aalsmeer krijgt replica van oude dorpspomp!
Aalsmeer - Volgend jaar krijgt
Aalsmeer Dorp opnieuw een dorpspomp, een replica van de oude
dorpspomp die vroeger voor het
oude Raadshuis in de Dorpsstraat
stond. De bedoeling is meer sfeer te
brengen in het Dorp en de geschiedenis van het oude centrum meer te
laten leven. “Er is veel gesloopt in
het Dorp de afgelopen jaren”, zegt
Leo Kiep, stedenbouwkundig beleidsmedewerker bij de gemeente.
“Door de dorpspomp in ere te herstellen, hopen we meer sfeer in de
historische kern terug te brengen.”
De pomp wordt een replica van de
vroegere dorpspomp.
Kiep: “In het archief van de gemeente ben ik op zoek gegaan naar oude
foto’s of afbeeldingen van de pomp.
We kwamen alleen een heel donkere foto tegen. Later kwam Jan Wil-

lem de Wijn van de stichting OudAalsmeer met een oude ets. Op basis daarvan heeft bouwadviesbureau Groot Holland, dat gespecialiseerd is in restauraties, een bouwtekening gemaakt.” Inmiddels heeft
de gemeenteraad de financiële middelen beschikbaar gesteld voor de
pomp en heeft de gemeente aan
Snoep en Vermeer Natuursteenwerken de opdracht verstrekt.
De pomp zal worden gemetseld
en vervolgens worden bekleed met
grijs Belgisch hardsteen. Bovenop
de pomp komt een grote koperen
lantaarn.
Het voorstel is om de pomp op de
hoek Zijdstraat met de Dorpsstraat
te plaatsen, naast de bodewoning.
De gemeente hoopt op 1 juli een
mooi cultuurhistorisch ‘monument’
rijker te zijn.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
InformatIebIjeenkomst van
vrIjwIllIgerscentrale cardanus over de
gratIs gemeentelIjke vrIjwIllIgersverzekerIng
Op dinsdagavond 12 januari 2010 van 19.30-21.30 uur organiseert
Vrijwilligerscentrale Cardanus in Wijkcentrum Westend te
Amstelveen een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke
collectieve vrijwilligersverzekering. Deze gemeentelijke collectieve
vrijwilligersverzekering zorgt ervoor dat alle vrijwilligers automatisch
verzekerd zijn en neemt de vrijwilligersorganisaties een hoop
administratief werk uit handen.
Alle organisaties uit Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn
die met vrijwilligers werken zijn welkom op deze avond!

MAANDAG 4 JANUARI 2010 VANAF 20.00 UUR
NIeUwJAARsReceptIe GeMeeNte AAlsMeeR
In de Burgerzaal van het Gemeentehuis is iedereen welkom
om in een informele sfeer elkaar een gelukkig nieuwjaar
te wensen onder het genot van een drankje en een hapje.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door De Hint Big Band.
Het gemeentebestuur roept alle Aalsmeerders en Kudelstaarters
op deze avond naar het gemeentehuis te komen om met
elkaar 2010 een feestelijke start te geven.

Wenst u een
goed verlicht 2010

www.bosse-elektro.nl

Wat houdt deze verzekering in, heeft dit consequenties voor
de verzekeringen die er al bij uw organisatie aanwezig zijn,
hoe kunt u zich aanmelden?
Deze vragen komen aan de orde en worden door een
deskundige van verzekeringsmaatschappij Achmea uitgelegd.
Ook kunt u al uw vragen aan haar kwijt.
graag zien wij u op 12 januari a.s. (19.30-21.30 uur) in
wijkcentrum westend, westwijkplein 3, 1187 ls amstelveen
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 januari 2010 via jvalkenburg@cardanus.nl
of telefonisch via 0297-347510. Hierbij vermelden met hoeveel personen
u wilt komen en van welke organisatie u bent.
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis
Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000.
Tel. Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma.
tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

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

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

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

Vermist:
- Begoniastraat in Aalsmeer, oude cyperse kater, erg vermagerd,
witte bef en pootjes, witte streep tussen ogen. Hij heet “Willem”.
- Herenweg in Kudelstaart, “Harley” een muisgrijze kater met witte
bef en buik. Heeft krom puntje aan zijn staart en hij is 13 jaar.
- Omgeving Mercuriusstraat in Aalsmeer, witte poes. Aan weerszijden van de rug een cyprese vlek, ongeveer 1 jaar oud.
- Boomgaard Nieuwe Oosteind in Aalsmeer, wit bruin dwerg konijn
met hang oortjes. Het konijntje is 5 maanden oud.
- Pontweg in Aalsmeer, zwart/wit gevlekte stevige kater, beetje
clownachtig.
Gevonden:
- Mijnsherenweg in Kudelstaart t.h.v. 58, zwart/witte kater met witte bef en sokjes.
- Einthovenhof in Kudelstaart, grote witte langharige kat met donkere staart.
- Violenweg in Aalsmeer, muisgrijze kat met witte teentjes en witte
vlek op borst. Ziet er gezond en niet mager uit. Heel erg schuw. Is
wat ouder.
- Hornweg in Aalsmeer, ongecastreerde zwart/witte kater. Loopt
daar al enige tijd.
Goed tehuis gezocht:
- Wegens overlijden van baasje zoeken wij een goed huis voor een
zwart gecastreerd middelmaat hondje van 9 jaar. Hij is 7 jaar geleden uit het asiel gehaald dus als het kan willen wij hem niet weer
naar het asiel doen. Tommy is wel jaloers naar andere honden en
katten maar kan goed bij kinderen. Wie wil Tommy, liefst nog voor
het nieuwe jaar een nieuw mandje geven?

Kat zoekt zijn baas!
Kudelstaart - Waar is het baasje van de grote, langharige, witte kat met
donkere start? Het dier is gevonden in de Einthovenhof in Kudelstaart. Wie
de kat herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken, tel. 0297-343618.

KERKDIENSTEN
31 December,
1 en 3
januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Arno Post. Crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. gezinsdienst.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Vrijdag 1 januari 10.30u.
nieuwjaarsdienst, drs. A. Jansen.
Zondag 10u. dienst, ds. D. Quant,
Huizen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. nieuwjaarsdienst, ds. Liesbet Geijlvoet.

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

VERlOskuNDIgEN

Kerstviering Jozefschool
Aalsmeer - De feestelijke maand
december sluit de Jozefschool jaarlijks af met een kerstviering in de
Karmelkerk en een feestelijk kerstdiner met alle leerlingen en leerkrachten. In de ochtend van 16 december gingen alle kinderen van de
Jozefschool naar de Karmelkerk om
samen kerst te vieren. Hier werd een
verhaal rondom de geboorte van Jezus uitgebeeld en werden kerstlie-

deren gezongen. Aan het einde van
de dag maakte iedereen zich klaar
voor het feestelijke kerstdiner in de
sfeervolle klaslokalen. De kinderen,
in hun mooiste kleding, en ouders
kwamen samen met de door hen
verzorgde gerechten naar school,
waarna de kinderen konden genieten van dit gezamenlijke diner. Een
mooie afsluiting van het jaar voor
een welverdiende vakantie.

Aalsmeer - Is vuurwerk voor u
vooral mooi om naar te kijken, voor
honden en katten is het vaak beangstigend. Het beste is om angstig
gedrag zo veel mogelijk te negeren.
Voor hele angstige dieren zijn er
bij de dierenarts kalmeringstabletten. Andere tips voor de oudejaarsnacht: Laat de hond op oudejaarsnacht voor 22.00 uur aangelijnd uit.
Houd katten in huis en zorg dat kattenluik, ramen en deuren gesloten
zijn. Controleer of uw huisdier zijn
naamkokertje om heeft of zorg dat
hij is gechipt en geregistreerd zodat
hij snel en makkelijk teruggevonden kan worden. Koop siervuurwerk
in plaats van knalvuurwerk en vergeet ook niet de eerste dagen van
het nieuwe jaar extra voorzichtig te
zijn met het uitlaten van de hond
met het oog op overgebleven vuurwerk. Vooral over de toestand van
hobbydieren, zoals schapen, pony’s

en koeien, krijgt de Dierenbescherming ‘s winters veel klachten. Velen
denken dat de dieren het te koud
hebben. Soms is dit helemaal niet
het geval. Het is voor de dieren goed
om een afdak te hebben, hoewel dat
niet wettelijk verplicht is. De Dierenbescherming houdt wel in de gaten
dat dieren een goede verzorging en
een droge ligplaats hebben.
U dient alarm te slaan bij de volgende situaties: Als dieren er slecht uitzien, zeer mager zijn of ziek lijken.
Als dieren geen droge ligplek hebben. Als aan ijs in de drinkbak gelikt is, wat wijst op dorst. Noteer in
alle gevallen nauwkeurig de locatie en bel met het Meldnummer dierenmishandeling: telefoon 09002021210.
Bij spoedgevallen kan contact op
genomen worden met de plaatselijke politie: telefoon 0900-8844. Info:
www.dierenbescherming.nl.

Begra start avond met Arie-Jan
Mulder in Heliomare
Aalsmeer - Op maandag 4 januari starten de Begra bijbelstudieavonden weer in Heliomare aan de
Zwarteweg 98. Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur staan de koffie en
thee weer klaar en is iedereen van
harte welkom om de eerste spreker
in het nieuwe jaar, Arie-Jan Mulder,
bekend van zijn columns in Opwekking-Magazine, te beluisteren en
kennis met hem te maken.
In deze tijd, waarin alles om het ‘hier
en nu’ en het ‘ikke ikke en de rest
kan stikke’ lijkt te gaan, roept ArieJan op om eens stil te staan en achterom te kijken om de Bijbel, Gods
wegwijzer, te bestuderen en Gods
liefde voor de mensheid te proeven.
Arie-Jan verzorgt al een aantal ja-

ren colums in Opwekking, waarin hij
de lezer deelgenoot maakt van zijn
wandel met God en zaken, die hem,
al wandelend, raken. Zijn frisse heldere kijk op het leven en oog voor
detail, gecombineerd met het vermogen om dit sprankelend en treffend onder woorden te brengen,
maakt het tot een feest hem te beluisteren en staat garant voor een
grandioze en boeiende avond.
Zo’n 50 tot 60 mensen per avond
bezochten het afgelopen seizoen
de Begra avonden in Heliomare, die
vanuit allerlei kerkgenootschappen
komen en meer onderwijs en inzicht willen vanuit de Heilige Schrift
om geestelijk te groeien. Zie ook de
website: www.begraaalsmeer.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Do. 31 december 19u. oudejaarsdienst, R. Poesiat. Zondag 10u.
dienst.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Do. 31 december 19u. oudjaarsdienst, ds. T.H.P. Prins. Zondag 10u.
nieuwjaarsdienst, ds. T.H.P. Prins.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Do. 31 december 19u. woord communiviering mmv Kudelkwetters.
Zondag 10.30u. dienst mmv Fiore.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Do. 31 december 19u. oudejaarsavond, ds. E.J. Westerman. Vr. 1 januari 10.30u. nieuwjaarsdag, ds.
Westerman. Zondag 10u. dienst, ds.
E.J. Westerman.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Do. 31 december 19u. oudjaarsdienst en vr. 1 januari 10.30u. nieuwjaarsdienst, ds. C.G. Graafland. Zondag 10u. dienst, kand. J. van Rumpt
uit Alblasserdam.

Kudelstaart - Alles al geprobeerd
om te genezen van ziekte, depressie, onrust of welk lichamelijk of
geestelijk ongemak dan ook? En
heeft het allemaal niet geholpen?
God geneest. Genezing is niet iets
van verhalen uit de bijbel toen Jezus op aarde was. God geneest
nog steeds. Op donderdag 7 januari wordt een genezingsavond gehouden in het Dorpshuis van Kudelstaart. De aanvang is 20.00 uur
en de toegang is gratis. Iedereen is
welkom. Voor informatie kan gebeld
worden naar 020-6472903.

Koffie in De Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 januari houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur en iedereen is welkom. De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar en er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een
gesprek van mens tot mens te hebben. Even elkaar nieuwjaar wensen
en bijpraten. U/jij komt toch ook?

Bijeenkomst
Viva Aquaria

Bijzonder huwelijksaanzoek
Kudelstaart - Op maandag 28 december werd om 15.00 uur een inwoonster
uit Kudelstaart op een heel bijzondere wijze ten huwelijk gevraagd. Een kwartier lang vloog een vliegtuigje rondjes boven haar huis met achter zich een
spandoek met de vraag: “Jenneke, wil jij met mij trouwen”. Jenneke Siebeling
was heel verrast en heeft de vraag volmondig met ja beantwoord. Jenneke
kreeg van haar vriend Peter ook nog een prachtige bos rode rozen. Het vliegverkeer van Schiphol heeft hierdoor enige minuten vertraging opgelopen.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
Werf. Do. 31 december 19.30u. oudejaarsdienst, ds. J. van Veen Vr. 1
januari 10.30u. nieuwjaarsdienst, vg.
ds. J. van Veen. Za 19u. euch.viering,
vg. pastor L. Seeboldt mmv damesen herenkoor.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Do. 31 december 19.30u. dienst, vr.
1 januari 10u. dienst. Zondag diensten om 10 en 16.30u.

Genezingsavond
in het Dorpshuis

Oud en nieuw en dieren

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
In Karmelkerk: Do. 31 december,
19u. woord-communieviering, diaken J. Snoek mmv karmelkoor. Zondag 10.30u. euch.viering, vg. L. Seeboldt mmv karmelkoor en 14.30u.
Poolse dienst.
Kloosterhof: Do. 31 december 17u.
en za. 2 januari 17u. woord communieviering, vg. N. Kuiper.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst 19u. br. R. Speelman
uit Almere.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Vr. 1 januari nieuwjaarsbijeenkomst 10.30u.
Zondag 10u. samenkomst, spr. Pe-

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

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Do. 31 december 19.30u. oudejaarsavond, ds. K. Muller. Zondag
10u. dienst, ds. K. Muller en 16.30u.
dienst, ds. T.A. Viezee.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Vr. 1 januari 10.30u. nieuwjaarsdienst, ds. J. van Veen. Zondag 10u.
dienst, ds. J. Vrijhof. Tienerdienst in
het jeugdhonk.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Do. 31 dec. 18.30u. oudejaarsdienst.
Vr. 1 januari nieuwjaar, dienst
10.30u. ds. A. van Vuuren. Zondag
10u. dienst, ds. G. Wassinkmaat en
18.30u. dienst, ds. J. Geene.

Ikg

ter Helms en 19u. jongerensamenkomst, spr. Patrick van der Laan.
Wo. 6 januari open kerk, 12-14u.

Aalsmeer - Op maandag 4 januari houdt aquariumvereniging Viva Aquaria een nieuwjaarsbijeenkomst. Ook wordt een dvd met de
nieuwe beamer vertoond, dus gegarandeerd perfect beeld en geluid.
De avond wordt gehouden in buurthuis Hormeer aan de Roerdomplaan
3 en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom. Wie meer wil weten over
Viva Aquaria, kan contact opnemen met de heer C. Keim, tel. 0297343854.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 4 januari 20u. met br.
Arie-Jan Mulder.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
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Tel. 0251-656750
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www.verspreidnet.nl
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Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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let op:
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Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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Officiële Mededelingen
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 gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak. Op woensdag is de afdeling
Dienstverlening open van 8.30-20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze
afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en
uittreksels. Het gemeentehuis is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-17.00 uur.
WIJKRADEN
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
AFSPRAKEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met
een van de wethouders: tel. 387512.
Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek
zal maximaal 15 minuten duren. Voor
een afspraak dient u minimaal één week
voorafgaand aan het spreekuur contact
op te nemen met de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats
op 12 en 26 januari 2010.
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
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven
van milieu- en geluidklachten over het
vliegveld kunt u contact opnemen met
de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is bereikbaar op alle
dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 0206015555 of via vragen@crosinfo.nl of
klagen@crosinfo.nl.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD HOLLAND
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl.

Openingstijden gemeentehuis
in verband met de feestdagen
31 december gesloten vanaf 16.00 uur.
1 januari gesloten.
4 januari open vanaf 11.00 uur.
Openingstijden ANWB/VVV winkel
31 december vanaf 16.00 uur gesloten.
1 januari gesloten.
4 januari 2010 de gehele dag gesloten.
Gemeente zet in op veilig oud en nieuw
Oud en nieuw wordt ieder jaar in de gemeente Aalsmeer groots gevierd.
Om er voor u ook dit jaar weer een plezierig feest van te maken, heeft
de gemeente samen met politie, brandweer, stichting Cardanus en discotheek Bon Ami diverse voorzieningen en maatregelen getroffen.

Inzet discobussen
Tijdens de nieuwjaarsnacht rijden speciale discobussen gratis naar
het nieuwjaarsfeest in discotheek Bon Ami. Op deze manier wordt
feestvierders een alternatief geboden om met het openbaar vervoer thuis te komen in plaats van achter het stuur te gaan zitten of op de brommer of fiets te stappen. De discobussen rijden
van Aalsmeer Oosteinde, Aalsmeer Dorp en Kudelstaart naar het
nieuwjaarsfeest en brengen de jongeren ook weer thuis. De bussen vertrekken vanaf Aalsmeer Oosteinde (hoek Machineweg/Catherina Amalialaan), Kudelstaart (hoek Robend/Edisonstraat) en
Aalsmeer Dorp (Raadhuisplein). De bussen vanuit Kudelstaart en
Oosteinde rijden om 00.30, 01.00 en 01.30 uur naar Bon Ami en
N201. De bus in Dorp rijdt om 00.45, 01.15 en 01.45. De terugritten starten vanaf 04.00 uur. De laatste terugrit is om 06.00
uur. Voor meer informatie over de bustijden kunt u terecht op
www.bonami.nl.
Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij het feest van oud en nieuw, maar kan ook gevaarlijk zijn. Voor uw veiligheid, maar ook voor de veiligheid van
omstanders geven we u een aantal tips:
• Let op omstanders, meer dan de helft van de ongelukken
gebeurt met omstanders;
• Houd voldoende afstand en let op andere vuurpijlen;
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont,
nooit vanuit de hand;
• Steek weigeraars nooit opnieuw aan;
• Draag geen kunststof kleding of kleding met een capuchon;
• Grote vuurpijlen lanceer je vanuit een pvc-buis
die stevig in de grond staat;
• Kleine vuurpijlen steek je af vanuit een
met zand verzwaarde fles.
- Het jongerenwerk van welzijnstichting Cardanus geeft
de hele maand december op verscheidene locaties
vuurwerkvoorlichting aan jongeren. Bijvoorbeeld in
jongerencentrum de N201
- Het afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan tussen 31
december 10:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Het afsteken van
illegaal vuurwerk is verboden. De politie treedt hier actief
tegen op.
Zwerfvuurwerk
De gemeente vraagt u extra aandacht voor vuurwerk dat niet is
afgegaan. Ieder jaar zien we dat bijna de helft van de vuurwerkongelukken op Nieuwjaarsdag gebeuren. Vaak gaat het om jonge
kinderen die op 1 januari zwerfvuurwerk van de straat halen en
dit opnieuw afsteken, met alle gevolgen van dien. Wij vragen u
daarom op 1 januari 2010 samen te zorgen voor vuurwerkvrije
straten.
Vernielingen
Vorig jaar waren aanzienlijk minder euro’s aan gemeentelijke eigendommen vernield dan het jaar ervoor. Er hebben echter toch
nog vernielingen van gemeentelijke eigendommen plaatsgevonden. Dit is onacceptabel en daarom vragen gemeente en politie
u om vernielingen aan eigendommen altijd te melden. Zelf treft
de gemeente ook maatregelen. Dit jaar worden een groot aantal
prullenbakken afgesloten met vuurwerkkleppen, tevens worden de
ondergrondse containers voor het inzamelen van kunststof afgesloten. De bovengrondse kunststofcontainers worden verwijderd.
Supersnelrecht
De gemeente Aalsmeer hoopt op een feestelijke jaarwisseling.
Onruststokers die zich tijdens de nieuwjaarsnacht misdragen (bijvoorbeeld door het plegen van vernielingen) worden streng aangepakt. Ook wordt er hard opgetreden tegen agressief gedrag naar
hulpdiensten. In deze gevallen wordt het supersnelrecht ingezet.
Dit houdt in dat overtreders de kans hebben om tot hun zitting
vast te zitten.
Huisvuil
Iedere bewoner is zelf verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid
in en om het huis. Wij raden u aan om de eigen (mini-)containers
en brandbare materialen op uw eigen terrein te bewaren.
Wij hopen er samen met u een geweldig feest van te maken.
VOLMACHT
De burgemeester heeft een volmacht verleend, alles met de macht
van substitutie, aan twee beleidsmedewerkers Grondzaken voor
het verlijden van notariële aktes bij een Nederlandse notaris of
zijn plaatsvervanger ter uitvoering van door de gemeente genomen besluiten.
Definitieve Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden
of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond
van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een
schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te
vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende
de wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 57, het plaatsen van een dakkapel;
• Kudelstaartseweg 196, het vergroten van de woning
en het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Seringenstraat 36a, het wijzigen van de voorgevel;
• Snoekbaarsstraat 33, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Machineweg 202, het bouwen van een woning met garage.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Mr. Jac. Takkade 40, het bouwen van een bedrijfswoning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of
op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving,
balie 6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Handelstraat 64, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunning: 24 december 2009
• Oosteinderweg 114 en 116, het bouwen van een woning
(2e fase).
Verzenddatum bouwvergunning: 24 december 2009
• Vivaldihof 5, het vernieuwen van dakkapellen
Verzenddatum bouwvergunning: 31 december 2009
Beleid onrechtmatige bewoning van
recreatiewoningen en zomerhuisjes
Per 30 december 2009 ligt het gemeentelijk beleid, het aanvraagformulier persoonsgebonden gedoogbeschikking recreatiewoning/zomerhuis, het collegebesluit en de beleidsstukken van
VROM inzake recreatiewoningen bij de publieksbalie van afdeling
dienstverlening zes weken ter inzage. In Aalsmeer zijn 70 recreatiewoningen en zomerhuisjes waarvan uit recente controles blijkt
dat in ieder geval vijf ervan worden bewoond. Deze bewoning is
in strijd met de vigerende bestemmingsplannen.
Wegens de inwerkingtreding van de ‘Wet ontheffing onrechtmatige
bewoning recreatiewoningen’, naar verwachting per 1 april 2010,
dient door het college van Burgemeester en Wethouders duidelijk
aangegeven te worden dat deze bewoning niet is toegestaan en
ook het ministerie van VROM verwacht dat duidelijkheid geschept
wordt over welke acties worden ondernomen tegen de bewoning
van recreatiewoningen en zomerhuisjes.
Het college heeft op 22 december 2009 besloten dat de bewoning
van de recreatiewoningen en zomerhuisjes die sinds 31 oktober
2003 onafgebroken plaatsvindt tijdelijk gedoogd worden conform
het gedoogbeleid dat ook voor de recreatiearken en woonarken
geldt. Dit houdt in dat het omgekeerd evenredigheidbeginsel
wordt toegepast en de peildatum hiervoor is 31 oktober 2003.
Daarnaast dient de recreatiewoning en het zomerhuisje te voldoen
aan wettelijke bouw- en milieueisen, waaronder het Bouwbesluit,
de Bouwverordening en de Wet milieubeheer en de eisen die VROM
stelt aan de het verlenen van de persoonsgebonden gedoogbeschikking.
Uit controles is gebleken dat binnen het Aalsmeers grondgebied
diverse recreatiewoningen en zomerhuisjes worden bewoond. Het
onrechtmatig bewonen van deze recreatiewoningen is in strijd met
de geldende bestemmingsplannen en daarom niet toegestaan.
Permanent wonen is ongewenst, omdat het buitengebied voor
iedereen toegankelijk moet zijn om te recreëren. Permanente bewoning van recreatiewoningen heeft tot gevolg dat er meer vraag
naar recreatiewoningen ontstaat. Dit heeft verdere ‘verstening’
van het buitengebied tot gevolg. Daarnaast zijn de bouwtechnische eisen als ook de bestemmingsplanvoorschriften voor recreatiewoningen anders (lichter) dan die voor reguliere woningen.
Ook daarom is het belangrijk dat er in recreatiewoningen (die
vaak niet geschikt zijn voor permanenten bewoning) daadwerkelijk niet permanent wordt gewoond.
De personen waarvan uit controles blijkt dat zij de recreatiewoning onafgebroken bewonen sinds 31 oktober 2003 krijgen per
brief voor 1 januari 2010 de mogelijkheid aangeboden om een
tijdelijke persoonsgebonden gedoogbeschikking aan te vragen.
Personen die na 31 oktober 2003 de recreatiewoning bewonen
krijgen in een later stadium het bericht dat de bewoning beëindigd zal moeten worden.
Indien u geen brief van de gemeente heeft ontvangen, maar u wel
van mening bent dat u in aanmerking komt voor een gedoogbeschikking dan kunt het aanvraagformulier persoonsgebonden
gedoogbeschikking recreatiewoning/zomerhuis downloaden
van de gemeentelijke website.
Per 30 december 2009 zal het gemeentelijk beleid, het aanvraagformulier persoonsgebonden gedoogbeschikking recreatiewoning/zomerhuis, het collegebesluit en de beleidsstukken van VROM inzake
recreatiewoningen bij de publieksbalie van afdeling dienstverlening
zes weken ter inzage liggen. Indien u vragen heeft over bovenstaande
dan kunt u contact opnemen met het cluster handhaving op telefoonnummer 0297-387689.

BESTEMMINGSPLANNEN
Inspraak bestemmingsplan “Stommeerkade-Oost”
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
met toepassing van artikel 4.1 van de Inspraakverordening het
voorontwerp van het bestemmingsplan “Stommeerkade-Oost” vrij
gegeven wordt voor inspraak.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan “Stommeerkade-Oost”
wordt begrensd door de Burgemeester Kasteleinweg aan de westzijde, de Stommeerkade aan de noord- en oostzijde, en het oude
spoordijklichaam, het Bielzenpad, alsmede het talud van het
spooremplacement Baanvak aan de zuidzijde. Het plangebied

wordt doorsneden door het tracé van de Noordvork, de nieuwe
weg die het dorp van Aalsmeer via de woonwijk Nieuw-Oosteinde
en het bedrijventerrein Greenpark zal verbinden met de omgelegde N201. De gronden waarop de Noordvork is geprojecteerd,
maken geen deel uit van dit bestemmingsplan. Om de aanleg van
de Noordvork mogelijk te maken heeft de gemeenteraad op 22
januari 2009 het bestemmingsplan “Noordvork”vastgesteld.
Doelstelling
Het bestemmingsplan “Stommeerkade-Oost” heeft een tweeledig
doel. Enerzijds moet het dienen als planologisch kader om de gewenste herontwikkeling van het verouderde glastuinbouwgebied
tot nieuwe woningbouwlokatie mogelijk te maken. Het betreft een
uitwerking van twee deelgebieden van het Masterplan “De tuinen
van Aalsmeer”, Stommeer en Polderzoom, die als één gebied verder ontwikkeld worden. Anderzijds dient het bestemmingsplan als
actueel beheerskader voor de bestaande woonbebouwing in het
gebied: de lintbebouwing langs de Stommeerkade en het terrein
voor woonwagenstandplaatsen aan het Spoorlijnpad.
Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van
donderdag 31 december 2009 tot en met 10 februari 2010. Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld
om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgermeester
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van Inspraak bestemmingsplan “Stommeerkade-Oost”. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor
contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving
via telefoonnummer (0297) 387746.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de centrale
balie op het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van
8.30-14.00 uur (vrije inloop) en van 14.00-17.00 uur (op afspraak).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het voorontwerp
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken worden met ingang van
31 december 2009 ook digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld
via www.aalsmeer.nl.

ONTHEFFINGEN INGEVOLGE DE WET
RUIMTELIJKE ORDENING
De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende
6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester
en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG,
Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via
telefoonnummer (0297) 387746.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING
t/m 4 jan
t/m 5 jan
t/m 9 jan

t/m 12 jan

t/m 16 jan
t/m 16 jan
t/m 21 jan
t/m 21 jan
t/m 21 jan
t/m 21 jan
t/m 22 jan
t/m 23 jan
t/m 3 feb

t/m 10 feb

Kapvergunning: Herenweg 38, 30 wilgen; Kerkweg
2, 3 cypressen; Stommeerweg 102, 1 berk;
Kapvergunning: Hugo de Vriesstraat 89,
1 kastanje;
Ontheffing sluitingstijd: voor de nacht van
13 februari op 14 februari 2010 en voor de nacht
van 1 mei op 2 mei 2010 is verleend aan
’t Holland Huys;
Kapvergunning: Graaf Willemlaan 13,
2 x chameacyparis; Kudelstaartseweg 225,
18 diverse bomen (eiken, berken, wilgen,
acers, essen, kastanjes);
Kapvergunning: Primulastraat 70, 1 den;
Vooraankondiging gedeeltelijke onteigening
bestemmingsplan “Noordvork” ;
Kapvergunning: achter Stationsweg 6, 1 berk,
1 esdoorn, 4 coniferen en 3 meidoorns;
Drank- en Horecawet: Hoogvliet BV,
Aalsmeerderweg 207;
Drank- en Horecawet: Restaurant Plasmeijer,
Herenweg 100A;
Exploitatievergunning: Restaurant Plasmeijer,
Herenweg 100A;
Kapvergunning: Roerdomplaan 14, 1 berk.;
Kapvergunning: Aalsmeerderweg 295, 1 magnolia,
Willem-Alexanderstraat 45, 1 prunus;
Kapvergunning: Bilderdammerweg 32/34 te
Aalsmeer, 1 wilg, Kamerlingh Onnesweg 9 te
Aalsmeer, 1 treurwilg, Wilgenlaan 21,
1 chamaecyparis.
Gemeentelijk beleid: onrechtmatige bewoning van
recreatiewoningen en zomerhuisjes

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, BALIE 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan
de sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
Inzagetermijn tot vrijdag 1 januari 2010
• Willem Alexanderstraat 35, het vergroten van een berging.
Inzagetermijn tot vrijdag 8 januari 2010
• Aalsmeerderweg 219, het vernieuwen van een reclamebord.
• Praamplein 4A, het plaatsen van 2
winkelwagenopstelplaatsen.
Inzagetermijn tot vrijdag 15 januari 2010
• Dorpsstraat hoek Kanaalstraat,
het plaatsen van een dorpspomp;
• Meervalstraat 27, het gebruiken van de
benedenverdieping van de woning voor kinderopvang.
• Rietwijkerdwarsweg tussen 2 en 66,
het tijdelijk plaatsen van 2 prefab kantoorunits
Inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2010
• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut.
• Kudelstaartseweg naast 40, het geheel oprichten
van een woning met berging;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.
Inzagetermijn tot vrijdag 28 januari 2010
• Stommeerkade 23, het vervangen van een garage
voor een carport.
• Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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AGENDA

Dinsdag weer hersens kraken!

Murphy’s Quiz in Joppe
Aalsmeer - Muziekfragmenten, foto’s en vragen waarvan de antwoorden op het puntje van je tong liggen. Maar daar kom je natuurlijk op
dat moment net niet op. De Murphy’s Quiz Night is een algemene
kennisquiz (een soort triviant) die
uit tien ronden met vragen, muziekfragmenten en foto’s van onder andere beroemdheden bestaat. Je kan
individueel meespelen, maar het is
natuurlijk nog veel leuker als je samen met vrienden, kennissen of collega’s een team vormt. De vragen
worden per ronde gesteld door een
quizmaster. Ieder team ontvangt een

set antwoordformulieren waarop de
antwoorden worden ingevuld. Na
iedere ronde leveren de spelers het
antwoordformulier van de desbetreffende ronde bij de quizmaster in,
zodat hij de antwoorden kan controleren en de scores kan bijwerken.
Ga naar café Joppe in de Weteringstraat en doe mee aan deze hersenkrakende pub-avonden, van te voren opgeven is niet nodig.
De eerstvolgende quiz night is dinsdag 5 januari. De aanvang is 20.30
uur en de quiz zal tot uiterlijk 23.00
uur duren. Deelname kost 5 euro
per team.

Nieuwe cursus ‘luisteren
naar klassieke muziek’
Aalsmeer - De lessenreeks ‘luisteren naar klassieke muziek’ wil deelnemers wegwijs maken in de boeiende wereld van de klassieke muziek. “Na drie cursusbijeenkomsten
ben ik al bewuster gaan luisteren.
Ik vind het leuk om kennis te maken met verschillende muziekstijlen
en muziekinstrumenten. Ook is het
interessant meer achtergrondinformatie te horen over de componisten”, aldus een deelnemer aan deze cursus.
Binnenkort start bij voldoende belangstelling een nieuwe cursus bij
Vita welzijn. In totaal bestaat de
cursus uit tien bijeenkomsten en er

gaan vele muziekstukken besproken en beluisterd worden. Iedereen die belangstelling heeft voor
muziek en zijn ervaringen wil delen met anderen is welkom. Initiatiefnemer Jan Swart: “Met gelijkgestemden over muziek spreken, van
gedachten wisselen, verhoogt het
muzikale genoegen. Je hoort meer,
wanneer je er meer van weet.” De
groep zal bestaan uit maximaal 14
deelnemers. Er is plaats voor nieuwe belangstellenden. De eerste cursusdag is maandag 11 januari van
14.00 tot 16.00 uur en de kosten zijn
40 euro. Opgeven kan bij VITA, tel.
0297-344094.

Nieuwjaar met Hucksters
Aalsmeer - Zondag 3 januari geeft
rockcoverband de Hucksters hun
nieuwjaarsconcert. Niet in Wenen,
Londen of op het museumplein,
maar In de intieme sfeer van café
Joppe in de Weteringstraat wordt
het nieuwe jaar ingeluid.
Het optreden begint om 19.00 uur
en duurt tot maximaal 22.00 uur en
uiteraard is de toegang gratis. De
Hucksters is opgericht in 1993 en
verzorgt al vele jaren optredens
in café’s, feesttenten en -zalen en
staat garant voor een avond dam-

pende rockcovers. De setlijst wordt
grotendeels samengesteld uit songs
die niet meer weg te denken zijn uit
de rockgeschiedenis, zoals nummers van Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, Guns ‘n Roses, Pearl
Jam en de Red Hot Chili Peppers.
De Hucksters bestaat uit Hans Millenaar op zang en gitaar, Ed van der
Linden op bas, Michael Hoogervorst
op gitaar en zang, Gerrit Biesheuvel
op toetsen en nieuwe drummer Ron
Schalkwijk. Iedereen is zondag van
harte welkom.

Met intermezzo drie klarinettisten

Aalsmeers Harmonie
geeft nieuwjaarsconcert
Aalsmeer - Op zondag 3 januari geeft Aalsmeers Harmonie haar
jaarlijks nieuwjaarsconcert in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat.
Het concert bestaat uit lichte, vrolijke muziekstukken waarmee het
nieuwe jaar feestelijk wordt ingeluid. Op het programma staan bekende muziekstukken, zoals de Persian March van Johann Strauss en
de Annen Polka van Johann Strauss
jr. Ook een wals ontbreekt niet tijdens dit concert, deze keer is het de
Schneelwalzer van Thomas Koschat.
Daarnaast wordt het Franz von Sup-

pé Gala gespeeld en het rustige,
mooie Adagietto for flute van Ted
Huggens. Het intermezzo van het
concert wordt verzorgd door drie
klarinettisten van Aalsmeers Harmonie: Tini Man, Yvonne en Ingrid
de Rooij. Het trio heeft het Divertimento nummer twee ingestudeerd
van Mozart. Hieruit spelen zij enkele delen. Het nieuwjaarsconcert op
zondag 3 januari in de Doopsgezinde kerk begint om 11.45 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie
over de harmonie en haar activiteiten: www.aalsmeersharmonie.nl.

Band Blood, Sweat & Kiers
zaterdag live in Bacchus
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus
opent dit jaar met een spetterend
optreden van de band Blood, Sweat
& Kiers op zaterdag 2 januari. Met
gitaar, drums, basgitaar, drie vocalen maar vooral met de tenorsax van
Wouter Kiers, klinkt Blood Sweat &
Kiers als een muzikale snelkookpan van diverse stijlen: Dubbel gemixt en extra gekruid! Een beukend
kwartet dat de grenzen van rock
and roll, Blues, jazz, rythm and blues
en soul verlegt. Een viermans formatie die niet tevreden is met de
helft, maar altijd en eeuwig tot op
de bodem van hun eigen kunnen
gaat. Tenor saxofonist en bandleider
Wouter Kiers besloot na jarenlang
touren met vele bands en diverse
stijlen spelend het over een andere boeg te gooien toen hij de Amerikaanse tenor saxofonist Sax Gordon Beadle aan het werk zag. Zijn
oude voorliefde voor de roots begon enorm te kriebelen. Langzaam
ontstond er een plan om een nieuwe band te beginnen waarin rythm
and blues, het knetteren, scheuren, horen, shouting en screaming
van de tenorsaxofoon centraal zou
staan. Zo ontstond halverwege 2005
Blood, Sweat & Kiers. Wouter for-

meerde deze band met muzikanten
die hij in de loop der jaren had ontmoet en hij voor deze formule het
meest geschikt achtte. Blood Sweat
& Kiers is uiteindelijk een uniek gezelschap geworden. Naast Wouter Kiers bestaat de band uit Chris
Clemens op gitaar en zang, Maarten Kruijswijk op drums en Ab Hansen op basgitaar en vogels. Het concert in Bacchus in de Gerberastraat
begint zaterdag om 22.00 uur, zaal
open vanaf 21.00 uur.
Jazz-avond en film
Vrijdag 8 januari presenteert Bacchus een jazz-avond met een optreden van het Timeline Quartet. Een
‘jonge’ Jazz band die uitdagende
stukken op een eigenwijze wil vertolken! Aanvang: 21.30 uur. En zaterdag 9 januari wordt Bacchus omgetoverd tot filmhuis en gaat de
film ‘Mannen die vrouwen haten’
vertoond worden. Niels Arden Oplev verfilmde het eerste deel van de
Millennium-trilogie van Stieg Larsson, de inmiddels overleden onderzoeksjournalist, die gedegen research combineerde met een sterk
gevoel voor sensationele plotlijnen.
Film start 21.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP
GELUKKIG EN
‘MUZIEKVOL’
2010!

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Nieuwe expositie vanaf 7 januari

Vijf jonge kunstenaars in
Het Oude Raadhuis

Jamsessie-avond in P60
Amstelveen - Alle instrumenten en
stijlen zijn welkom tijdens jamsessie-avond op donderdag 7 januari
in P60 in het stadshart. Samenspel,
improvisatie, vrijheid en creativiteit
staan voorop. De ideale plaats om
andere muzikanten te ontmoeten,
samen muziek te maken en technieken te verbeteren. Zowel ervaren als
beginnende muzikanten zijn welkom. Kom met je gitaar, bas, harp of
trompet: alle instrumenten kunnen
meedoen. De zaal gaat open om
20.00 uur en de toegang is gratis.
Epica en Trail of Tears
Op vrijdag 8 januari presenteert
P60 de bands Epica en Trail of Tears. Groots en meeslepend denderde Epica in het begin van dit mil-

lennium in het Nederlandse rocklandschap binnen. In het spoor van
bands als The Gathering en After
Forever wist Epica een geheel eigen gevarieerd geluid te brengen.
Melodieuze, progressieve metal die
beinvloed is door diverse culturen
en film- en musicalmuziek. Het legde de band geen windeieren, er zijn
een aantal succesvolle platen uitgekomen met groot succes plat gespeeld. P60 is één van de laatste
plekken in Nederland waar Epica
gaat rocken alvorens zij de oceaan
oversteken voor een tour door Europa en Amerika.
Komt het zien en horen. De zaal gaat
open om 20.00 uur en de toegang
bedraagt 17,50 euro aan de deur, in
de voorverkoop 15 euro.

Aalsmeer - Vijf jonge kunstenaars
zijn uitgenodigd om in het nieuwe
jaar te exposeren in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Werken van
Ank Daamen, Nieske Kalkman, Johanneke Lamoraal-Wichers, Berber
Soepboer en Anne Stooker kunnen
vanaf 7 januari bewonderd worden
in de gemeentelijke expositieruimte.
‘Draw The Outline’ is het thema van

de tentoonstelling. Het Oude Raadhuis is iedere donderdag tot en met
zondag geopend tussen 14.00 en
17.00 uur en de toegang is gratis. De
officiële opening van de nieuwe expositie vindt op zaterdag 9 januari
plaats. Belangstellenden zijn vanaf
16.00 uur van harte welkom. De tentoonstelling is tot en met 14 februari te bezoeken.

Toosten met Postzegelclub
Aalsmeer - Op maandag 4 januari houdt De Postzegelvereniging
de eerste verenigingsavond van het
nieuwe jaar, inderdaad al heel snel
na de oliebollen en appelflappen.
Aan het begin van de avond wil het
bestuur graag met haar (nieuwe) leden toosten op het nieuwe jaar.
Voor aangevangen wordt met de
veiling wil Klaas Keessen de aanwezigen graag wat laten meebeleven en laten zien. Afgelopen zomer werd hij uit het postkantoor
aan de Stationsweg gezet. Naast
dit verhaal is het de bedoeling om
u aan de hand van veel filatelistisch
materiaal de veranderingen in het

Aalsmeerse T.N.T.land te laten zien.
Het is allemaal nogal anders geworden bij T.N.T. Als Klaas na zijn lezing
niet wordt gearresteerd, volgt nog
een veiling met leuk materiaal zowel voor de beginner als de gevorderden. Ook supplementen kunt u
via de vereniging bestellen. U spekt
daarmee de kas van de penningmeester. De avond van de Postzegelvereniging is in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6 en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.15 uur
is iedereen van harte welkom om
bij te praten. Meer informatie is te
vinden op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Muziek/Film
Woensdag 30 december:
* Laatste werkdag in The Beach,
Oosteinderweg met dj Kees Markman vanaf 14u.
* Laatste werkdag met dj Feigo in
De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 14u.
* Laatste werkdag in Blitzz, Marktstraat met pianoshow v/a 14u.
* Laatste werkdag in de Praam, Zijdstraat met optreden zanger Eddy
Walsh vanaf 13u.
Donderdag 31 december:
* Oud en nieuw James Bond themafeest in Blitzz met live optredens van
20 tot 03u.
Zaterdag 2 januari:
* Blood, Sweat & Kiers in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 22u.
Zondag 3 januari:
* Concert Aalsmeers Harmonie in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat. Aanvang 11.45u.
* Nieuwjaarsconcert The Hucksters
in Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
* Live optreden in Blitzz, Marktstraat
vanaf 16u.
Maandag 4 januari:
* Optreden zangers Gerdie in café
Sportzicht, Sportlaan v/a 21u.
Donderdag 7 januari:
* Pianoshow in Blitzz, Marktstraat
vanaf 21u.
Vrijdag 8 januari:
* Discofeest in ‘t Gilde, Graaf Willemlaan, 18.30-20u. voor kids groepen 1 t/m 5, 20-22u., groep 6 t/m 8.
* Timeline jazzquartet in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 9 januari:
* Film ‘Mannen die vrouwen haten’
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Optreden Dippers in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21.30u.
Exposities
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u.
Tot en met 3 januari:
* Etsen en prenten van Jaap Hillenius in Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: do. t/m zo. 14-17u. Vanaf 7 januari: Tentoonstelling vijf jonge kunstenaars.
Tot en met 10 januari:
* Moderne glaskunst, bronzen beelden en schilderijen in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg (tegenover
watertoren). Open: zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zaterdag 2 januari:

* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Diversen
Woensdag 30 december:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Appelflappen bakken voor jeugd
op Bindingzolder, Haya van Somerenstraat van 15 tot 17u.
Donderdag 31 december:
* Baby- en peuter zweminstuif in De
Waterlelie, Dreef van 9 tot 10.30u.
Maandag 1 januari:
* Nieuwjaarsduik in Oosterbad, Mr.
Jac. Takkade om 14u.
* Nieuwjaarsborrel voor vaste bezoekers in de Praam, Zijdstraat vanaf 22u. Met dj’s.
Zondag 3 januari:
* Autopuzzelrit RKDES. Start kantine
Wim Kandreef, 10.30-12u. Nieuwjaarsborrel 15-18u.
Maandag 4 januari:
* Nieuwjaarsreceptie gemeente in
gemeentehuis van 20 tot 23u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
20u. Aanwezig 19.45u.
* Bijeenkomst aquariumvereniging
Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan vanaf 20u.
* Bijeenkomst met lezing Postzegelvereniging Aalsmeer in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 5 januari:
* Murphy’s quiz in café Joppe, Weteringstraat, 20.30 tot 23u.
Woensdag 6 januari:
* Koffie-ochtend in De Spil Kudelstaart, Spilstraat vanaf 10u.
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in burgerzaal, gemeentehuis, 19-21u.
Donderdag 7 januari:
* Sjoelavond buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Vergadering wijkraad Oost in De
Mikado, Cath. Amalialaan. Inloop
vanaf 19u.
* Nieuwjaarsreceptie VVA in kantine
Dreef vanaf 20u.
Vrijdag 8 januari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Jaarvergadering en film IJsclub
Aalsmeer-Oost in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA Aalsmeer
in Historische Tuin, Uiterweg, 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 9 januari:
* Taxatie oude en zeldzame boeken
in Oude Veiling, Marktstraat van 13
tot 17u.

In The Beach, Oosteinderweg:

Start nieuwe cursussen
Salsa, Zouk en Zumba
Aalsmeer - Voor diegene die het
nieuwe jaar al dansend willen beginnen, biedt The Beach vanaf januari in samenwerking met leersalsadansen.nl een breed scala aan
verschillende Latijns-Amerikaanse
danscursussen aan. Naast de vertrouwde Salsa cursussen kunnen
vanaf januari ook cursussen Bachata -Merengue en Zouk gevolgd worden in The Beach. Bachata en Merengue zijn sensuele dansen die solo of met een partner gedanst kunnen worden. Deze energieke en explosieve dansen zijn vrij eenvoudig
onder de knie te krijgen en voeren
je al snel mee op de snelle tropische ritmes. De dansvorm Zouk is
een mix van lambada en moderne
dans. Het intieme dansen, het zwieren van de haren en een dosis lenigheid, zijn kenmerkend voor deze steeds populair wordende dans.
Natuurlijk ontbreekt de LatijnsAmerkiaanse aerobics variant Zumba niet. De cursus voor volwassenen wordt gegeven op de dinsdagavond en de woensdagmiddag is ingedeeld voor de kids. Onder leiding
van gecertificeerde Zumba instructrice Lieke wordt iedereen enthousiast over deze populaire dans.Op
woensdag 6 januari kan gratis kennisgemaakt worden met de verschil-

lende dansen en de instructeurs van
leersalsadansen.nl in The Beach.
Om 19.30 uur start de gratis proefles
Salsa. Om 20.30 uur kan deelgenomen worden aan de gratis proefles
Bachata en Merengue en om 21.30
uur start de gratis proefles Zouk.De
gratis proeflessen Zumba voor volwassenen staan gepland op dinsdag 5 januari van 19.00 tot 20.00 uur.
De proeflessen voor de kids staan
gepland op woensdag 6 januari van
14.30 tot 15.30 uur. Wie binnen één
dag de dans Zouk onder de knie wil
krijgen, kan zich inschrijven voor de
Bootcamp Zouk (voor beginners) in
The Beach op zaterdag 9 januari van
11.00 tot 16.00 uur. Voordat de reguliere cursussen Salsa op maandagavond 11 januari en de nieuwe cursussen Salsa, Bachata-Merengue
en Zouk op de woensdagavond 13
januari van start gaan, is het op zondag 10 januari tijd voor de maandelijkse gratis SalsaParty in The Beach.
Met lady DJ Red Delicious achter de
draaitafel en een gratis workshop
Zouk is iedereen vanaf 19.30 uur
van harte uitgenodigd om het jaar
swingend te beginnen. Voor meer
informatie surf naar www.beach.nl
of naar www.leersalsadansen.nl. Of
kom een keer langs in The Beach
aan de Oosteinderweg 247a.
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X-mas factor bij de Binding
Aalsmeer - Om half 5 begon donderdag 24 december de eerste voorstelling van de X-mas factor in De
Binding. Vanuit de zaal klinkt een
ingetogen ‘Nu zijt wellekome’ door
enkele leden van het Bindingkoor.
Als snel komen er jongeren het podium oplopen met flyers van de Xmas factor. Wie brengt de ware
kerstgedachte het best naar voren?
Wat is de ware kerstgedachte? De
Jam Band heeft nog zo zijn bedenkingen om mee te doen, de meiden
van de dansgroepen gaan een leuke
kerstdans bedenken en de jongens
van Broodje Bal weten al snel dat er
zonder te skiën geen kerst gevierd
kan worden. De jury geeft tijdens de
voorrondes steeds hun ongezouten
mening. Twee zwervers die tussen
hun vuil op straat liggen vinden dat
de mensen beter het hele jaar kun-

nen delen, in plaats van alleen de
tijd voor kerst waarin ze spontaan
wel eens iets extra’s krijgen. Arie
Boomsma heeft het lastig in 40 dagen zonder kerst met de kerstman
en sinterklaas. De goochelaar en
zijn wanhopige assistente zien hun
act steeds mislukken en weten het
niet meer. Tuinman Rob heeft het op
een akkoordje gegooid met Bert van
Leeuwen en laat de witte limo voorrijden voorzien van vele diepzinnige kersttips. De Binding Band speelt
alle scènes op geweldige wijze aan
elkaar met zeer toepasselijke deuntjes. Chantal en Gerard Joling presenteren het geheel op hun eigen
wijze in steeds wisselende, schitterende outfits. En dan zijn daar opeens Jozef en Maria die door de jury
niet in de show worden toegelaten.
Toch voelen Char en Derek een hele

goede, sterke spirit met het ongeboren kindje. Tussendoor zijn er stukjes van het programma ‘Kerst Wereldwijd’ te zien op het grote scherm
met als surprise een echte opname
vanuit Malawi.
En dan de finale van de X-mas
factor 2009. Chantal staat in haar
mooiste jurk en Gerard heeft zijn
beste grappen tot het laatst bewaard. In de show zijn twee geweldige kerstdansjes, een prima goochelact, sportieve skioefening, mooi
jam-nummer en een prachtige dans
te zien. De jury komt er niet uit! Ieder heeft zijn eigen winnaar en uiteindelijk blijkt dan ook dat er niet
één ware kerstgedachte te kiezen
is. De Binding Band speelt tot slot
het toepasselijke nummer ‘Heal the
world’ waarbij alle spelers weer het
podium opkomen. De eerste voorstelling zit erop. Om half negen zit
de zaal, ondanks het negatieve reisadvies, toch goed vol en kan de

tweede voorstelling beginnen. Het
gaat nog beter dan in de middag, de
eerste lach vanuit de zaal is al snel
te horen en iedereen heeft er duidelijk plezier in. Na ruim anderhalf
uur klinkt er een luid applaus vanuit de zaal als alle spelers hun buiging maken op het podium. Het is
weer gelukt! Maar dit was zeker niet
mogelijk geweest zonder de inzet
van allen die, in hun schaarse vrije
uurtjes, hieraan meegewerkt hebben. Zowel vóór als áchter de schermen. Van de schrijvers tot de mannen van de techniek, van de band
tot de catering, van de filmers tot
de spelers, van de regie tot de visagie, van de souffleur tot het decor, van de kaartverkoop tot barbezetting, van het publiek tot de gulle gevers voor het goede doel. Het
mooie bedrag van 730 euro is opgehaald en dit geld gaat geschonken worden aan de stichting Dag
van je Leven.

Geen verbranding dit jaar!

50 Eurocent voor kerstboom

Landijsbaan Rijsenhout was
weer even open!
Rijsenhout - Ook dit jaar begon de kerstvakantie met flink wat
vorst. In het eerste weekend van de
kerstvakantie kon zelfs de natuurijsbaan geopend worden voor de
jeugd. Het ijs was ondanks de vele sneeuw nog van redelijke kwaliteit, dit was uiteraard weer te danken aan het uitstekende werk van
de ijsmeester en de vele andere vrijwilligers die de baan en het clubgebouw openden voor het schaatsend
publiek. Na het weekend moest de
baan helaas weer dicht, veroorzaakt door de verslechterde weersomstandigheden, maar kon de dag
voor kerst toch nog een laatste keer
een dag worden opengesteld voordat de dooi echt inviel. Er werd uiteraard ook nog geschaatst op de
diverse kunstijsbanen. Zo werd op
zaterdag 19 december het jaarlijkse Jan van Gennip toernooi voor de
tiende keer verreden. Het alom bekende sprinttoernooi voor pupillen en junioren C1 is altijd een druk
evenement. Van IJsclub De Blauwe
Beugel had een flink aantal deelnemers zich ingeschreven. De omstandigheden op het superijs van
de Haarlemse IJsbaan waren prima en dat resulteerde in een ware recordregen. De prestaties van
de Blauwe Beugelrijders waren bijzonder goed. Bij de meisjes pupillen
E werd Lindsay Pecht eerste, bij de

jongens pupillen E werd Owen Geleyn derde, bij de meisjes junioren
C1 werden Annet en Deborah van
der Stelt respectievelijk tweede en
derde. Bij de overige rijders en rijdsters werden vele persoonlijke records gebroken. IJsclub De Blauwe Beugel heeft een actieve website boordevol (schaats) nieuws,
uitslagen en algemene informatie
over de club en is te raadplegen via:
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De eerste speelavond
in het nieuwe jaar houdt buurtvereniging Allen Weerbaar op maandag 4 januari. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en gespeeld wordt er in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De
aanvang is stipt 20.00 uur. Kaarten
worden verzocht om 19.45 uur aanwezig te zijn. Iedereen is welkom.
De laatste speelavond in 2009 is bij
het klaverjassen gewonnen door de
heer G. Presser met 5091 punten,
bij het jokeren behaalde mevrouw
R. Tulp de hoogste eer met 185 punten.

Aalsmeer - Ook dit jaar is het weer
mogelijk kerstbomen in te leveren
op diverse plekken in Aalsmeer en
Kudelstaart. Nieuw dit jaar is dat de
Meerlanden voor de gemeente de
kerstbomen inzamelt. De gemeente stimuleert dat kinderen de bomen
ophalen en geeft een kleine vergoeding van 50 eurocent per boom die
ingeleverd wordt. Tot en met vrijdag
8 januari kunnen bomen ingeleverd
worden tussen 8.00 en 16.15 uur
bij de gemeentewerf aan de Zwarteweg 77a. Op 31 december is de
Meerlanden tot 15.30 uur geopend
in verband met eindejaarsviering.
Op woensdagmiddag 6 januari kunnen de waarschijnlijk kale bomen ingeleverd worden bij een viertal verzamelpunten tussen 13.00 en 16.00
uur. Het winkelcentrum Kudelstaart

aan de Einsteinstraat parkeerplaatsen nabij oude scholencomplex, het
Drie Kolommenplein bij het gemeentehuis in het centrum, het gymnastieklokaal in de Jac. P. Thijsselaan in
Zuid en buurthuis ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat 55 in Oost zijn
de inleverpunten.
Kerstboomversnippering
Nieuw dit jaar is dat de kerstbomen
niet worden verbrand, maar worden
versnipperd. Versnipperen is beter
voor het milieu en bovendien is er
geen geschikte locatie meer waar
de bomen verbrand zouden kunnen
worden. Het surfeiland is tot slot net
helemaal opnieuw ingericht en er
wordt op de plek waar altijd de verbranding plaatsvindt gebouwd aan
een nieuwe horecalocatie.

Aalsmeer - Zondag 3 januari wordt
bij RKDES weer gepuzzeld tijdens
een prachtige autopuzzeltocht door
liefst drie mooie provincies. Een letterpuzzel en een fotopuzzel is deze
keer gemaakt door vrijwilligers. Een
echte familiedag voor groot en klein
kan van deze activiteit gemaakt worden. Vanaf 10.30 uur is de inschrij-

B2 redt het niet
De jongens B2 van FIQAS Aalsmeer
moesten het zaterdag 19 december
opnemen tegen koploper Vido uit
Purmerend. En ook deze tegenstander heeft heel grote opbouwspelers. De Aalsmeerse jongens kwa-

Aalsmeer - Sinds december vorig
jaar zijn er in deze krant regelmatig artikeltjes verschenen, die geredigeerd werden vanuit de Kaartenbak als een soort ‘staartje’ van
het prachtige boek en de succesvolle tentoonstelling ‘Een schilderachtig dorp, Oud Aalsmeer in onbekende werken’.
Een samenwerkingsproject van
de Stichtingen Oud Aalsmeer en
Kunst en Cultuur Aalsmeer. Dit fotoboek van Jan Willem de Wijn en
Jan Ran laat afbeeldingen zien van
Aalsmeerse plekken, vroeger en nu,
geschilderd, getekend en geborduurd. Heel veel werk ging er gemoeid met het fotograferen en beschrijven van alle (kunst)werken.
Veel plekken bestaan niet meer als
zodanig. De helft van alle gefotografeerde en beschreven werken kwamen in het boek terecht en daarvan
is uiteindelijk een derde op de tentoonstelling in het Oude Raadhuis te
zien geweest. Om ook na dit gebeuren mensen de gelegenheid te geven om afbeeldingen van Aalsmeerse schilderijen of tekeningen in te
leveren, is de Kaartenbak in het leven geroepen. En daar is dit afgelopen jaar zeer veel gebruik van gemaakt. Er werden afbeeldingen ingeleverd van schilderijtjes uit het
begin van de vorige eeuw, maar ook
plaatjes van kersvers geschilderde
werkjes van de fortbocht en de Molenvliet. Er zijn afbeeldingen gevonden van werk van professionele kunstenaars, maar ook van Aalsmeerse
zondagsschilders en alles wat daar
tussenin zit. Met daarbij heel grappige of juist heel ontroerende verhalen. Verloren gegane plekken en
huizen mét hun bewoners werden
op deze wijze geëerd. Wat de creatieve uiting al niet vermag, zowel
voor de maker als voor de beschouwer! Het leeft echt, vooral ook omdat de werkstukken te maken hebben met alles wat men vroeger en
nu in het Aalsmeerse meemaakt(e),
het heeft te maken met de eigen
omgeving en het leven van alledag.
Dat is ook weer het geval met de

(voorlopig) laatste Kaartenbak inzending, die in deze krant wordt beschreven. Het betreft, heel toepasselijk zo aan het einde van het jaar,
de afbeelding van een beschilderde staartklok. Vroeger was het heel
gebruikelijk dat er een eigen hof of
boerderij op zo’n klok geschilderd
werd. Deze klok is in 1985 beschilderd door Elise Hoogendoorn-van
Kooten uit de Zijdstraat. Zij schrijft:
“De opdrachtgever van dit schilderij
had een bouwpakket gekocht van
deze staartklok. Hij had al een paar
schilderijen van mij en vroeg mij de
bovenkant te beschilderen. Hoewel
de eigenaar dat eigenlijk niet nodig
vond, heb ik eerst een ontwerp in
aquarel gemaakt om te laten zien
wat mijn idee was. Links zijn wat
huizen en de Westertoren van Amsterdam te zien. Op de voorgrond
schilderde ik Aalsmeerse kassen en
rechts de watertoren. Je ziet de toren en de Stommeerweg vanuit het
water met op de voorgrond een zeilboot. De opdrachtgever kwam namelijk uit Amsterdam, werkte in
Aalsmeer in de bloemen en woonde in Kudelstaart. Verschillende gedeeltes zijn op koper geschilderd,
dat was weer een nieuwe ervaring
voor mij.” Inderdaad een mooi voorbeeld van een werk waarbij de eigen plek en de omringende leefwereld een grote rol speelt. En wat nu
verder met de Kaartenbak? Die blijft
gewoon bestaan, maar in een digitale vorm. Het hele jaar heeft KCA
webmaster Arie Buys alle inzendingen mooi vastgelegd op de website
van de KCA (www.kunstencultuuraalsmeer.nl ) en daar wil hij mee
doorgaan.
Iedereen die dus iets van en over
Aalsmeer (afbeelding met bijpassende tekst) wil inleveren kan dat
van nu af aan doen via: kaartenbak@kunstencultuuraalsmeer.
nl. Ook zal de Kaartenbak pagina
steeds te bekijken zijn via de website van Stichting Oud-Aalsmeer
(www.stichtingoudaalsmeer.nl).
Henny Weima

Schildering op staartklok: Amsterdam en Aalsmeer door Elise van Kooten.

ving en de start is bij de kantine
van RKDES aan de Wim Kandreef.
De inschrijving is gratis en sluit om
12.00 uur. Aansluitend vanaf 15.00
uur is iedereen weer van harte welkom tijdens de nieuwjaarsborrel in
de kantine van de sportvereniging.
Om 18.00 uur is de sluiting van deze
hopelijk gezellige DES-dag.

Feestelijke start 2010 met jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst gemeente
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
organiseert op maandag 4 januari van 20.00 tot 23.00 uur de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Alle Aalsmeerders en Kudelstaarters
zijn van harte welkom in de burgerzaal van het gemeentehuis om elkaar in een informele sfeer een ge-

lukkig nieuwjaar te wensen. Dit alles onder het genot van een drankje
en een hapje.
Het gemeentebestuur nodigt iedereen van harte uit deze avond naar
het gemeentehuis te komen om met
elkaar 2010 een feestelijke start te
geven.

Havas geen partij voor B1
men dan ook wat kracht tekort en
vonden het moeilijk om tot scoren
te komen. Zodoende liep het verschil snel op naar drie punten. Toch
speelde FIQAS Aalsmeer als team
erg goed. Er werden bijvoorbeeld
veel doelpunten gemaakt vanuit de
hoeken en vanaf de cirkel. Met de
rust was het verschil vijf: 12–7 achter. Het doel was om dat verschil zo
te houden of misschien nog wel te
verkleinen.
“Maar”, zei coach Onno erbij, “het
maakt niet uit als we verliezen, als
we maar lekker gespeeld hebben
en voor en met elkaar gevochten
hebben.”En dat deden ze! Vido ging
schakelde echter ook een tandje
bij en won de wedstrijd met 27–17.
Het was voor de jongens de laatste
wedstrijd van dit jaar.
Volgend jaar gaan ze verder in deze spannende competitie. Doelpunten: Ivar en Martijn 1,Glenn 3, Jeffrey, Olav en Niels 4.

Beschilderde staartklok tikt
de laatste uren weg

Autopuzzeltocht en borrel
op nieuw jaar bij RKDES

Jeugdhandbal

Aalsmeer - De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer hebben vorig weekend gespeeld tegen Havas uit Almere. Aangevuld met Glenn uit de
B2 was het een makkelijke partij voor de Aalsmeerders. Het verschil was na tien minuten namelijk
al vijf punten en het zou in het vervolg van de wedstrijd nog veel erger
worden voor Havas. Topscorer werd
uiteindelijk Nils Dekker, hij maakte wel negen doelpunten! Enige
smet op de wedstrijd was het uitvallen van Remco Koolen. Die brak zijn
middenhandsbeentje en is voorlopig een paar weken uit de running.
Eindstand 31–15.

Kaartenbakproject in 2009:

Zwemmen en spelletjes in
kerstvakantie in Waterlelie
Aalsmeer - Het was feest tijdens de
kerstvakantie in zwembad De Waterlelie. Kinderen konden genieten
van het vrij zwemmen en er waren
spelletjes in en om het water. Verder konden kinderen zich na het
zwemmen laten schminken. Miss
Aalsmeer van 2009, Jolien Meijer,
toverde de meisjes om tot prinsesjes en onder andere vlinders en de

jongens tot stoere piraten op maandagen en een dinsdag in de kerstvakantie.
Veel bezoekers waren speciaal naar
het zwembad gekomen voor het
schminken. Kinderen konden zelf
kiezen uit een boek vol keuzes. De
resultaten mochten er zijn. Het waren geslaagde kindermiddagen in
De Waterlelie.

Anno 2010
Hoogzwanger stuurt Moedertje Tijd als gezant,
Een engeltje naar aarde op rapport.
Zij wil weten waar haar kind belandt,
Als het vannacht om twaalf uur geboren wordt.
“Mijn kind zal heten Anno 2010,
Nieuw decennium verdient vrijheid.
Wereld vol liefde, geluk wil ik zien,
Met vrede, gelijkheid zonder onderscheid.”
Het engeltje zoekt vrijheid en vindt
Een mens met mening, politiek gevangen.
Fabrieken rokend op arbeid van een kind,
Een Iranese man voor sodomie opgehangen.
Zoekend naar liefde en vooral geluk,
Vindt de engel uitgehuwelijkt en vol blauwe plekken,
Vluchtelinge in een kamp onderdrukt,
Levend van prostitutie haar gezicht bedekken.
“Gelijkheid kan ik toch wel vinden nota bene?”
Hoopt engel tegen beter weten in paniek.
Tegenover rijkdom en pracht van de ene,
Vindt hij de ander in armoede, berooid en ziek.
“Is dit wat ik Moeder Tijd moet vertellen?
De wereld is voor nog een nieuw jaar ongeschikt.
Deze planeet mag het stellen zonder toekomst,
Als 2009 haar laatste uren voorbij tikt.”
Tot de engel een slimme lezer ontmoet,
Die plotseling in gedachten voor hem staat.
Deze belooft hem: “Het komt goed,
Het is ver heen, maar we zijn nog niet te laat.
Ik verbeter de wereld en begin bij mezelf,
Als eerste van onze zes miljard mensen,
Door iedereen om even voor elf,
Alvast een vreedzaam Nieuwjaar te wensen.”
Bent U die lezer waaraan hij dacht;
Hartelijk dank en gefeliciteerd.
Dankzij U wordt om twaalf uur vannacht,
Een vers geboren 2010 gepresenteerd.
Geef haar een goed leven,
U kunt het, doe Uw best.
Begin vandaag nog, vol goede moed,
U de eerste, dan volgt vanzelf de rest.
Marcel Harting
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JANUARI

Het jaar eindigt koud, maar begon ook ver onder het kwik.
Duizenden mensen gingen in het weekend van 9 tot en
met 11 januari op ontdekkingsreis op de Westeinder Plassen per schaats, sleeënd of ’gewoon’ lopend. Na vele jaren was eindelijk de Poel weer eens dicht gevroren en
was het veilig om de schaatsen onder te binden. De eer-

ste durfals gingen overigens al dinsdag 6 januari het ijs op.
Met name waren dit ijszeilers en zij hadden toen nog alle ruimte. Vooral op zaterdag en zondag was het superdruk en werden feestjes met muziek gebouwd bij de verschillende koek en zopie-tenten op de grote en de kleine Poel.

Op de laatste dag van 2008 mocht de 28.000-ste inwoonster begroet worden. Om even voor drie uur in de ochtend
zag Lieke Knol het levenslicht en werden Marc en Marielle de trotse ouders van een meisje. Toen wisten zij natuurlijk nog niet dat hun kindje een bijzondere inwoonster
zou worden. Op Vrijdagochtend 16 januari is burgemees-

ter Pieter Litjens op kraamvisite geweest in Kudelstaart en
natuurlijk kwam hij niet met lege handen. Een bos bloemen voor moeder Marielle en voor de kleine Lieke had
hij een verzilverde spaarpot meegebracht, waarin naast
de geboortedatum en haar ook naam ook ‘28.000-ste inwoonster’ gegraveerd staat.

FEBRUARI

De maand februari stond in het teken van FloraHolland
die de begroting bij moest stellen, het faillissement van de
Hoogevest Groep waardoor de verdere bouw van Nieuw
Oosteinde en het winkelcentrum in gevaar kwam, het
neergestorte vliegtuig van Turkisch Airlines nabij Schip-

hol, maar er was ook positief nieuws: Zoals de start van
de herinrichting en vergroting van het Praamplein en onder andere het altijd vrolijke carnaval in Kudelstaart. Thema was Carnaval en reclame en meer dan twintig praalwagens reden mee in de stoet door het dorp.

Ook in februari de hype van AH, de voetbalplaatjes. Bij de
ingang van de supermarkt stonden dagelijks kinderen met
vragende gezichten: Heeft u nog voetbalplaatjes? Niet alleen jongens, maar ook meisjes spaarden naar hartenlust
en de op de Bindingzolder georganiseerde ruilbeurs op
20 februari bleek een goede zet.

Vaders met plaatjes in de handen en moeders zittend met
een schriftje met daarin de ontbrekende nummers. De
ouders hielden zich vooral bezig met ruilen, de kinderen
plakten de nieuw veroverde plaatjes in. Na de ruilmiddag
gingen de meesten met een vol boek vrolijk naar huis.

MAART

“38 Jaar bij de gemeente, het waren heerlijke dagen.” De
afscheidswoorden van gemeentesecretaris Ed Duinkerken tijdens zijn afscheid op 5 maart in het gemeentehuis.
Ed Duinkerken kwam op 5 februari in 1971 in dienst en
werd door al deze dienstjaren gezien als het ‘lange termijn

geheugen van het gemeentehuis’. Burgemeester Pieter
Litjens mocht de gemeentesecretaris verblijden met het
ereburgerschap voor zijn diensten voor de gemeente en
voor zijn inzet voor de sociale samenleving vanuit verschillende maatschappelijke en bestuurlijke functies.

Op vrijdag 20 maart bracht burgemeester Pieter Litjens
een bezoek aan leerlingen van groep acht van basisschool
De Zuidooster. In het kader van de vrijwilligersactie Make a difference day kwam de eerste burger speeddaten samen met onder andere Ron Leegwater van de Rabobank Regio Schiphol en Jacqueline Valkenburg van

het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Onbeantwoord bleef de
vraag: Hoeveel verdient u burgemeester? Maar antwoord
werd wel gegeven op meer beroepsoriënterende vragen
als hoe word je burgemeester, wat doet de burgemeester de hele dag en kent hij veel personen van het koninklijk huis?
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APRIL

Op 11 april werd gratis compost uitgedeeld aan inwoners.
Als beloning voor hun inspanningen gft-afval te scheiden
trakteerde De Meerlanden iedere inwoner op vier zakken van 20 liter compost per inwoner. De weggeefactie bleek niet tegen dovemansoren gezegd, al voor de
start was er een lange rij wachtenden bij de gemeente-

werf aan de Zwarteweg. Wethouder Jaap Overbeek, die
onder andere verantwoordelijk is voor afvalinzameling in
Aalsmeer, hielp een paar uurtjes mee. Best zweten om de
zware zakken in de kofferbakken te leggen op deze zonnige dag!

Op 21 april hebben koning Carl Gustaf en koningin Silvia
als onderdeel van hun staatsbezoek aan Nederland een
bezoek gebracht aan het Fort in Kudelstaart. De stichting
Herstelling had de eer om te laten zien hoe re-integratie
aangepakt wordt. Het was een ongedwongen bezoek onder grote belangstelling van pers en publiek. Ook de com-

missaris van de koningin van Noord-Holland, Borghouts,
en de burgemeesters van Aalsmeer en Amsterdam, Pieter Litjens en Job Cohen, waren aanwezig.

MEI

Op 14 mei is de conceptnota Sportief Aalsmeer gepresenteerd en de rest van het jaar is over de nota door politiek en verenigingen gediscussieerd. Uit het onderzoek
blijkt onder andere dat in Aalsmeer dringend een tweede sporthal gebouwd moet worden. De Bloemhof puilt
uit haar voegen en er zijn al verenigingen die uitwijken
naar andere gemeenten om toch de wekelijkse trainin-

gen te kunnen verzorgen. Wat ook uit de nota blijkt: Vooral schaatsen en voetbal zijn populair bij jeugdige inwoners. Ook zwemmen staat hoog op de doe-lijst, evenals
een balletje slaan op de tennisbaan. De volwassenen gaan
liever fitnessen, hardlopen, wielrennen, tennissen, zwemmen of wandelen. In totaal kent de gemeente Aalsmeer
52 sportverenigingen.

Mei sportmaand, want de handballers van FIQAS Aalsmeer
schoten zich in de kijker en hoe. Voor de negende keer
in de geschiedenis van de club zijn de mannen van FIQAS Aalsmeer landskampioen geworden. In een overvolle Bloemhof namen de Aalsmeerders het 24 mei met succes op tegen Eurotech/Bevo.

Het was een zinderende wedstrijd met zelfs nog een gelijkspel, maar uiteindelijk 32-26 winst voor Aalsmeer. Het
publiek stond de laatste minuten zelfs op de banken, het
was een spektakel. De schaal is terug in Aalsmeer en natuurlijk zijn de handballers vorstelijk gehuldigd!

JUNI

In de lucht, op het water en veel op het land, overal rond
de Zwarteweg en de Dreef lieten de politie, de ambulancedienst en de brandweer belangstellenden op zaterdag 6
juni kennismaken met hun ‘vak’ en dat dit veelal spektakel
is, was menigeen het na afloop eens. Op het terrein van
de brandweer was onder andere een ongeluk gebeurd en
moest het slachtoffer uit de beschadigde auto gehaald
worden, de schrik sloeg bij veelal jeugdige bezoekers
toe na de harde klap door vlam in de pan. De traumaheli

vloog rondjes, op de Westeinder Plassen werd snel gevaren met de brandweerboot, er werden demonstraties gegeven hoe aanhoudingen met politiehonden verlopen en
in en bij het politiebureau was er vertier in de vorm van op
de foto op de politiemotor en de ‘cel in’. Een leerzame en
spectaculaire dag, die menig jeugdig bezoeker vast heeft
doen besluiten later agent, brandweerman of helikopterpiloot te worden.

De vijfde editie van de Junior pramenrace werd zaterdag
13 juni georganiseerd en dit gezellige evenement voor de
jeugdige inwoners vond onder een stralend zomerzonnetje plaats. Liefst 27 teams namen deel aan deze eerste
lustrum doe-vaartocht. Thema was Circus en dat dit een

kleurig en veelzijdig thema was, bleek uit de vele, leuke
outfits van de teams. De grootste beker is gewonnen door
de Stenhuis Maatjes, op twee is de winnaar van de spelletjes geëindigd, de Kleine Keurregies, en op drie de Circus Chickies.
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Prullenbakken
afgesloten voor
vuurwerk!

ingezonden
Dikkertje Dap weer openstellen?!
Er staat opeens weer zoveel geschreven over de kinderopvang in
Aalsmeer, hoewel we allemaal weten dat het al jaren een groot probleem is. Ik heb zelf in december
2001 noodgedwongen moeten stoppen met kinderdagverblijf ‘Dikkertje Dap’ aan de Hornweg. Een kleinschalig, goedlopend bedrijf met een
groep tevreden ouders en kinderen.
De gemeente was het niet eens met
de plaats van het kinderdagverblijf.
Het gebied moest een andere bestemming krijgen, het zogeheten
Greenparcs.
Het gebouw staat precies op een
grens achter het woongebied, waar
ze het industrieterrein willen realiseren. Maar zie nu, precies 8 jaar later
is er nog helemaal niets veranderd
met het gebied. Het gebouw van
‘Dikkertje Dap’ staat er nog steeds,
in dezelfde staat, alleen helemaal
leeg en verlaten. Als ik er af en toe
binnenloop, gaat er altijd een gevoel
van onmacht door mij heen. Ik wilde zo graag verder met het opvangen van kinderen, waarvan de ouders heel graag willen blijven werken. Maar omdat je als burger weinig te zeggen hebt, voelt dat als gro-

te onmacht. Natuurlijk heb ik in de
afgelopen jaren een aantal keer geprobeerd om weer eens bij de gemeente aan te kloppen, maar de
deur blijft stijf dicht. Het verhaal van
‘Dikkertje Dap’, wat toendertijd volop in de kranten heeft gestaan, is
naar mijn idee een principekwestie
geworden.
Naar aanleiding van het bericht van
17 dec j.l. in de Nieuwe Meerbode heb ik diezelfde avond een brief
aan de gemeente gestuurd, dat ik
zeer bereidt ben om de gemeente
te helpen met nadenken en eventueel het gebouw van ‘Dikkertje Dap’
weer open te stellen. Ik wacht hun
reactie af en ondertussen ga ik door
met het opvangen van kleine kindjes, waarvan hun ouders heel graag
willen blijven werken. Maar nu doe
ik dat in de vorm van gastouderopvang, bij mij thuis. Want als het niet
via het kinderdagverblijf kan, doe ik
het op deze manier. Opvangplaatsen
zijn namelijk énorm hard nodig!!
Astrid Engel
Geniedijk 22, Kudelstaart
0297-323700
pa.engel@tiscali.nl

ingezonden
Kerstinkopen in dorp
Zelden zullen consumenten die hun
kerstinkopen in het Centrum van
Aalsmeer en omliggende winkelstraten dit onder zulke erbarmelijke
omstandigheden hebben gedaan.
Rijbanen, voetgangerspaden en niet
in de laatste plaats de mooie parkeerplaats Praamplein, waren spiegelglad en door sneeuwwallen levensgevaarlijk voor voetgangers,
fietsers en automobilisten.
Talloze auto’s op de grote parkeerplaats moesten worden weggeduwd. De gehele week ook niet na
nadrukkelijk overleg, werd geen enkele reactie ondernomen door de
gemeente Aalsmeer om bovengenoemde straten en plein te ontdoen
van sneeuw en ijs.
Het was werkelijk schokkend te
zien hoe de bewoners van het zorgcentrum met hun rollators door de

sneeuw ploegden om hun boodschappen te kunnen doen.
Tot ieders stomme verbazing verschenen er kerstmiddag om 16.30
uur een sneeuwschuiver en strooiwagen voor het eerst in het centrum, notabene een half uur voor de
sluitingstijd van de winkels.
Het bestuurlijke vermogen dat hopeloos tekort schoot toont het faillissement van de verantwoordelijk wethouder Ronald Fransen wel
heel schrijnend aan. De verwachting rond de jaarwisseling is weer
sneeuw en ijs. Mocht de heer Fransen wederom de consumenten en
winkeliers in de sneeuw laten staan,
dan is er maar een oplossing: Opstappen wethouder.
Jaap Spaander, fotograaf.
Zijdstraat 43, tel. 0297-321787.

Straatreacties
Gemeentehuis en medewerkers
Aalsmeer - Regelmatig houdt
men mij op straat aan en dat gaat
als volgt: “Hoi M.L. ik las laatst dat
stukje over de huisartsen in de
krant. Welnu ik heb ook een verhaal voor je. Kom ik een tijdje terug op het gemeentehuis, stap naar
de balie en vraag aan een medewerker iets over Kudelstaart. Kijkt
die persoon mij aan en vraagt: Kudelstaart? Waar ligt dat? Dat bedoel
ik. De meeste mensen die op het
gemeentehuis werken komen niet
meer uit Aalsmeer. Zij weten niets
van Aalsmeer, niets over de cultuur,
over de bewoners, dat kan toch niet,
vind ik. Trouwens, ik hoor wel meer
mensen hierover klagen . Weet je
wat de burgemeester moet doen?
Hij moet een bus huren en met zijn
personeel Aalsmeer doorrijden. De
route kan ik je zo geven. Wanneer
het verhaal te lang wordt dan laat je
dat maar weg, maar ik doe het toch
maar! Let op: Vanuit het gemeentehuis linksaf.
Aan de rechterkant de watertoren
en ons Aalsmeerse Zandvoort. Bij
de bocht rechtsaf langs het Fort.
Het verhaal daarover kan men lezen in een boek. De Kudelstaartseweg op, langs de kerk en een jachthaven. Bij de flauwe bocht rechtsaf, dus niet langs de Poel. Halverwege ligt de Spil, een woonvoorziening
voor jonge en oudere mensen met
een geestelijke beperking die daar
zelfstandig wonen. Aan het einde van de weg links af en dan weer
linksaf de Mijnherenweg op. Bij de
stoplichten links af en bij de volgende stoplichten weer linksaf richting
centrum. Dan rechtsaf de Hornmeer
in. Kom je op de Dreef, rechtsaf ga
je naar de Kinderboerderij maar wij
gaan rechtdoor, rechts zwembad De
Waterlelie en links voor de rotonde
het politiebureau. Voorbij de rotonde
rechts aanhouden. Bij de Gloxiniastraat rechtsaf. In dat mooie gebouw
wonen bewoners van ons Tweede
Thuis en bewoners van Rozenholm.

We steken de N201 over en gaan terug naar het gemeentehuis, want al
deze indrukken moeten eerst bezinken. De Zijdstraat kan men zelf lopen waar men aan het einde van
de Kanaalstraat en adembenemend
uitzicht heeft over de Haarlemmermeer. De prachtige blauwe bank en
de Aalsmeerse dammetjes zijn een
bezoek waard.
Op de weg terug is een bezoek aan
het Oude Raadhuis aan te raden
waar exposities te bezichtigen zijn.
De volgende week doen we Oost,
anders wordt het teveel van het
goede. Stappen we weer in de bus,
gaan rechtsaf, rijden over de nieuwe brug en steken bij de stoplichten de N201 over. Bij de Machineweg rechtsaf, de Aalsmeerderweg
oversteken en links de nieuwe wijk
in. Daar gaan we ook weer uit en
dan voorbij het benzinestation de
Oosteinderweg weer op, van de andere kant dus. Halverwege, aan de
rechterkant het beroemde Oosterbad, één van de weinige natuurbaden in Nederland. Nu rijden we door
het Farregat. Dit is niet een doorgang tussen Noorwegen en Zweden, of daar in de buurt, maar zo
heet dat nu eenmaal. Aan het einde van de stoplichten steken we de
N201 weer over. Rechts, nog, ECA.
Rijden we de Uiterweg op. Aan het
einde vaart een pontje naar Rijsenhout. Nu hebben wij een probleem.
Iedereen graag uitstappen want de
bus kan hier niet keren. Zoeken samen een uitrit en de eerste die er
één vindt steekt zijn hand op, zodat de bus ons vooruit rijdend naar
het gemeentehuis terug brengt. Hier
links nog de Historische Tuin.
Zo, we zijn weer thuis. Wanneer
nu mensen aan het loket komen
dan kunnen de medewerkers zeggen: Wij zijn Aalsmeerders, vraagt
u maar. Zo Peter, dat was alles? Ja,
vind je het niet genoeg?”
M.L.

Gedoogbeschikking bewoning
woonarken en zomerhuisjes
Aalsmeer - Momenteel vindt in de
gemeente Aalsmeer een inventarisatie plaats betreffende permanente bewoning van recreatiewoningen
en zomerhuisjes.
De personen waarvan uit controles
blijkt dat zij de recreatiewoning of
het zomerhuisje onafgebroken bewonen sinds 31 oktober 2003 krijgen een aanvraag voor een per-

soonsgebonden gedoogbeschikking toegestuurd.
Permanente ontheffing
De mogelijkheid bestaat dat deze groep bewoners in aanmerking
komt voor een permanente ontheffing van de bewoning op basis van
de ‘Wet ontheffing onrechtmatige
bewoning recreatiewoningen’.

Een sprekende foto van Zijdstraat bewoner Ernie Wesselius met de tekst:
“Als gemeentewerken het Dorp onbegaanbaar laat, gaat drogist Piet van der
Zwaard het werk overnemen.” Foto genomen op 22 december.

Reactie op strooibeleid

Gemeente: ‘Bestrijding van
gladheid gaat volgens plan’
Aalsmeer - De gemeente krijgt
veel vragen van bewoners waarom hun straat niet geveegd wordt.
Het strooiplan voorziet echter alleen
in het schoonhouden van de doorgaande straten en dat is al moeilijk genoeg. Straten in een 30 kmzone worden niet geveegd met uitzondering van de Catharina Amalialaan, Willem Alexanderstraat en
de Ophelialaan. En met uitzondering
van strooien voor verzorgingshuizen, bruggen en andere gevaarlijke
plaatsen. Op de bruggen in Nieuw
Oosteinde wordt ook gestrooid. Ook
de Machineweg is geveegd en gestrooid, maar door de aanhoudende extreme weersomstandigheden is dat soms niet meer goed te
zien. In heel Nederland is is moei-

lijk aan zout te komen, daarom heeft
de Meerlanden het zout met zand
vermengd om toch overal te kunnen
strooien. Sinds afgelopen dinsdag is
er weer nieuw zout. Er zijn gemeenten gestopt met het ophalen van
huisvuil vanwege de gladheid, dat is
in Aalsmeer niet het geval. Het huisvuil wordt nog steeds opgehaald.
De gemeente hoopt dat de bewoners begrip kunnen opbrengen dat
door de moeilijke weersomstandigheden niet alle straten sneeuw en
ijsvrij kunnen worden gemaakt. Het
is niet voor niets dat mensen wordt
aangeraden zo min mogelijk de weg
op te gaan. Om de doorgaande wegen sneeuw en ijsvrij te houden
wordt keihard gewerkt onder moeilijke omstandigheden.

Aalsmeer - De dagen rond ouden
nieuw staan in het teken van gezelligheid, oliebollen en vuurwerk.
Maar ook van een aantal maatregelen omtrent de afvalinzameling.
Om mogelijk brandgevaar door het
vele vuurwerk te voorkomen sluit
De Meerlanden alle prullenbakken en brengparkjes af. De glasbakken kunnen wel gebruiken worden. De Meerlanden stelt het op
prijs wanneer papier en ander afval bewaart worden tot begin januari. Vuurwerk is leuk! Maar niet als
brandbom in containers. En zeker
niet als weigeraar op straat, die ontploft in nieuwsgierige kinderhandjes. Wat de vuurwerkresten betreft:
Daar kan iedereen bij helpen! Zorg
dat de restanten meteen opgeruimd
worden en geef het net als gewoon
huisvuil aan mee. Dat is wel zo veilig
voor de kinderen, wel zo goed voor
het milieu én zo begint 2010 met
een schone straat!
Vervangende inzameldagen
Door de feestdagen kan het voorkomen dat de rolemmer op een andere dag geleegd wordt dan gewend.
Raadpleeg hiervoor de afvalkalender of kijk op www.meerlanden.nl.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met de afdeling publieksinformatie via telefoonnummer 0297-381717, bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen
8.30 en 16.30 uur.

Wijkraad Oost
komt bijeen!
Aalsmeer - Wijkraad AalsmeerOost komt donderdag 7 januari bijeen in brede school De Mikado aan
de Catharina Amalialaan 66. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Het
eerste half uur (inloop) is bestemd
voor wijkbewoners die vragen hebben, informatie willen, etc. Info:
www.wijkraden-aalsmeer.nl

Gemeente zet in op een
veilig oud en nieuw
Aalsmeer - Oud en nieuw wordt ieder jaar in de gemeente Aalsmeer
groots gevierd. Om er voor iedereen
ook dit jaar weer een plezierig feest
van te maken, heeft de gemeente
samen met politie, brandweer, stichting Cardanus en discotheek Bon
Ami diverse voorzieningen en maatregelen getroffen. Tijdens de nieuwjaarsnacht rijden speciale discobussen gratis naar het nieuwjaarsfeest
in discotheek Bon Ami. Op deze manier wordt feestvierders een alternatief geboden om met het openbaar
vervoer thuis te komen in plaats van
achter het stuur te gaan zitten of
op de brommer of fiets te stappen.
De discobussen rijden van Oosteinde, Dorp en Kudelstaart naar het
nieuwjaarsfeest en brengen de jongeren ook weer thuis. De bussen
vertrekken vanaf Oosteinde op de
hoek Machineweg met de Catherina Amalialaan), in Kudelstaart vanaf de hoek Robend met de Edisonstraat en vanuit het Dorp vanaf het
Raadhuisplein. De bussen vanuit
Kudelstaart en Oosteinde rijden om
00.30, 01.00 en 01.30 uur naar Bon
Ami en de N201. De bus in het Dorp
rijdt om 00.45, 01.15 en 01.45. De terugritten starten vanaf 04.00 uur. De
laatste terugrit is om 06.00 uur. Voor
meer informatie over de bustijden,
zie: www.bonami.nl.
Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij het feest van oud

en nieuw, maar kan ook gevaarlijk
zijn. Voor uw veiligheid, maar ook
voor de veiligheid van omstanders
een aantal tips: Let op omstanders,
meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met omstanders; Houd
voldoende afstand en let op andere vuurpijlen; Steek vuurwerk aan
met een aansteeklont, nooit vanuit de hand; Steek weigeraars nooit
opnieuw aan; Draag geen kunststof kleding of kleding met een capuchon; Grote vuurpijlen lanceer
je vanuit een pvc-buis die stevig in
de grond staat en kleine vuurpijlen
steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles.
Het jongerenwerk van welzijnstichting Cardanus geeft de hele maand
december op verscheidene locaties
vuurwerkvoorlichting aan jongeren.
Bijvoorbeeld in jongerencentrum de
N201. Het afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00
uur. Het afsteken van illegaal vuurwerk is verboden. De politie treedt
hier actief tegen op. De gemeente vraagt extra aandacht voor vuurwerk dat niet is afgegaan.
Bijna de helft van de vuurwerkongelukken gebeuren op nieuwjaarsdag. Vaak gaat het om jonge kinderen die op 1 januari zwerfvuurwerk van de straat halen en dit opnieuw afsteken, met alle gevolgen
van dien.
De gemeente vraagt daarom op 1

Kerstfeesten van Westhill
Aalsmeer - Zondag 20 december
zijn de kerstfeesten van de Westhill
gevierd. ‘s Middags voor de jongsten. Zij kwamen met ouders, grootouders naar de Doopsgezinde kerk
in de Zijdstraat gereden door het
zachte sneeuwlandschap. Toen iedereen de sneeuw van de kleding
had geklopt en zichzelf warm had
gewreven, was het gemoedelijk
feestvieren in de kring in het midden van de kerk. Een uur met veel
liedjes zingen, de grote kerstboom
in de kerk nog een beetje mooier versieren, verhalen over de aanloop van het Kerstverhaal en natuurlijk de geboorte van Jezus. De kinderen van de zondagschool hadden
een kerststal voor hun ouders gemaakt, die ze tijdens het feest aan
hen overhandigden. Tenslotte kregen alle kinderen een cadeautasje.
Het was een vrolijk en ontspannen
kerstfeest, waar ook veel gastkinderen plezier aan beleefden. Anderhalf
uur later arriveerden de toneelspelers van de musical Droomkerst. Met
hun fans: familieleden en vriendjes,
maar ook leden van de Doopsgezinde Gemeente. Op deze wijze vieren
de oudste basisschoolkinderen hun
kerstfeest. Een lantaarnopsteker
snapte er maar niets van dat er elke
keer weer een lamp langs de straat

al brandde. Het bleek dat een aantal dames uit de straat hem wilden
helpen, maar daarbij zelf in het ziekenhuis belandden. En dat tegen de
achtergrond van het verhaal van Lilly. Haar oma belandde in hetzelfde
ziekenhuis doordat ze omver werd
gelopen op het vliegveld. Op de ziekenzaal werd uiteindelijk door allemaal kerstmis gevierd. Zeven liedjes zong de groep in het muzikale verhaal. Tom en Wessel zongen
de smartlap ‘de sjoelkampioen’ ,als
de zangers Sjooling. Lilly, gespeeld
in een dubbelrol van Marije en Jody zongen hun liedje in de sneeuw
over Kerstmis. Jesse als Lantaarn-

januari samen te zorgen voor vuurwerkvrije straten.
Vernielingen
Vorig jaar waren aanzienlijk minder euro’s aan gemeentelijke eigendommen vernield dan het jaar ervoor. Er hebben echter toch nog vernielingen van gemeentelijke eigendommen plaatsgevonden. Dit is onacceptabel en daarom vragen gemeente en politie u om vernielingen
aan eigendommen altijd te melden.
Zelf treft de gemeente ook maatregelen. Dit jaar worden een groot
aantal prullenbakken afgesloten met
vuurwerkkleppen, tevens worden de
ondergrondse containers voor het
inzamelen van kunststof afgesloten. De bovengrondse kunststofcontainers worden verwijderd. De
gemeente Aalsmeer hoopt op een
feestelijke jaarwisseling. Onruststokers die zich tijdens de nieuwjaarsnacht misdragen (bijvoorbeeld door
het plegen van vernielingen) worden streng aangepakt. Ook wordt
er hard opgetreden tegen agressief
gedrag naar hulpdiensten. In deze
gevallen wordt het supersnelrecht
ingezet. Dit houdt in dat overtreders
de kans hebben om tot hun zitting
vast te zitten. Tot slot: Iedere bewoner is zelf verantwoordelijk voor de
(brand)veiligheid in en om het huis.
Aangeraden wordt om de eigen (mini-)containers en brandbare materialen op eigen terrein te bewaren.
opsteker bracht zijn lied geacteerd,
zoals hij door het hele stuk acteur
was. Door het vele oefenen werd
het zingen steeds beter en dat was
zondagavond te merken. Het klonk
als een klinkende klok. Ook Geer
en Goor door Antonie en Henk-Jan
stalen de show met hun grappen.
De kerstvrouw en kerstman (Solenne en Bram) hadden belangrijke verbindende teksten en waren
steeds duidelijk op het podium aanwezig. En dan nog niets over de andere 13 spelers, zangers en zangeressen. Allemaal deden ze hun best
en concentreerden zich op en top,
waardoor er een vlotte show op de
planken gebracht werd. De Westhill zondagschool begint weer op de
laatste zondag van januari.

Van de hak
op de tak
Dorpspomp
Aalsmeer - Vroeger, begin vorige
eeuw tot nog vele jaren daarna, stond
er een dorpspomp in het kerkstraatje dat nog steeds tussen het Oude
Raadhuis en het restaurant het ‘Wapen van Aalsmeer’ ligt.
In de zijgevel van het Oude Raadhuis
is nog steeds de steen te zien waar
de pomp onder stond. Destijds was
de pomp nodig. De bewoners van
het oude dorp hadden geen waterleiding en later werd er jaarlijks een
belangrijke veulenmarkt in de Dorpsstraat gehouden. De pomp was belangrijk in de watervoorziening voor
mens en dier. Toen ik destijds in het
zogenoemde Schoutenhuis aan de
Dorpsstraat kwam te wonen, ontdekte ik in de tuin een gemetselde sokkel waarop een rechthoekige steen
was geplaatst. Aan drie zijden van de
steen was het wapen van Noord-Holland te zien en aan één kant het wapen van Aalsmeer. Ik dacht dat de
steen met de wapens ooit diende als
onderstuk van een zonnewijzer of
zo. Totdat de historie en molenkenner Jan Lunenburg (†) weer eens op
de koffie kwam. Ik troonde Jan mee
naar de tuin met het verzoek om die
steen te bekijken. Jan werd even heel
blij toen hij ontdekte dat de steen
een origineel deel was van de aloude
dorpspomp! Niemand wist waar de
steen met de wapens gebleven was
en daar stond ’ie: In mijn tuin. Jan Lunenburg vertelde me dat de pompsteen eigenlijk een heel oud en waardevol Aalsmeers monumentje was.
In die tijd was ik nog wethouder van
AB met onder andere de portefeuille
monumenten en kunst en cultuur en
ik voelde me verantwoordelijk voor
het behoud van de pompsteen. Door
de invloed van weer en wind vervaagden de afbeeldingen van de wapens. Zó komt het dus dat de pompsteen binnen, in het trappenhuis van
het gemeentehuis staat...
Er is in de afgelopen week voor de
Aalsmeer-dorp bewoners een informatie krantje over de vernieuwing
van Aalsmeer Dorp in de brievenbussen gestopt. Zo kwam ik tot mijn
verrassing onder de kop ‘Dorpspomp
wordt in ere hersteld’, het artikeltje
over de dorpspomp. Ik was verrast,
vooral omdat ik in de korte periode
dat ik wethouder was, al een voorstel indiende om de oude dorpspomp
te herstellen en opnieuw te plaatsen.
Helaas was er geen aandacht voor
dat idee. Maar nu, vele jaren later,
dus wel. In het krantje stond ook een
plaatje van de pomp, een bouwtekening aan de hand van een oude ets
gemaakt. Daar begrijp ik dus niets
van en dat komt omdat Jan Lunenburg de pomp schetste zoals die er
uit zou zien. De pomp op het plaatje klopt niet, die is veel te modern en
waar is de oude pompsteen gebleven in deze nieuwe tekening? Bovendien is de zwengel van de pomp op
de tekening te ‘recht’. De oude zwengel was van koper met een krul erin. Hoewel ik blij ben dat de dorpspomp terug komt, ben ik niet tevreden over dit model. Die lantaarn
hoort er ook niet op. Noem het niet
de terugkeer van een monument; dat
klopt gewoon weer niet, dèze pomp
is namaak en lijkt niet op de echte.
Jammer dat het te vaak voorkomt dat
men denkt het karakteristieke terug
te kunnen halen, het is namaal nostalgie.
Coq Scheltens

Fantasie prikkelen
met de cursus
‘creatief schrijven’

Aalsmeer - Als het goed is, kan
iedereen schrijven en iedere dag
komt er wel iets op papier: Er wordt
een boodschappenbriefje geschreven of een brief, een artikel of een
werkstuk als het scholieren betreft.
Maar er bestaat ook creatief schrijven en daarmee wordt de fantasie
geprikkeld.
Er zijn veel mensen, die beweren,
geen fantasie te hebben, maar de
praktijk leert dat dit heel erg meevalt. Dat bewijzen de cursisten van
Bram Landzaat, die de cursus creatief schrijven begeleidt. Hij haalt het
desnoods uit de tenen! Het is verrassend te zien, hoe bijvoorbeeld
uit een paar willekeurig opgegeven woorden een verhaal of gedicht
kan worden geconstrueerd. Behalve
schrijven, betekent deze cursus ook
veel plezier hebben met elkaar.
Opgave
Denkt u er wel eens aan om ook
eens zo’n cursus te proberen en uw
fantasie te prikkelen ? Grijp dan de
volgende mogelijkheid aan: In het
voorjaar van 2010 start weer een serie van zeven lessen, van maandag
11 januari tot en met 21 april.
De cursus wordt gegeven in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20 en de kosten voor deze
cursus bedragen 42 euro. Opgeven
kan via 0297-323138.
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Professioneel en veilig
vuurwerk bij Rinus Bon

Nieuwjaarsduik, pokeren en
eerste werkdag in Sportzicht

Kudelstaart - Veiligheid is bij consumentenvuurwerk zeer belangrijk.
Iedereen wil met oud en nieuw kunnen genieten van mooi vuurwerk,
maar zonder ongelukken graag. Een
goede voorbereiding is hierbij essentieel. Enkele tips: Bewaar vuurwerk op een droge, koele plaats
en buiten het bereik van kinderen,
maak nooit zelf vuurwerk, vuurwerk moet je nooit bundelen of uit
elkaar halen, lees de gebruiksaanwijzing goed en koop alleen bij officiële verkooppunten. Ook tijdens
het afsteken, is voorzichtigheid geboden; Steek vuurwerk altijd buiten
af, nooit binnen, draag geen synthetische kleding of een capuchon,
steek maximaal één stuk vuurwerk tegelijkertijd af, zet siervuurwerk stevig en recht op een vlakke
ondergrond, zet pijlen altijd in een
fles, half gevuld met zand of water, steek het vuurwerk aan met een
aansteeklont, let op de windrichting
en neem voldoende afstand, zeker 6
meter. Probeer na het afsteken weigeraars nooit opnieuw aan te ste-

Aalsmeer - Café Sportzicht gaat
het nieuwe jaar inluiden met een
nieuwjaarsduik in de Poel, pokeren, en het evenement ‘eerste werkdag’. Op nieuwjaarsdag 1 januari
kan elke lef- en liefhebber zich al
om 11.00 uur in de ochtend bij café Sportzicht melden als deelnemer
(18+ en absoluut geheel voor eigen
risico!) aan de te verwachten nogal frisse nieuwjaarsduik in de Westeinderplas vanaf het surfeiland om
12.00 uur! Zowel de EHBO, een reddingsboot, en een koek en zopie
zullen ter plaatse aanwezig zijn voor
de broodnodige of gewenste ondersteuning. Café Sportzicht is voor het
verzamelen van de nieuwjaarsduikers (die collectief naar het surfeiland vervoerd worden, en weer terug) om 11.00 uur geopend. Op zaterdag 2 januari beleeft Sportzicht
na verscheidene toernooien een belangrijk poker-evenement. Op 600

ken en ruim alles op, zodat andere dit ook niet kunnen proberen. Bij
de ontwikkeling wordt ook rekening
gehouden met de veiligheid. Zo
heeft de Crown Collectie een nieuw
pakket met een Safe Fire Tray. Hiermee staan gegarandeerd alle artikelen stabiel bij het afsteken. Voor andere artikelen is een vuurwerkklem
beschikbaar. Als iedereen hier rekening mee houdt, kan echt genoten
worden van spectaculair en mooi
vuurwerk! De Crown Crown Collectie heeft dit jaar maar liefst 17 nieuwe artikelen, waaronder 5 spectaculaire pakketten met pijlen. Het brede
en professionele assortiment is verkrijgbaar bij Rinus Bon aan de Kudelstaartseweg. Dinsdag 29 tot en
met donderdag 31 december is de
losse verkoop, op deze dagen mag
het vuurwerk gelijk meegenomen
worden. De winkel staat volledig in
het teken van vuurwerk, met onder
andere een zeer groot aanbod professioneel vuurwerk, een dvd presentatie, gratis oliebollen, deskundig advies en veel gezelligheid.

Hervormde kerk bakt oliebollen
Aalsmeer - De oliebollen commissie van de Hervormde Kerk staat te
trappelen om de lekkerste oliebollen en appelbeignets uit de omgeving, gebakken door een vakkundige bakker, te bezorgen. Elke dag
vers gebakken. Bestellen kan via de
mail bij www.dorpskerk-aalsmeer.
nl en www.oosterkerk.info. De kramen zijn op de vertrouwende plekken in het dorp in het pand van AH,

in Oost in elk geval bij The Beach
aan de Oosteinderweg op de brug
en misschien in Nieuw Oosteinde.
De opbrengst van deze actie komt
volledig ten goede van de Hervormde Gemeente. Wie telefonisch wil
bestellen kan contact opnemen met
Wilma de Niet, tel. 0297 341903 liefst
na 18.30 uur. U kunt haar ook bellen
als u het leuk vindt om een handje te helpen.

25.000ste Nieuwe klant wordt verwacht

Ed Kriek Optiek start het
nieuwe jaar sensationeel!
Aalsmeer - Op een hapje en een
drankje trakteert Ed Kriek Optiek aanstaande zaterdag 2 januari. Heerlijk om met de opticien aan
de Stationsweg te proosten op het
nieuwe jaar, maar de bedachte sensationele actie doet vast en zeker
menigeen besluiten om een bezoek
aan de optiek te brengen. Alle opruimingsmonturen gaan deze dag namelijk de deur uit voor slechts 20,10
euro bij aankoop van een paar glazen. Alleen 2 januari geldt de actie
en alleen in Ed Kriek Optiek in het
centrum. De winkel in Kudelstaart
blijft deze dag namelijk gesloten. De
opbrengst van deze interessante actie gaat geheel naar een goed doel.
Gekozen is om de kinderboerderij in
de Hornmeer te verrassen. Boerenvreugd krijgt geen subsidie van de
gemeente en uiteraard kost onderhoud, voer voor de dieren, etc. veel
geld. De optiek aan de Stationsweg
is zaterdag geopend van 9.00 tot
17.00 uur. In Londen is boxing day,
tweede kerstdag, dé dag dat menig winkel wachtrijen voor de deur
heeft en medewerkers ingezet worden om iedere keer groepen men-

sen binnen te laten. Vast en zeker
dat Ed Kriek Optiek ook vele belangstellenden mag verwelkomen. Zeker als zij weten dat deze dag waarschijnlijk de 25.000-ste nieuwe klant
binnen stapt en deze persoon wordt
getrakteerd op een geheel verzorgde cruise voor twee personen, passend bij de leeftijd van deze speciale klant. “Als de 25.000-ste nieuwe klant een kind is, krijgt hij of zij
een ander soort cruise aangeboden dan bijvoorbeeld een oudere”,
legt Ed Kriek uit. Ed Kriek Optiek is
overigens niet alleen het adres voor
brillen, contactlenzen en optometrie, ook is deze zelfstandige opticien gespecialiseerd in gehoor. “De
25.000-ste klant kan dus ook best
degene zijn die langs komt voor een
gehoorapparaat”, gaat Ed Kriek verder. Toe aan een nieuwe bril? Maak
gebruik van de sensationele 20,10
euro actie en breng zaterdag een
bezoek aan de optiek aan de Stationsweg!
Voor een mooie prijs een nieuwe
bril, sponsoring voor de kinderboerderij en wie weet ook nog gratis op
cruise-vakantie.

Nieuwsjaarsreceptie VVA
Aalsmeer - Op donderdag 7 januari vanaf 20.00 uur vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats
van Voetbalvereniging Aalsmeer in
kantine de Silveren Draeck op het
sportcomplex aan de Dreef. Iedereen is hiervoor uitgenodigd, het bestuur van de vereniging ziet u graag
verschijnen. De laatste jaren vonden de nieuwjaarsbijeenkomsten
altijd plaats op zaterdagmiddag,
vaak ook met een voetbalwedstrijd.

Voor dit jaar was het de bedoeling
om een ‘licht’ wedstrijd te organiseren, maar de weergoden gooien roet
in het eten. De velden zijn vanwege
de sneeuw en ingevallen dooi onbespeelbaar geworden en de weersvoorspellingen zijn niet rooskleurig. Geen wedstrijd dus, maar een
gezellige receptie waar u bestuur,
staf en spelers de hand kunt komen
schudden op een hopelijk succesvol
en sportief voetbaljaar 2010.

locaties in Nederland vonden en
vinden in deze tijd de landelijke pokerkampioenschappen plaats. In diverse ronden van dit nationale toernooi (tienduizenden deelnemers)
hebben Aalsmeerse kandidaten zich
geprofileerd. In de locatie Aalsmeer
bleken steeds bijna veertig spelers
nadrukkelijk deel te nemen aan de
onderlinge en regionale competitie. Spelers als Clyde en Mike Griffioen, Wesley Riebeek, René Joore,
Richard van Doorn, René Berlage,
Martin Kaszuba, Emile De la Haye
kwalificeerden zich voor de ‘Sit and
Go’ in Sportzicht.Dan is er nog de
‘eerste werkdag’, maandag 4 januari. In café Sportzicht zal all-round
zangeres Gerdie, die het afgelopen
seizoen succes behaalde met haar
single ‘Als een vogel op een tak’, optreden vanaf 16.30 uur om het nieuwe jaar positief in te luiden met haar
geheel eigen sound.

De prijswinnaars van de Rabo Big Shopper-actie in Aalsmeer en Kudelstaart.

Hypotheekklanten Rabobank
winnen gratis boodschappen
Aalsmeer - Maandag 21 en dinsdag 22 december hebben de prijswinnaars van de Rabo Big Shopperactie in Aalsmeer en Kudelstaart
een winkelwagen gevuld met gratis boodschappen uitgereikt gekregen. In Aalsmeer nam winnares
mevrouw Collins haar gratis boodschappen in ontvangst bij de C1000.
De prijs werd haar uitgereikt door
Kees Kroon en Yvette ten Hoeve van
Rabobank Regio Schiphol. In Kudelstaart ontving familie Brouwer,
uit handen van Nic Kors, kantoordirecteur van de Rabobank vestiging
in Aalsmeer, hun prijs bij de Albert
Heijn. Nic Kors: ”Met deze actie wil-

den wij onze hypotheekklanten verrassen en onze waardering tonen,
waarbij zij kans maakten op een
mooie prijs.” Rabobank Regio Schiphol organiseerde de Rabo Big Shopper actie om hun hypotheekklanten
te bedanken voor hun vertrouwen
in en samenwerking met de Rabobank. Klanten met een Rabo hypotheek, kregen thuis een grote boodschappentas opgestuurd. Klanten
die in de maand november door
een medewerker van de bank ‘gespot’ werden met deze tas, maakten
kans op een winkelwagen met gratis boodschappen bij de plaatselijke
supermarkt.

Zaterdag aanbieding voor opening

Planten en bloemen Duo
plant nu ook bij C1000
Yellow Cup handbaltoernooi

Jeffrey Boomhouwer bij Oranje
Aalsmeer - Het Nederlands herenteam speelt van 1 tot en met 5 januari in het Zwitserse Winterthur
een oefentoernooi ter voorbereiding
op de belangrijke WK kwalificatiewedstrijden van later die maand in
België. Voor dit Yellow Cup handbaltoernooi, waarin Oranje het op
gaat nemen tegen Tunesië, Zwitser-

OVAK-soos in
Parochiehuis

land en Groot-Brittanië, is ook FIQAS Aalsmeer-speler Jeffrey Boomhouwer geselecteerd. Bij de selectie
komt hij overigens zijn oud-ploegmaat Wai Wong tegen. Na afloop
van deze oefenstage maakt bondscoach Harrie Weerman de definitieve selectie bekend voor de kwalificatieduels.

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de OVAK-soos op woensdag 23 december is gewonnen door Wil ter
Horst met 5448 punten. Op plaats

twee is Arie Oliemans geëindigd
met 5195 punten. Bij het pandoeren ging de winst naar Kees van de
Meer met 715 punten.
De volgende kaartmiddag is op
woensdag 6 januari in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De aanvang is 14.00 uur.

Wim wint bij
seniorensoos

Nieuwjaar bij/
met de OVAK

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Wim Pet met 5194 punten. Het jokeren is gewonnen door
Gerard de Wit met 258 punten.

Aalsmeer - Op woensdag 6 januari
houdt de OVAK de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Leden en belangstellenden worden in de gelegenheid
gesteld elkaar geluk te wensen. De
receptie wordt gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis en is
van 19.00 tot 21.00 uur. Iedereen is
van harte welkom.

Aalsmeer - Duoplant groeit en
bloeit met de verkoop van bloemen
en planten tegen een scherpe prijs.
Na net een nieuwe winkel geopend
te hebben in Nieuw-Oosteinde zijn
vanaf aanstaande zaterdag 2 januari ook bloemen en planten van
Duoplant te koop bij C1000 Koster
in de Ophelialaan. Gegarandeerd altijd een vers boeket of bos bloemen,
daar staat Duoplant voor garant. De
C1000 wordt dagelijks voorzien van
verse bloemen en planten. De com-

binatie C1000 en Duoplant sluiten
goed bij elkaar aan, namelijk een
goed product voor een goede prijs.
Ook gaan bij de C1000 de seizoensproducten te koop aangeboden
worden. Ter kennismaking met het
nieuwe verkooppunt van Duoplant
in de C1000 wordt hier aanstaande
zaterdag 2 januari een phalenopsis
orchidee of anthurium in verschillende kleuren voor slechts 1 euro te
koop aangeboden. Wees er snel bij,
op is op.

Bijeffect van de crisis?

Opleveringsgebreken in
nieuwbouw minder
Aalsmeer - Het gemiddeld aantal opleveringsgebreken bij nieuwbouwwoningen lijkt zich te stabiliseren. Evenals vorig jaar werden in
2009 bij opleveringen van nieuwe
woningen gemiddeld 22 gebreken
aangetroffen, zo blijkt uit onderzoek
van Vereniging Eigen Huis. De consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters is van mening dat het
aantal opleveringsgebreken sterk
omlaag moet tot minder dan 10. Bovendien moeten de aangetroffen
fouten en gebreken door de bouwer
snel en goed worden hersteld. Tussen oktober 2008 en met september
2009 voerden bouwkundigen van
Vereniging Eigen Huis ruim 21.000
opleveringskeuringen uit. Met name

in de laatste maanden is een lichte verbetering van de opleverkwaliteit te zien. Het aantal gebreken
daalde toen naar gemiddeld 18 per
woning. Mogelijk zorgt de dalende
bouwproductie voor een afnemende werkdruk en een betere opleverkwaliteit.
Het onderzoek van Vereniging Eigen Huis laat ook zien waar het mis
gaat. Ruim een kwart van de opleveringsfouten wordt veroorzaakt
door de timmerman. De meeste gebreken komen voor bij de kozijnen
van ramen en deuren (16%). Op de
tweede plaats komen problemen
met het schilderwerk (15%). Kapot
of beschadigd glas staat op de derde plek (7%).

OBS De Zuidooster blij
met boodschappen
Aalsmeer - OBS De Zuidooster
doet haar boodschappen al sinds
jaar en dag bij supermarkt Hoogvliet
aan de Aalsmeerderweg. Ook voor
de kerstviering is De Zuidooster
weer naar deze supermarkt getogen. Terwijl alle kinderen buiten zingen en later naar binnen gaan voor
hun kerstdiner, wachten de ouders
buiten op het schoolplein. Zij kunnen dan buiten genieten van heerlijke warme glühwein, chocolademelk, snert en een lekker broodje

rookworst, dit alles met de gezellige muziek van Kees Markman op de
voor- en achtergrond. Dit jaar heeft
supermarkt Hoogvliet wederom een
groot gedeelte van deze boodschappen geschonken.
De Zuidooster wil hierbij nogmaals
de bedrijfsleider en de assistent-bedrijfsleider heel hartelijk bedanken
voor dit mooie gebaar. De hele voorraad boodschappen is opgegaan en
het is een hele gezellige avond geworden.
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JULI

In juli, tijdens de zomervakantie, is gestart met het slopen
van een deel van de gebouwen van het Wellant College in
de Jac. P. Thijsselaan. Inmiddels is aangevangen met de
nieuwbouw. Een school van iets meer dan 1.400 vierkante
meter gaat gebouwd worden. Ook krijgt het Wellant College een nieuwe sportzaal van ongeveer 1.000 vierkante

meer. “De nieuwbouw biedt uitstekende mogelijkheden
eigentijds onderwijs te blijven verzorgen”, aldus het bestuur. De voltooiing is over een jaar gepland. Als de bouw
volgens schema verloopt, kunnen de eerste leerlingen in
juli 2010 hun nieuwe school betreden.

Op 18 juli is het veertig-jarig bestaan gevierd van de stichting Oud Aalsmeer. Voorzitter van deze stichting is al weer
vijftien jaar Jan Willem de Wijn en hij heeft tijdens het jubileumfeest in de Historische Tuin een Koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van wethouder Jaap
Overbeek. Jan Willem de Wijn is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau voor zijn activiteiten op het gebied van cultuur en geschiedenis, (burger)luchtvaart, Rotary en kerkelijke leven. “Jij mag deze club nu vijftien jaar

voorzitten en dat doe je met veel energie, enthousiasme en diplomatie”, aldus de wethouder in zijn speech. De
Kudelstaarter is overigens niet alleen voorzitter van Oud
Aalsmeer. Onder andere is hij ook actief voor de stichting
Dutch Dakota Association, de veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart, stichting Meerhistorie, initiatiefnemer en oprichter van de stichting Kudelstaart 750 jaar en onder andere voorzitter van de Rotary Aalsmeer-Uithoorn.

AUGUSTUS

Binnen een week was de kindervakantieweek dit jaar
weer vol. Een oproep in de krant was voldoende om jongens en meisjes enthousiast te maken voor dit altijd gezellige festijn in en rond de N201 in de laatste week van
de zomervakantie. Hutten bouwen is al jaren de begintraditie van de week en ook maandag 10 augustus lag een

grote stapel hout op de deelnemers te wachten. De kinderen gingen vlot en vol overgave aan de slag. Ze hadden
het druk, de leiding overigens ook. Het was warm en zonnig. De kids moesten ingesmeerd worden en natuurlijk regelmatig voorzien worden van limonade en water.

Op 12 augustus heeft havenmeester Rob Helmhout een
drenkeling gered uit de Ringvaart en dat is een vermelding in het jaarverslag toch zeker waard. De 40-jarige
bedacht zich deze woensdag geen moment toen hij nabij het pontje bij Rijsenhout een man in het water zag liggen. De drenkeling, een man van Chinese afkomst, kon

net op tijd door hem gered worden. “Hij was aan het ondergaan en ik kon hem nog net aan zijn t-shirt omhoog
trekken.” Met dit coole optreden redde havenmeester
Rob het leven van de man en dat met schoenen met stalen neuzen!

SEPTEMBER

Een kleurrijk en zonnig spektakel was het weer, de jaarlijkse pramenrace op zaterdag 12 september. Liefst 138
teams namen deel aan dit verkleedfeest op het water en
nagenoeg alle deelnemers hadden gehoor gegeven in te
haken op het thema ‘Theater van de Lach’. En gelachen
is er zeker om de opblaasbanaan, de Bonnies die met de

echte Bonnie St.Claire buiten wilden spelen, de narren,
mimespelers, Tommy Coopers, de Michaels, trommelaars
en de vele andere uitbeeldingen. De pramenrace vormde
een bonte stoet en was ook dit keer weer voor zowel de
deelnemers als de kijkers een gezellig feest!

Het vernieuwde dagcentrum van Amstel-Meer in de Jasmijnstraat is op woensdag 16 september feestelijk geopend met ballonnen en een officieel moment: Het doorknippen van het toegangslint door cliënte Annette Ba-

rendsen samen met burgemeester Pieter Litjens en wethouder Jaap Overbeek. Het dagcentrum is na twintig jaar
uitgebreid en gemoderniseerd. Het nieuwe interieur biedt
een prettiger omgeving.
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OKTOBER

In de weekenden van 16 tot en met 19 en 23 tot en met
25 oktober heeft de N201 tussen Aalsmeerderbrug en de
Zwarteweg een nieuwe asfaltlaag gekregen. Het verkeer
werd over één rijgedeelte geleid en om alles in goede banen te leiden, waren verkeersregelaars ingezet. Ze waren
nodig, het was superdruk, zowel op de N201 als de be-

perkte aansluitende kruispunten. Verkeer binnen de gemeente zocht vooral de weg via de binnenwegen. Vooral de route over het Baanvak was in trek. Het was even
doorbijten, maar wat de bebording betreft en de regelaars
kan aan de Provincie een compliment gegeven worden.
De N201 rijdt weer prima!

Op 15 oktober is een feestelijke openingsdag gehouden
voor brede school De Mikado in Nieuw Oosteinde. Het
was stralend weer en de 900 leerlingen werden geamuseerd door het bekende duo Ernst en Bobby. Er werd gedanst en meegezongen. Als officieel moment werden 900
ballonnen voorzien van namen van de scholen en de leer-

lingen de lucht ingelaten. Wethouder Jaap Overbeek gaf
hiervoor het startsein. In De Mikado zijn de basisscholen
Zuidooster, Oosteinder en De Brug gevestigd, evenals de
bibliotheek en kinderopvang Lieve Pop hier hun onderkomen hebben gekregen.

NOVEMBER

De weersvoorspellingen voor zaterdag 14 november waren niet al te best, het zou gaan regenen. Vast voor sinterklaas en al zijn fans hebben de weergoden toch de zon
laten schijnen. Het was mooi herfstweer, er is geen druppel gevallen. Massaal en hartelijk was de ontvangst voor
de sint en zijn pieten in het centrum en bij burgemeester

Pieter Litjens in het gemeentehuis. Sinterklaas heeft wel
honderden handjes geschud en heel veel tekeningen en
andere zelfgemaakte kunstwerkjes in ontvangst mogen
nemen en in het gemeentehuis kreeg hij sportieve optredens te zien en werd er natuurlijk voor de goedheiligman gezongen.

In de kantine van de brandweer is tijdens de jaarlijkse korpsavond op 20 november afscheid genomen van
brandweerman Stef van der Linden. Liefst 27 jaar is hij
werkzaam geweest als vrijwilliger bij korps Aalsmeer. In
1982 meldde hij zich aan en twee jaar later kreeg hij zijn
vaste aanstelling. Stef is jaren een actief vrijwilliger ge-

weest en ging voor de volle 100 procent voor het halen
van alle benodigde diploma’s en certificaten. Vorig jaar is
aan de Aalsmeerder reeds een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Ter afscheid kreeg hij uit handen van burgemeester Pieter Litjens het officiële brandweerschildje.

DECEMBER

Begin december heeft de politie medewerkers van een
supermarkt in de Beethovenlaan met bloemen in het zonnetje gezet. Enkele personeelsleden betrapten in november op heterdaad een winkeldief. Hij ging er vandoor,
maar werd gevolgd en in de gaten gehouden door mede-

werkers. De gealarmeerde politie kon de winkeldief in de
woning, waar hij binnengegaan was, aanhouden. De 42jarige man uit Haarlem bleek nog een gevangenisstraf van
68 dagen open te hebben staan en moest nog boetes met
een totaalbedrag van meer dan 4.000 euro betalen.

Het jaarverslag eindigt met de oproep van actiecomité Groen Oosteinde die op de plaats waar de scholen in
Oost gesloopt zijn geen woningen willen, maar openbare
ruimte en groen. De bedoeling is dit stuk grond (deelplan
9) vol te bouwen met 47 woningen. Het actiecomité vindt
dat er te weinig groen en openbare ruimte is en hoopt in

deze op bijval van de gemeente. Er is uiteraard bezwaar
gemaakt, een gesprek geweest met de wethouder, maar
vooralsnog lijkt de bouw doorgang te gaan vinden. Het
actiecomité is vastbesloten: “Wij gaan op alle mogelijke
manieren proberen te voorkomen dat er woningen komen.” Wordt vervolgd, dus…

