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vereniging
'Bij de netwerkevenementen van
Meerbusiness kan ikmijn eigen
naam enwerk promoten. Door
het contact met andere onderne-
mers, levert een bezoek aan bij-
voorbeeld de haringpartymij ex-
posities op. Je kanwel thuis
blijven zitten, maar danweet
niemandwat je doet.'
modezaak
'Mijn 'gewone kleren' als spijker-
broeken, shirts en riemen koop
ik bijAdam. Leuke kleding, ook
voormannen vanmijn leeftijd.
Als ik binnenloop, is er direct
herkenning, dat vind ik belang-
rijk.'
restaurant
'Vooral onder de voormalige ei-
genaar kwam ik geregeld bij bi-
stro Le Paddock, waar de spare-
ribs heerlijk zijn.Maar ik ga bij
voorkeur buitenHoofddorp
eten, om toch het uitgevoel te
hebben.Anders kan je net zo
goed thuis koken.'
gebouw
'Het Polderhuis (foto) ademt
oudheid en rustiek, vooral de
trap en het beeld ervoor geven
het een klassiek enmarkant aan-
zien.'
kerk
'DeNederlands hervormde kerk
aan deHoofdweg, naast be-
graafplaats Iepenhof. Ik ben
geen kerkganger, maarmijn
schoonvader, wijlenKlaasHa-
spels, was er ouderling en voor-
zitter van de zondagsschool.'
supermarkt
'Albert Heijn op hetVan Stam-
plein heeft een groot assorti-
ment.Mijn vrouw haalt de
meeste boodschappen in huis,
soms ga ikmee,maar zeker niet
voor de gezelligheid. Zeker op
vrijdagen is het sluipdoor-kruip-
door.'
club
'De neef vanmijn vrouw, Co
Haspels, was jarenlang voorzit-
ter vanHoofddorp Pioniers.'
droomhuis
'Mijn eigen huis aan deAllegon-
dahoeve staat nu in de verkoop,
het is ongeschikt voormijn
schilderwerkzaamheden. Nu
moet ik in dewoonkamer schil-
deren. Ik zou een vrijstaand huis
met vrij uitzicht en apart atelier
met royale expositieruimtewil-
len, waar kijkers vrijblijvend in
en uit kunnen lopen.'
winkel
'Ik schaf vaak sieraden voormijn
vrouw aan bij plaatselijke juwe-

lier DeHaas. EigenaarMartin
deHaas kent ons al bijna 40
jaar.'
politicus
'Arthur vanDijk is sympathiek
en betrokken. BijMeerbusiness
kom ik hem vaak tegen, hij geeft
altijd een hand enmaakt een
kort praatje. Ik kan niet altijd
oordelen of dewethouders des-
kundig zijn, maar ik denk het
wel.'
speciaalzaak
'Kaaswinkel DeRidder inTool-
enburg voor kaasplankjes, de
vleeswaren en de bijzondere
hapjes als noten en soorten olij-
ven.'
kapper
'Al zeker 30 jaar kom ik bij
Rombouts Kappers inNieuw-
Vennep, de naam van de zaak is
vaak veranderd. Heb daar Eric
enMarjanWakker uit Hoofd-
dorp nogmeegemaakt.'
broodjeszaak
'Ik haal graag tompoucen en
koeken bij bakkerVan Leeuwen
inToolenburg.'
kunstwerk
'Het beeldje vanDikTrom (foto)
verdient een betere plaats. Ik heb
er ietsmee, het eerste boek dat
ik ooit las toen ik nog inMeppel
woonde, wasDe avonturen van

DikTrom.Waarom plaatsen ze
het niet op hetVan Stamplein?'
irritatie
'Ik kanme ergeren aan allerlei
vormen van asociaal gedrag,
met name aan benevelde vlegels
die op parkeerplaatsen bij het
Haarlemmermeerse bos alles uit
de auto kieperen. En aan het
racen zijn op de parkeerplaatsen,
vaak rondmiddernacht en daar-
bij de grasstroken ernstig vernie-
len.'
mooiste plek
'We kwamen dagelijks in het
Haarlemmermeerse bosmet ons
hondje Jessie (foto). Ze is op 6
januari ingeslapen, bijna 18 jaar.
Ze heeft ongeveer drie keer de
wereld rond gelopenmet ons,
elke dag ongeveer 4 uur.'
Hoofddorper
'Hans de Jong senior, eenmar-
kante ondernemer.Maakte een
parel vanDeBeurs.'
ontbreekt in Hoofddorp
'Hoofddorp is een allegaartje aan
gebouwen enmist een hart.
Vroeger stond een grote rij bo-
men in de Concourslaan en aan
deKruisweg.'
evenement
'Ik ben geenmassamens, ik hou
van rust en zoek evenementen
niet op, zelfs het Concours Hip-
pique kanme nu gestolenwor-
den.'
fotoshoots in Hoofddorp
'Dan denk ik aan het zicht over
deHoofdvaart, vanaf de brug-
leuning de rotonde bij het
Marktplein. Het emotioneert me
niet, maar doetmewel wat.'

Allegaartje aan gebouwen

Ben Haveman (61) is schilder en heeft vanaf deze week
een expositie in hotel Sofitel Fauburg in Parijs. Hij
komt oorspronkel8ijk uit Meppel, maar verhuisde in
1969 naar Hoofddorp. Toen als politieagent, maar na
acht jaar trad hij in dienst als inspecteur bij Verkeer en
Waterstaat.

Forza ziet brood in de invoe-
ring van een dergelijke eis.
Meijer: 'Wij hebben al verno-
men dat er meerdere partijen
in de Tweede Kamer positief
zijn over dit voorstel. Onder
andere D66 en de PVV. Daar-
mee zijn we in goed gezel-
schap. Wat is in onze ge-
meente nu het beleid voor
mensen die een uitkering
aanvragen en geen of nauwe-
lijks Nederlands spreken?
Wat is de mening van het col-
lege over de invoering van
een dergelijke eis bij de aan-
vraag van een bijstandsuitke-
ring?', vroeg Meijer aan het
college. Hij meldde boven-
dien met grote verbazing
kennis te hebben genomen
van de afwijzing van de eis,
bij voorbaat al, door de Ver-
eniging van Nederlandse Ge-

meenten (VNG).
Wethouder Steffe Bak kent
de mening van de VNG. 'Stel
je die taaleis in, dan handel je
in strijd het met gelijkheids-
beginsel', aldus Bak. 'Het uit-
gangspunt van de gemeente
is dat een uitkering altijd
maar iets tijdelijks is. Men-
sen moeten hun best doen om
arbeid te kunnen verrichten
en het spreken en schrijven
van Nederlands is daar een
voorwaarde voor.
Er is dus al een zekere ver-
plichting om je te verdiepen
in de taal.' De wethouder
meldde dat voor mensen die
wel kunnen, maar niet willen,
geldt dat zij een korting krij-
gen op hun bijstandsuitke-
ring. 'Eventueel zelfs een in-
trekking. Er is dus al een
verplicht karakter.'

Forza wil taaleis ook in
gemeente invoeren
JOUKO PETERS

HAARLEMMERMEER - De Forza-fractie is volledig
voorstander van het verplicht beheersen van de Neder-
landse taal bij het krijgen van een bijstandsuitkering.
Daarmee steunt de partij het voorstel vanVVD-staats-
secretaris Paul de Krom. Forza-fractievoorzitter Paul
Meijer verzocht het college donderdagavond om zich
ook uit te spreken over het voorstel.

De moeder reed samen met
haar zoon op de Nieuwe Mo-
lenaarslaan en wilde de Pa-
gode inslaan. Ze zag de ande-
re auto niet aankomen deze
reed de auto in. Omdat de
jongen klachten had, is de
auto gedeeltelijk open ge-
knipt door de brandweer om
de jongen, met nekkraag om,
eruit te halen. Moeder en

zoon zijn naar het ziekenhuis
vervoerd voor verder onder-
zoek. De andere bestuurster
is gecontroleerd in de ambu-
lance en is door de politie
naar huis gebracht.
De jongen had van de hulp-
verleners een traumabeertje
gehad, die hij ook moedig
vasthield tijdens zijn bevrij-
ding uit de auto.

Traumabeertje voor jong
verkeersslachtoffer

HOOFDDORP - Op de kruising Pagode met de Nieuwe
Molenaarslaan vond donderdag rond 15.00 uur een on-
geval plaats. Hierbij is een jongen uit voorzorg uit de
auto gehaald door de hulpdiensten.

Hulpverleners zijn druk doende de jongen uit het voertuig te
halen. (Foto: Daniël van Straeten)

HAARLEMMERMEER -
Zaza is een lieve energieke
en enthousiaste meid. Circa
tien jaar geleden kwam ze
uit Portugal. Haar vorige ei-
genaar deed nu afstand van
haar, want hij had geen zin
meer in de hond, en dat ver-
dient ze helemaal niet.
Zaza, zwart/wit/grijs, is een
niet te herleiden middelgro-
te bastaard, van ongeveer 10
jaar. Ze is sociaal met soort-
genoten en speelt jongere
honden eruit. In het asiel is
ze lief naar alle mensen toe,
maar wel wat voorzichtig.
Ze heeft met een kat samen-
gewoond, maar of dat met
andere katten lukt is onbe-
kend.

Zaza speelt en loopt graag
buiten. Dat komt goed van
pas, want mevrouw is aan de
stevige kant.

Alleen thuisblijven kan,
maar het moet weer worden
opgebouwd. Kennismaken
met Zaza kan van maandag
tot en met zaterdag tussen
13.00 en 16.00 uur. Dierena-
siel Haarlemmermeer,
Hoofdweg Westzijde 565,
Hoofddorp, 023-5626136.
Meer informatie: www.die-
renasielhaarlemmermeer.nl.

Oudere Zaza
heel actief

Zaza komt oorspronkelijk uit
Portugal. (Foto: pr)

HOOFDDORP – De Licht-
kring houdt zondag 5 februa-
ri vanaf 19.00 uur een taizé-
dienst. Taizé is de
internationale en oecumeni-
sche kloostergemeenschap in
het Franse Bourgondië, waar
elk jaar duizenden jongeren
van over de hele wereld el-
kaar ontmoeten.
De Lichtkring is eens per
twee maanden omgevormd
tot een klein Taizé, met de
rode doeken en vele lichtjes.
De diensten volgen de ge-
bedsvorm van Taizé, met als
'extra' een gedeelte uit de
Brief van frêre Alois van dit
jaar. Vanaf 17.30 uur oefent
een gelegenheidskoor de lie-
deren. Wie mee wil zingen
hoeft zich niet aan te melden
maar kan gewoon mee komen
zingen. De Lichtkring ligt
aan de Lunenburgdreef 70 in
Toolenburg.
In juli houdt de Taizegroep
weer een jongerenreis voor
jongeren van 16 tot 30 jaar
naar Taizé. Meer informatie:
www.deark.nu of Rien Wat-
tel,
taize.in.hoofddorp@gmail.co
m.

Taizé-dienst in
de Lichtkring

HAARLEMMERMEER -
De Nederlandse vereniging
van Rugpatiënten houdt iede-
re vierde woensdag van de
maand een inloopuur voor
rugpatiënten in het Spaarne
Ziekenhuis in
Hoofddorp.Tussen 13.00 en

15.00 uur zijn twee leden van
de vereniging aanwezig om
iedereen, die meer wil weten
over hoe om te gaan met
chronische rugklachten, per-
soonlijk te woord te staan.
Meer informatie: 023-
8908360.

Inloop voor
rugpatiënten

‘Mooier kan het bijna niet;
93 jaar een goede gezond-
heid en dan in je slaap over-
lijden. Maar toch is het ver-
driet er niet minder om’,
zegt SjoerdVisser over het
overlijden van zijn vader.
‘Pa was een echt natuur-
mens, hij was zijn hele leven
lid van Natuurmonumenten
en ging iedere zondag naar
een ander gebied om daar
uren te wandelen en wilde
dieren te spotten. Wij wisten
dat hij na zijn dood een her-
inneringsboom wilde in het
natuurgebied ‘Beekberger-
woud’. Hij had al contact
gehad met ‘Remember in
Green’, die via een unieke
methode de as na de crema-
tie gebruiken om een boom
mee te kweken. Voor ons en
de kinderen is dit een prach-
tige manier om in de natuur
een levend monument voor
mijn vader te kunnen bezoe-
ken, hij zal zo de komende
honderden jaren toch nog
een beetje blijven ‘bestaan’.

Het Beekbergerwoud

In 1871 werd de laatste
boom gekapt van het oerbos
Beekbergerwoud, onder
Apeldoorn. Natuurmonu-
menten laat dit 300 hectare
grote gebied herleven en het

nieuwe moerasbos zal deel
uitmaken van een natuurlij-
ke verbinding op deVeluwe.
Planten en dieren krijgen zo
de gelegenheid zich te ver-
plaatsen naar voedselrijker,
rustiger en veiliger oorden.
Ook hier heeft Remember in
Green onlangs enkele unie-
ke plaatsen toegewezen
gekregen voor het planten
van speciale herinnerings-
bomen.

Sjoerd: ‘Dit voorjaar zal de
herinneringsboom van Pa
klaar zijn om geplant te
worden. De kleinkinderen
hebben al helemaal verzon-
nen hoe we daar met mooi
weer een picknick gaan hou-
den onder ‘Opa’s boom’.
Dat maakt het verlies dan
weer wat draaglijker’.

Voor advies omtrent boom-
keuze en plantlocatie kunt u
contact opnemen met
Remember in Green via
www.rememberingreen.nl
of 088 777 3 777.

Het oudste bos vanNederland
herleeft,mét herinneringsbomen.


