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"Ambtenaren speelden onder
één hoedje met ontwikkelaar"

Rapport over Groot Groen
brengt vuurwerk in debat

hoofddorp - Praktisch unaniem 
heeft de Gemeenteraad vorige week 
donderdag besloten dat detaillisten 
naar eigen inzicht ook op zondag 
voortaan open mogen. Vreugde bij 
de Forza fractie die zich vorig jaar 
al manifesteerde als partij die, 
vanwege de concurrentie in omrin-
gende gemeenten, aangaf dat de 
detailhandel zelf zou moeten kun-
nen bepalen of zij wel of niet op 
zondag open wil.

Alhoewel ook de VVD haar ach-
terban ondernemers veelvuldig 
raadpleegde waren de liberalen er 
nog niet helemaal van overtuigd 
of iedere detaillist wel op zondag 
open wilde.
Een onlangs afgerond gemeente-
lijk onderzoek toont echter aan 
dat dit wel het geval is waarna ook 
de VVD zich achter het voorstel 
van Forza schaarde, evenals PvdA, 
GroenLinks en HAP terwijl D66 
pas in laatste instantie inhaakte. 
Het CDA stemde schoorvoetend 
ook in terwijl CU-SGP om principi-
ele redenen bleef tegenstemmen.

Oneerlijk
Afgelopen donderdagavond werd 
het onderwerp nog eens fel bekri-
tiseerd waarna de conclusie voor 
de hand lag: zondags mogen de 
winkels in Haarlemmermeer 
open.
Het was Bakkerij Gorthuis in 
Hoofddorp die onlangs nog een ver-
zoekbrief naar de Gemeenteraad 
stuurde waarin werd gevraagd om 
de winkels voortaan op zondag 
open te stellen. Een logisch gevolg 
van het feit dat sinds geruime tijd 
in de polder de supermarkten op 
toerbuurt wel open mogen terwijl 
dat in feite oneerlijke concurren-
tie voor de bakkers is omdat ook 
in supermarkten brood en banket 
worden verkocht.
Daarbij is het zo dat in omliggen-
de gemeenten de winkels naar 
eigen inzicht ook al op zondag 
open mogen dus is het vreemd 
dat een vooroplopend ambitieus 

Haarlemmermeer achter bleef.
Voor bakkers is het belangrijk 
dat zij zondags van acht tot elf 
uur open zijn zodat mensen hun 
verse croissantjes voor het ontbijt 
kunnen kopen. Trouwens ook een 
taart of gebakje gaat er voor de 
zondagmiddagtheetijd best in zo 
beweerden Peter en Aria Gorthuis 
in hun verzoek.
Het is al jaren in België en Duits-
land te doen gebruikelijk dat 
inwoners op zondagmorgen hun 
verse broodjes bij de bakkers 
kunnen kopen. De eigenaren van 
de 85-jarige bakkerij Gorthuis 
zijn blij met de beslissing van de 
Gemeenteraad en zetten alles in 
het werk om straks uit eigen bak-
kerij ook op zondag smakelijke 
verse broodjes, croissantjes en 
taarten aan te bieden. x

Vanaf april zondagmorgen
vers croissantje bij ontbijt

Winkels mogen voortaan op zondag open

Inderdaad: voortaan elke dag, dus ook op zondagmorgen, vers brood bij het 
ontbijt. En voor de gemakzuchtigen: ook belegd (Foto: Advance Photography).

bennebroek/cruquius - Op de Benne-
broekerdijk is dinsdag rond 13.00 
uur een wagen de Ringvaart ingere-
den. De bestuurder kwam vanaf de 
Cruquius en reed richting Zwaans-
hoek toen hij plotseling moest nie-
zen en ongewild een ruk aan zijn 
stuur gaf, om vervolgens het water 
in de rijden. De bestuurder wist op 
eigen kracht de kant te bereiken 
aan de kant van Bennebroek, maar 
dat terwijl de hulpdiensten aan 

de kant van de Haarlemmermeer 
stonden. Een duiker van de brand-
weer is vervolgens naar de overkant 
gezwommen om het slachtoffer 
eerste hulp te bieden. Een ambu-
lance reed ook naar de andere kant. 
De brandweer heeft uiteindelijk de 
auto naar de kant getrokken, waar 
een bergingsdienst de auto verder 
kon bergen. x

Niezend het water in,
proestend er weer uit

(Foto: Eric van Lieshout).

haarlemmermeer - Tijdens de collecte-
week van het Nationaal MS Fonds in 
november vorig jaar is het bedrag 
van € 7.275,- in de gemeente Haar-
lemmermeer opgehaald. Dankzij 
de inzet van 84 collectanten staat 
Haarlemmermeer op nummer 1 van 
de gulste gemeenten in Noord-Hol-
land. Dat heeft landelijk collecte-
coördinator afgelopen week laten 
weten. Geïnteresseerden die de col-
lecte van volgend jaar willen onder-
steunen als collectant, kunnen con-
tact opnemen met het Nationaal MS 
Fonds, tel. 010-5919839 of kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl. x

Gulste gemeente

hoofddorp - Elke laatste Zondag 
van de maand is het koopzondag 
in Hoofddorp. Dan is van 12.00 tot 
16.00 uur ook de Marktpleinkerk 
open voor het afgeven van houdba-
re producten voor de voedselbank. 
De marktpleinkerk is te vinden in 
het centrum van Hooddorp bij de 
fontijn. Bezoekers kunnen ook zo 
binnen lopen voor een kop koffie . 
De eerstvolgende koopzondag is 24 
februari. Voor meer informatie kan 
men bellen met 023-5617351. x

Marktpleinkerk en
de Voedselbank

nieuw-vennep - Aanstaande zaterdag 
is er weer een leuke kinderwork-
shop bij GroenRijk. Van 11.00 tot 
16.00 uur kunnen de kinderen 
knutselen met playmais. De moge-
lijkheden met playmais zijn enorm. 
Je kunt er van alles mee maken en 
het is leuk voor alle kinderen. Er 
zijn geen kosten aan verbonden en 
je kunt zo binnenlopen. GroenRijk 
is gevestigd aan de IJweg 1336 in 
Nieuw-Vennep. x

Kinderworkshop

Kinderworkshop Ja, ��������	R��
Nieuw Vennepkan je creatief knutselen metplaymais!

www.oudetol.nl
Hoofdstraat 147 Sassenheim

0252-216850

ARRANGEMENTEN
Incl. 1 uur bowlen + soep + ijsdessert

Drie gangen; vanaf 4 personen
- Kip van ’t Spit € 18,50
- Satéschotel € 21,00
- Steengrill - Spiderpan € 25,00
- Gourmet - Bolle Tol € 25,00
- I-Shi-Yaki (zonder soep) € 27,50
- Diner Sportief vanaf € 27,50
- Barbecue (vanaf 30 pers.) € 25,00
  Meerprijs zaterdag €   2,00

NIEUW DISCOBOWLEN
Zaterdag 22.00 - 23.30 uur

incl. 2 warme hapjes per persoon 
per bowlingbaan 1,5 uur € 35,00

Drankjes op de banen € 2,00

Telefoon: 06 - 13 32 06 00
Nieuw-Vennep

Reparatie aan uw fiets?
Snel weer op weg 

door de gratis haal- en 
brengservice van

Uw folder als
nieuwsbladbijlage

op de deurmat!

Noordwijk                                                            Telefoon  071 - 3643434

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beindorp
www.centmeubelen.nl

Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW
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hoofddorp - Niet alleen het Beusen-
berg dossier geeft het College en de 
Gemeenteraad kopzorgen, ook de 
zaak van horecaondernemer Paul 
Hoenderdos ligt hen zwaar op de 
maag. Dat bleek vorige week don-
derdagavond weer eens tijdens het 
Raadsdebat over deze zaak en de 
inspreekbeurt van de Vijfhuizenaar: 
"Ik ben zondermeer gedwarsboomd 
in mijn plannen voor mijn nieuwe res-
taurant 'De Koperen Hemel' omdat op 
die locatie eigenlijk woningen zou-
den moeten worden gebouwd."

Dankzij GroenLinks werd de sessie 
niet in beslotenheid gehouden en 
kon uit de mond van de horecaon-
dernemer worden opgetekend hoe 
deze al jarenlang door gemeente-
lijke ambtenaren is tegengewerkt: 
"De eerste aanvraag voor mijn nieu-
we horecazaak deed ik in 1998 maar 
voordat de eerste heipaal de grond 
in kon heb ik een heel vervelende 
en onbegrijpelijke periode moeten 
doormaken. Reden waarom ik vol-
gende maand een aantal betrokke-
nen onder ede wil laten verhoren 
bij de Haarlemse rechtbank. Mijn 
plannen voor nieuwbouw zijn naar 
mijn mening continu gedwars-
boomd door ambtenaren die met 
ontwikkelaars onder één hoedje 
speelden."

Draaikont
Gedurende de afgelopen jaren heeft 
de Gemeenteraad zich al eerder 
over dit dossier gebogen, zoals op 
24 november 2005 toen het toen-
malige CDA-raadslid Steffe Bak, in 
zijn functie als voorzitter van de 
Onderzoekscommissie, uitvoerig 
inging op het rapport van Bureau 
Integriteit Nederlandse Gemeen-

ten/BING.
Het College gaf toen aan dat het 
geen blaam trof maar daar dacht 
Bak toch anders over: "Het rapport 
lijkt op een verhaal dat Kafka had 
kunnen verzinnen maar hij had 
het alleen veel beter geschreven. 
De heer Hoenderdos is met de slip-
pen van zijn jas tussen de raderen 
gekomen; in dit geval tussen de 
ambtelijke raderen." Dat konden 
het toenmalige College en het 
ambtenarenkorps dus in hun zak 
steken. 
Anno 2013 heeft de getergde hore-
caondernemer inmiddels de weg 
naar de rechter gemaakt maar hij 
liet tijdens zijn inspreekbeurt afge-
lopen donderdag de Gemeenteraad 
nog eens fijntjes weten waarom hij 
zo intens verbolgen is over de werk-
wijze van het ambtenarenkorps.
"Ik ben altijd mijn afspraken nage-
komen. Uiteraard maak ik in mijn 
werk fouten maar ik ben mij er 
niet van bewust dat ik inzake mijn 
nieuwbouwproject destijds onvol-
ledige en onjuiste informatie heb 
verstrekt. Ik heb weinig vertrou-
wen meer in de integriteit van de 
gemeentelijke organisatie omdat 
er bepaalde partijen zijn die als-
maar van standpunt veranderen. 
Als voorbeeld noem ik wethouder 
Jeroen Nobel, de politieke draai-
kont in mijn dossier, want hij zei 
in november 2005 dat er wel dege-
lijk sprake is geweest van het tegen-
werken van een ondernemer. Die 
ondernemer was ik dus."

Schadevergoeding
In de Raadsvergadering van die 

24ste november 2005 gaf VVD-frac-
tievoorzitter Henk Kuipers aan dat 
hij de heer Hoenderdos volledig 
begrijpt: "Het kan toch niet zo zijn 
dat iemand op zo'n manier in Haar-
lemmermeer wordt behandeld."
De Gemeenteraad heeft zich sinds-
dien op gezette tijden uitgelaten 
met jammergeklaag over de wijze 
waarop de Vijfhuizenaar door 
ondermeer de ambtenaren is beje-
gend. Binnen de Raad zijn er heel 
wat uurtjes aan besteed maar een 
echte oplossing is nooit aangebo-
den. In 2008 eiste Hoenderdos een 
flinke schadevergoeding maar die 
werd door het College geweigerd. 
Toch ontving de ondernemer in 
2010 een bedrag van 100.000 euro 
en behield hij het recht om alsnog 
naar de rechter te gaan.
Toch is het vanaf dat moment geen 
pais en vree want alhoewel het Col-
lege positief was over het eindge-
sprek ging Hoenderdos alsnog naar 
de rechter vooral vanwege het feit 
dat gedurende de hele procedure 
met het College en de ambtenaren, 
enkele projectontwikkelaars hem 
benaderden of hij zijn grond aan 
hen wilde verkopen. De aasgieren 
bleven dus alert.
Advocaat Harry van Schie, die de 
belangen van zijn cliënt Hoender-
dos behartigt, is inmiddels aardig 
thuis in de werkwijze waarop er 
binnen de muren van het Gemeen-
tehuis wordt (tegen)gewerkt want 
hij is ook de raadsman van Rinus 
Beusenberg met zijn dossier City-
4Love. En ook dat dossier ligt nog 
steeds op tafel tijdens het mediati-
ontraject. x

"Ambtenaren speelden onder
één hoedje met ontwikkelaar"

Vijfhuizen horecaondernemer Paul Hoenderdos:

Paul Hoenderdos tijdens zijn inspreekbeurt in de Gemeenteraad vorige week 
donderdagavond (Foto: Advance Photography).

COLOFON
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hoofddorp - In de fraudezaak van De 
Waterwolf heeft de Lisserbroekse 
hovenier Huub Braas aan het langste 
eind getrokken: de eis van 25.000 euro 
die de directie van het onderhoudsbe-
drijf tegen hem had ingediend, werd 
door de Haarlemse rechtbank van 
tafel geveegd. Indirect is dit ook een 
tegenslag voor het Gemeentebestuur 
omdat die aandeelhouder van het 
bedrijf is.

Vorig jaar maakte deze krant diver-
se keren melding van de fraudezaak 
binnen de muren van De Waterwolf 
waar directeur Klaas W., samen met 
gemeentelijk topambtenaar Rob 
D., dubieuze opdrachten gaven aan 
ondermeer hovenier Huub Braas.
Er werd niet alleen gesjoemeld met 
allerlei declaraties en urenverant-
woording maar er moesten ook 
privéwerkzaamheden voor onder-
meer de directeur worden verricht 
in zijn tuin.
Braas wilde daar na enige tijd niet 
meer aan meewerken en kreeg toen 
meteen geen opdrachten meer van 
De Waterwolf. Een collega-aan-
nemer, Rob Maarschalk, weigerde 
belastende verklaringen over Braas 
te ondertekenen en kreeg eveneens 
geen werk meer.

Corruptie alom
Accountantsbureau Ernst & Young 
deed onderzoek en concludeerde 

dat honderdduizenden euro's vol-
strekt niet in de boeken waren terug 
te vinden terwijl de rekeningen van 
hovenier Braas wel aanwezig waren 
en geadministreerd. 
Dat is opmerkelijk want zowel de 
directeur als de topambtenaar had-
den die facturen keurig gecontro-
leerd en akkoord bevonden terwijl 
beiden later beweerden dat Braas 
valse rekeningen zou hebben inge-
diend.
Klokkenluider Braas is inmiddels 
twee jaar met de zaak bezig geweest 
en heeft er altijd in geloofd dat de 
claim van 25.000 euro aan zijn adres 
zou worden afgewezen omdat hij in 
de periode dat hij voor De Water-
wolf werkte, nooit valse rekenin-
gen had ingediend.
Ook fraudeonderzoekbureau Hoff-
mann mengde zich op verzoek van 
het Gemeentebestuur in de zaak 
en meldde dat er binnen het onder-
houdsbedrijf veel dingen waren 
gebeurd die het daglicht niet kon-
den verdragen.
De rechter heeft aangegeven dat de 
claim tegen Braas volstrekt onge-
grond is en dat de Lisserbroeker van 
alle blaam is gezuiverd.
Een tegenslag voor huidig direc-
teur Frits Spaak die orde in de 
chaos moest brengen maar thans 
kan constateren dat zijn voorgan-
ger Klaas W. inderdaad frauduleus 
heeft gehandeld. x

Rechtbank: klokkenluider
hoeft claim niet te betalen

De Waterwolf heeft het nakijken

hoofddorp - Een geldautomaat aan 
het Polderplein in Hoofddorp in 
zaterdag in alle vroegte het doelwit 
van een plofkraak geweest. Zater-
dagochtend omstreeks 04.45 uur is 
een geldautomaat aan de Nieuwe-
weg gekraakt door nog onbekende 
daders. De politie was snel ter 
plaatse en trof bij de geldautomaat 
een auto aan met nog draaiende 
motor die vermoedelijk gebruikt is 
om de deur van het pand open te 
breken. Omdat onduidelijk was of 
de daders nog in het pand aanwezig 
waren, trokken agenten uit voor-
zorg hun vuurwapen. De daders 
werden niet meer aangetroffen. 
De geldautomaat was van binnen-

uit gekraakt, hierbij was gebruik 
gemaakt van gas. De daders hebben 
buit gemaakt. Vermoedelijk waren 
er meerdere daders en zijn ze er op 
scooters vandoor gegaan. De politie 
is op zoek naar getuigen. x

Plofkraak op geldautomaat

(Foto: Michel van Bergen).

hoofddorp - Een man heeft vrij-
dagavond omstreeks 21.45 uur de 
Videoland aan de Markenburg in 
Hoofddorp overvallen. De over-
valler bedreigde het aanwezige 
personeelslid met een mes. Na de 
overval ging de man er met de buit 
vandoor in een onbekende richting. 
De politie is direct een grote zoek-
actie gestart waarbij onder anderen 

gebruik is gemaakt van een politie-
helikopter. Een woordvoerster van 
de politie laat weten dat het om een 
20 á 25 jarige slanke, blanke man 
gaat van 1.80 á 1.85 meter lang, in 
het donker gekleed met een capu-
chon op. In november vorig jaar 
was de videotheek ook al het doel-
wit van overvallers. x

Videotheek weer overvallen
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hoofddorp - De interruptiemicro-
foons stonden roodgloeiend tijdens 
het Gemeenteraadsdebat over het 
Rekenkamerrapport 'Groot Groen' 
vorige week donderdagavond. En dat 
was eigenlijk het enige moment dat 
de fractiewoordvoerders in gretig 
in actie kwamen want op weg naar 
de verkiezingscampagne dit najaar 
is er de komende weken bar weinig 
verbaal vuurwerk in de raadszaal te 
verwachten.

VVD-raadslid Adam Elzakalay wond 
er geen doekjes om: "Groen draagt 
bij aan een gezond woon-, werk- en 
leefklimaat. Groen doet goed, ook 
hier in Haarlemmermeer. Een groe-
ne omgeving is fijn om in te wonen 
en stimuleert om naar buiten te 
gaan. Onze partij streeft niet naar 
oerboswouden, buffelgraasweilan-
den of moerassen. Nee, wij willen 
echt groen waar onze inwoners 
behoefte aan hebben. Daarbij is 
kwaliteit belangrijker dan kwanti-
teit. Misschien zijn de destijds neer-
gelegde ambities om veel groen te 
realiseren wellicht wat overambiti-
eus geweest. Toch mogen wij trots 
zijn over wat tot nu toe is bereikt en 
de Rekenkamer onderschrijft dit."

Groen kost geld
GroenLinks woordvoerder Nicole 
Mulder: "De titel 'Groen op Rant-
soen' van dit onderzoek klinkt 
eigenlijk niet echt lekker maar 
geeft wel de werkelijkheid aan. Uit 
het rapport komt duidelijk naar 
voren dat Haarlemmermeer niet 
in het tempo groen heeft gereali-
seerd wat eigenlijk wenselijk is. 
Er is te weinig groen maar wat we 
hebben is wel goed toegankelijk 
en van kwalitatief niveau. Als par-
tij hebben wij natuurlijk ook oog 
voor de economische realiteit maar 
het mag duidelijk zijn dat Groen-
Links óók staat voor de afspraken 
die we met elkaar hebben gemaakt 
over de realisatie van grootschalig 
groen in Haarlemmermeer. Dus 
zowel het groen in de Westflank áls 
het groen van ParkK21. Inclusief de 
hectares die we de afgelopen jaren 
hebben afgesproken:  2800 hectare 
groen. Groen kost geld maar levert 
ook een enorm rendement op! Het 
is tenslotte van het grootste belang 
dat Haarlemmermeer een aantrek-
kelijk vestigings- en leefklimaat 
blijft bieden voor onze huidige en 
toekomstige inwoners!"
CDA-raadslid Mariette Sedee: "Wat 

aan groen is aangelegd is verschil-
lend van karakter en het duurt 
dan altijd even voordat dit groen 
tot wasdom komt. Kwalitatief is 
het groen goed maar kwantita-
tief kan het beter. Daarom is het 
belangrijk dat het College ons één 
keer in de vier jaar een rapportage 
overhandigt hoe het met de ambi-
ties is gesteld. Wij moeten durven 
om groen een belangrijke plaats 
te geven. Een goede balans tussen 
woningbouw, infrastructuur, sport 
en groen maar tot nu toe is slechts 
40 procent gerealiseerd van de 
nieuwe groenhectares."

Funfactor groen
Forza woordvoerder Michel van 
Dijk zorgde voor enig tumult 
door te stellen dat zijn fractie 
liever had gezien dat het bedrag 
voor dit Rekenkameronderzoek 
was besteed aan onderzoek naar 
misbruik van persoonsgebonden 
budgetten: "Wij hebben deze com-
missie al eerder wat onderwerpen 
aangedragen voor onderzoek maar 
die voorstellen zijn nooit overgeno-
men. Jammer. Wij kunnen ons vin-
den in de conclusie van dit Groen-

rapport dat het beleid en beheer 
van grootschalige groen- en recre-
atiegebieden behoorlijk is. Maar 
het rapport toont ook aan dat de 
beleving van veel inwoners matig 
is. Voor gezinnen met kinderen is 
hier weinig te doen. Wij missen de 
'Funfactor' alhoewel het Haarlem-
mermeerse Bos en de Toolenburger 
Plas positieve uitzonderingen zijn. 
Forza wil liever meer investeren 
in kwaliteit in plaats van het uit-
breiden van het aantal vierkante 
meters groen per inwoner."
Verantwoordelijk wethouder 
Jeroen Nobels (PvdA) antwoordde 
desgevraagd dat er zondermeer een 
inhaalslag met groenuitbreiding is 
te maken: "Wij hebben vanaf de 
jaren tachtig vooral veel rood neer-
gezet, oftewel huizen gebouwd. 
Zondermeer verantwoord vanwe-
ge de vraag naar woningen. Groen 
is waardevol maar aangezien het 
Rijk dit jaar 1,5 miljard bezuinigt 
op groen, treft dat ook Haarlem-
mermeer. In Park21 komt niet 
alleen veel groen maar ook veel 
landbouwgrond. Daar mogen de 
agrariërs ons op afrekenen tegen 
die tijd." x

Rapport over Groot Groen
brengt vuurwerk in debat

'Kwaliteit van groen moet voorop staan'

Volgens veel politieke partijen zijn de Toolenburger Plas en het Haarlemmer-
meerse Bos de enige echte groengebieden voor recreatie (Foto: Advance Pho-
tography).
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Nieuw-Vennep : Bruna, Händelplein 21
Tuincentrum Suidgeest, Hoofdweg 1432
Tuincentrum Groenrijk, IJweg 1336
C1000 Van Vliet, Symfonie 65
Supermarkt Hoogvliet, Kalslagerring 25

  Servicecentrum Zuid, 
Eugenie Prévenaireweg 19

Rijsenhout : Coop Dekker, Werf 15
Vijfhuizen : Hendrix Benzine, Vijfhuizerdijk 60

Hoogvliet Supermarkt, Vijfhuizerweg 510

Sportminnend Nederland is onlangs 
wakker geschud door de publicatie 
over Matchfixing in de voetbalsport. 
Waren wij nog maar amper bekomen 
van de drugsbekentenissen van 
wielrenner Lance Armstrong, komt er 
op sportgebied wéér een schandaal 
om de hoek kijken als het gaat om 
het afkopen van voetbalwedstrijden.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het 
woord Matchfixing tot nu toe niet zo 
vaak hoorde omdat met name in ons 
land van het vooraf  'afkopen' van 
de eindstand weinig tot geen sprake 
was.
Dat blijkt inmiddels toch anders 
te liggen alhoewel ik mij er nu ook 
weer niet erg over verbaas dat er in 
volkssport nummer één niet alleen 
heel veel geld omgaat maar dat er 
ook flink wat omkoping en bedrog 
meespelen in met name landen als 
Italië, Spanje en Turkije.
In feite drie landen waar de maf-
fia vat heeft op velerlei activiteiten 
zoals met name in de politiek. 
Trouwens, ook de Zuid-Amerikaanse 
landen als Brazilië en Argentinië 
moeten wij niet wegvlakken want 
daar is voetbal nauw verbonden met 
heel veel hectische emotie.
Maar dat het recente onderzoek 
aangeeft dat er minimaal 380 voet-
balwedstrijden zijn gemanipuleerd 
geeft te denken en ook omdat het 
niet alleen de eredivisie wedstrijden 
zijn maar dat zelfs in de Champions 
League wedstrijden zijn afgekocht.
Daar gaan enorme bedragen in om 
want voetballers en scheidsrech-
ters nemen echt niet voor een paar 
euro's zo'n risico.
Toen ik de ernst van de uitslag van 
dat onderzoek goed tot mij had 
laten doordringen, bekroop mij de 
gedachte waar het begin is van al 
dat omkopen in de voetbalsport.
Zou dat al kunnen beginnen op 
lokaal niveau? Ook hier in Haarlem-
mermeer? Tja, het zou best kunnen 
natuurlijk. En als dat zo zou zijn, zou 
het dan om grote bedragen gaan? 
Geen idee. Ik denk van niet want 
amateurclubs hebben weinig geld.
Maar stel nu eens voor dat een 
wedstrijd tussen voetbalvereniging 
DIOS in Nieuw-Vennep tegen SV 
Hoofddorp zou worden gemanipu-
leerd. Of eentje tussen Pancratius 
Badhoevedorp en voetbalvereniging 
Kagia in Lisserbroek. Wat zouden 
dan de inkomsten zijn voor degenen 
die aan het manipuleren van de 
eindstand hebben meegewerkt?
Ik ga er maar vanuit dat dan geen 
fors bedrag in euro's op hun bank-
rekening wordt bijgeschreven. Wat 
wel? Nou, pakweg, een gratis abon-
nement op Voetbal International? Of 
een abonnement op vier maanden 
gratis je auto laten wassen? Zou 
best kunnen. Trouwens, twee maan-
den gratis tanken voor je auto zou 
ook geen verkeerde beloning zijn. 
Gelet op de hoge benzineprijs zou ik 
daarvoor als keeper best eens naast 
de bal willen duiken. Of als scheids-
rechter een buitenspelsituatie niet 
afkeuren. Ach, mogelijkheden legio.
Echt, je weet niet op welk niveau 
Matchfixing begint.
Zijn wij ons nu slechts aan het 
focussen op de voetbalsport; ik zou 
er niet van opkijken dat het omko-
pen van uitslagen ook plaatsvindt in 
andere sporten.
In ernst: de uitslag van deze 
omkoopschandalen werpt een smet 
op de voetbalsport. Maar de vraag is 
wel: wat wordt er gedaan met al die 
kennis over bedrog en omkoping? 
Zetten wij daar minister van Justitie 
Ivo Opstelten voor op scherp? Ik 
vrees van niet. Straks is alles weer 
voorbij want ook onze eigen KNVB 
heeft weinig macht om hier in te grij-
pen. Jammer.

Harry Polder x

Matchfixing

nieuw-vennep - "Als God bestaat, 
waarom is er dan zo veel lijden 
in deze wereld?" Deze vraag staat 
centraal op zondag 17 februari 
in CrossPoint. Welke antwoor-
den reikt de bijbel aan en wat is 
de relevantie van geloven als het 
lijden schrijnend is? Met deze 
insteek zal Taco Koster, dominee 
in CrossPoint, aan de slag gaan. 
De start is om 10.00 uur in de 
Breedenborgh aan de Sarabande 
1 in Nieuw-Vennep. Koffie en thee 
staan klaar vanaf 09.30 uur. Voor 
de kinderen van de basisschool is 
er een eigen programma en voor 
de allerkleinsten is er oppas. Kijk 
voor meer informatie op www.
crosspointgetsewoud.nl. x

Eerlijke vraag
in CrossPoint

hoofddorp - De politie zag in de 
nacht van zondag op maandag 
op de Deltaweg een auto met 
hoge snelheid in de richting van 
de Bennebroekerweg rijden. De 
politiemensen hebben het voer-
tuig op de Watervliet aan de kant 
gezet. De bestuurder bleek geen 
rijbewijs te hebben. De knaap, een 
15-jarige Hoofddorper, werd aan-
gehouden voor verhoor. De twee 
andere inzittenden, 15 en 19 jaar 
en ook afkomstig uit Hoofddorp, 
hebben een boete gekregen omdat 
zij geen identiteitsbewijs bij zich 
hadden. De 15-jarige bestuurder 
is na verhoor aan zijn ouders over-
gedragen. x

Joyrider (15)

nieuw-vennep - Ervaringsdeskundi-
ge en journalist Belinda van Steijn 
vertelt op maandag 4 maart wat 
er bij komt kijken om de juiste 
school te vinden voor een AD(H)D 
leerling. De avond is bestemd 
voor ouders van leerlingen in 
groep 7 en 8 van de basisscholen 
in Haarlemmermeer. Tijdens de 
avond krijgt men tips, vraagsug-
gesties en kunnen vragen worden 
gesteld. Daarnaast ontvangt men 
het dossier 'Stuiterend de brug-
klas in' met nog meer informatie 
en tips. Na afloop is er ruimte 
om met andere ouders te praten 
over ervaringen. De avond wordt 
gehouden in basisschool 't Joppe 
aan de Vossestein 15 in Nieuw-
Vennep en begint om 20.00 uur. 
De kosten bedragen € 10,-. Aan-
melden kan via vnsteijn@gmail.
com of bel 06-22341942. x

Met AD(H)D de
brugklas in

hoofddorp - Elke woensdagochtend 
van 09.30 tot 11.00 uur organise-
ren vrijwilligers van MeerWaarde 
de Ouder en Kind Knutsel Inloop 
(OKKI). Deze inloop voor ouders 
met jonge kinderen in de leef-
tijd 0 tot 4 jaar wordt gehouden 
in Wijkcentrum de Amazone aan 
de Mathilde Wibautstraat 22 in 
Toolenburg-Oost. Voor de ouders 
is het prettig om andere ouders 
te ontmoeten met kinderen in 
dezelfde leeftijdsgroep zodat ze 
ervaringen kunnen uitwisselen. 
De kinderen leren samen spelen 
in een veilige omgeving. Er wordt 
rekening gehouden met de leef-
tijd van de kinderen en er wordt 
gewerkt met thema's. Aan het 
eind wordt er ook gezongen met 
de kinderen. De kosten zijn € 2,- 
inclusief koffie, thee, limonade en 
koekjes. In de schoolvakanties is 
er geen inloop. x

Knutselochtend
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nieuw-vennep - Na publicatie van ons 
artikel over afschaffing van de hon-
denbelasting vorige week in deze 
krant, ontving onze redactie niet 
alleen veel adhesi betuigingen maar 
ook een telefoontje van hondenbe-
zitter Piet van Straalen die, nadat hij 
's morgens vroeg zijn hond uitliet, 
door twee geüniformeerde ambte-
naren onheus, respectloos en vooral 
vijandig werd bejegend: "Ik laat al 
48 jaar een hond uit maar zoiets is 
mij nog nooit overkomen."

Zijn matineuze uitlaatwandeling 
met hond Nienke eindigde maan-
dagochtend in een soort nacht-
merrie toen hij in de autoluwe 
Albertville laan aan de noordkant 
van Nieuw-Vennep door twee 
geüniformeerde toezichthouders 
tot staan werd gebracht.
Van Straalen: "Mijn hond was op 
dit vroege uur niet aangelijnd 
want wij kwamen zojuist van de 
velden achter het zwembad waar 
honden vrij mogen loslopen. Dus 
ik had hem eerder moeten aanlij-
nen, maar op zo'n vroeg tijdstip 
is het daar nog erg stil. Ik werd 
gevraagd mijn identiteitspapieren 
te tonen maar omdat ik slechts 
over mijn pyjama een overjas had 
aangetrokken en niet mijn porte-
monnee met legitimatie had mee-
genomen, kon ik die niet tonen."

Geen dialoog
Waarop de beide controlerende 
ambtenaren links en rechts van 
hem gingen meelopen naar huis 
om daar de overtreding toe te 
lichten en zijn legitimatiebewijs 
te controleren.
Van Straalen onthutst: "Man, 
ik leek wel een crimineel. Ik 
schaamde me diep want even 
verderop moest ik langs het HVC 
schoolcomplex en ik hoopte niet 
dat mijn kleinkinderen me daar 
zouden zien want het was precies 
of ik als een boef naar huis werd 
begeleid. Het was een volstrekt 
deprimerend vertoon en diverse 
buurtbewoners keken mij vanach-
ter hun raam vragend aan. Mijn 
vrouw schrok enorm en vroeg 
meteen wat er was gebeurd. Ze 
dacht dat ik was gearresteerd. Ik 
nodigde de beide geüniformeer-
de ambtenaren uit aan tafel het 

een en ander te bespreken maar 
dat bleek volstrekt niet nodig. Ik 
vroeg nog of ik er met een waar-
schuwing vanaf kon komen maar 
dat pikten de beide controleurs 
niet. Resoluut werd mij een 'Aan-
kondiging van strafbeschikking' 
onder de neus gehouden want van 
een normale dialoog was gewoon 
geen sprake. Jammer, want ook 
een goed gesprek kan verhelde-
rend werken. Vandaag de dag 
zou je toch mogen verwachten 
dat handhaving ook zou kunnen 
bestaan uit een waarschuwing. 
Maar niets daarvan. Een boete, 
punt uit. Als geen ander weet ik na 
48 jaar honden te hebben uitgela-
ten dat er spelregels zijn. Zo neem 
ik ook altijd een schepje en plas-
tic zakjes mee, hou ik mijn hond 
aan de lijn behalve op een stil stuk 
weggedeelte en vroeg tijdstip."

Mensonterend
Als iemand iets fouts doet moet 
hij of zij daarop worden aange-
sproken, vindt ook Van Straalen: 
"Ik zal de laatste zijn die dit tegen-
spreekt. Maar de manier waarop 
was in dit geval mensonterend. 
De jongste van de twee, compleet 
met oorring, keek mij brutaal aan 
en schiep er blijkbaar genoegen 
in om een 68-jarige hondenbe-
zitter op dit vroege tijdstip eens 
even lekker te vernederen. Op 
mijn vraag waar ik dan wél mijn 
hond ongelijnd mocht uitlaten 
werd mij gezegd dat dit kon op 
de velden naast het zwembad. 
Dat gebied had ik nota bene verla-
ten, maar ik had mijn hond op de 
naastliggende Albertvillelaan nog 
niet aangelijnd. Uiteraard heb ik 
daarna contact opgenomen met 
de betreffende afdeling en heb ik 
de heren Erik de Vries en Alexan-
der Krol op voicemail ingespro-
ken. Tot nu toe hebben beiden 
niet eens de moeite genomen mij 
terug te bellen. Wel heb ik nog 
Marijke Molengraaf aan de tele-
foon gekregen en die gaf mij juist 
te verstaan dat de velden rond het 
zwembad juist verboden terrein 
zijn voor loslopende honden. Ra 

ra, wie heeft er nu gelijk? Ik vind 
dat ongenuanceerd bekeuren 
onjuist is want als controlerende 
ambtenaren al niet precies weten 
waar je een hond wel of niet mag 
laten loslopen, hoe weet een hon-
denbezitter dit dan? Maar ik neem 
uiteraard geen genoegen met die 
bekeuring en zal mijn weg weten 
te vinden om te achterhalen of ik 
wel of niet in mijn recht sta. Ook 
het onbeschofte en vernederende 
gedrag waarmee de beide verbali-
santen mij hebben bejegend zal ik 
bij hun superieuren aankaarten."

Nog geen commentaar
Uiteraard heeft deze krant om com-
mentaar gevraagd bij de gemeente 
Haarlemmermeer. Senior voor-
lichter Bert van de Ham laat weten 
dat het de heer Van Straalen uiter-
aard het recht heeft om tegen de 
bekeuring in beroep te gaan: "Dat 
hij ook de gebiedsmanager heeft 
geïnformeerd staat hem even-
eens vrij maar zolang er nog geen 
gesprek heeft plaatsgevonden tus-
sen partijen reageren wij hierover 
niet via de media." x

"Ik werd als kleine crimineel
respectloos naar huis geleid"

Inwoner met loslopende hond krijgt € 90,- boete

Piet van Straalen op de plek achter het sportcomplex waarover discussie is 
over daar wel of niet honden onaangelijnd mogen lopen (Foto: Advance Pho-
tography).

Het is jammer dat de gemeente Haarlemmermeer de hondenbelasting niet 
gebruikt waarvoor het bedoeld is. Daarmee doet de gemeente hetzelfde 
als vele hondenbezitters, namelijk het niet naleven van de regels. Ik zie 
dagelijks dat hondenbezitters massaal de regels die opgesteld zijn negeren, 
zoals honden los laten lopen waar een aanlijngebod geldt, hondenpoep 
laten liggen terwijl er een opruimplicht geldt en de daarvoor benodigde 
bakken aanwezig zijn, honden uitlaten op plekken waar dat niet mag, 
honden op de paden in losloopgebieden hun behoefte laten doen en de 
eigenaar net doet of zijn neus bloed enzovoorts. Die regels zijn niet voor 
niets gemaakt. Als je er als burger iets van durft te zeggen, word je in het 
minst erge geval genegeerd of krijg je een kwade blik, in het ergste geval 
krijg je te maken met verbaal geweld en/of word je bedreigt met fysiek 
geweld.
Persoonlijk vind ik het jammer dat de hondenbelasting niet gebruikt wordt 
voor het maken van speciale, omheinde hondenparken, zoals in Amerika 
het geval is. Honden kunnen daar naar hartenlust rennen en spelen zonder 
dat mensen, die om wat voor reden dan ook niet in contact met honden 
willen komen, er last van hebben.
Zolang echter hondenbezitters de discipline en het fatsoen niet hebben 
om de regels die opgesteld zijn na te leven, zal de hondenbelasting, hoe 
jammer ook, gebruikt moeten worden voor controle op naleving van de 
regels, met een grotere pakkans dan dat nu het geval is. Natuurlijk zijn er 
ook hondenbezitters die zich wel aan de regels houden of althans proberen 
te houden, maar zoals met alles in onze maatschappij moeten de goeden 
onder de kwaden lijden.

X. Verhagen,

Nieuw-Vennep x

Opheffen Hondenlasting

haarlemmermeer - Obelixitas is het 
programma in Haarlemmermeer waar 
kinderen en ouders op een succes-
volle, leuke en interactieve manier 
ondersteund worden een gezonde 
leefstijl aan te nemen en overgewicht 
tegen te gaan. In maart start een nieu-
we groep en aanmelden daarvoor kan 
vanaf nu.

Het Obelixitas programma is voor 
basisschoolkinderen in de leeftijd 
van 8 tot 12 jaar met licht tot matig 
overgewicht. Tijdens het program-
ma, dat negen maanden duurt, wor-
den kinderen en ouders door een 
team van experts begeleid om op 
een leuke en gezonde manier met 
gewicht om te gaan.
Tijdens het programma bewegen 
de kinderen tweemaal per week. 
Op de woensdag hebben de kinde-
ren een zaalles in Nieuw-Vennep, 
hier bewegen de kinderen onder 
leiding van een enthousiaste bewe-
gingsconsulent van Sportservice 
Haarlemmermeer. De kinderen 
werken op een speelse manier aan 
hun conditie en kracht.
Eén keer per week gaan de kinderen 
snuffelen bij een sportvereniging 
naar keuze, zodat de kinderen na 
afloop van het programma kunnen 
doorstromen naar een sportvereni-
ging die ze het leukst vinden.

Ondersteuning

Bij de zaalles is een fysiotherapeut 
van FysioPlaza aanwezig die de 
kinderen oefeningen geeft voor 
bijvoorbeeld hun houding, waar ze 
met thuiswerkspellen verder mee 
aan de slag gaan. Daarnaast worden 
individuele en groepsbijeenkom-
sten georganiseerd met een diëtist 
en een motivatiecoach. Niet alleen 
voor de kinderen, maar juist ook 
voor de ouders.
De diëtist van Voedingsadviesbu-
reau De Winter maakt samen met 
het gezin een gezond weekpro-
gramma, maar staat ook stil bij vra-
gen zoals hoe je gezond en gezellig 
de feestdagen kunt vieren of welke 
lekkere traktaties er voor verjaarda-
gen zijn. De coach van Punt-Advies 
helpt het geleerde in de dagelijkse 
praktijk te gaan toepassen zodat na 
beëindiging van het programma 
een gezonde leefstijl vanzelfspre-
kend is. Een huisarts completeert 
het team, hij zorgt dat een ieder 
verantwoord aan het programma 
kan starten.
Op 6 maart start een nieuwe groep. 
Voor aanmelden of meer informa-
tie kan men contact opnemen met 
Jelmer Janssen van Sportservice 
Haarlemmermeer via obelixitas@
sportservicehaarlemmermeer.nl of 
023-5575937. x

Overgewicht speels te lijf
Start nieuwe groep Obelixitas

(Foto: Sportservice Haarlemmermeer 
- Joop van de Water).

nieuw-vennep - Onder begeleiding 
van vakdocente Tatjana Volkova 
kunnen 55-plussers die willen 
tekenen of schilderen met ver-
schillende technieken en midde-
len leren om te gaan. Men is daar-
bij vrij om zelf werkmateriaal te 
kiezen en mee te nemen. Het is 
mogelijk een klassikale opdracht 
te volgen, dan wel om de eigen cre-
atieve ideeën in eigen tempo uit 
te werken. Talent is zeker geen 
must. Belangstellenden kunnen 
gratis aan een proefles meedoen: 
op woensdagochtend van 10.00 
tot 12.30 uur in het Ontmoe-
tingscentrum in Nieuw-Vennep. 
Inschrijving staat open voor men-
sen vanaf 55 jaar. Meer informatie 
is verkrijgbaar via het cursusbu-
reau van MeerWaarde, tel. 023-
5698861. x

Tekenen en
schilderen
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hoofddorp - Hij is al een aantal keren 
uitgereikt: de Politiepluim van de 
politie in Haarlemmermeer. Onlangs 
kregen twee Badhoevedorpers uit 
handen van teamchef Fred Roest 
ook dit kleinood vanwege de tip die 
de twee inwoners gaven inzake de 
overval op twee winkeliers in hun 
woonplaats. Daarbij benadrukte bur-
gemeester Theo Weterings nogmaals 
het belang van dit systeem waarmee 
overvallen, inbraken of diefstallen 
snel aan de politie kunnen worden 
doorgegeven.

Vandaag reageren burgemeester en 
politieman in deze krant aanvul-
lend op de Veiligheidscijfers over 
2012 die recentelijk zijn bekendge-
maakt.
Alhoewel sommige percentages, 
zowel dalend als stijgend, groot zijn 
moet voor de eerlijkheid ook geke-
ken worden naar de absolute cijfers 
per onderdeel. Die aantallen vallen 
hier en daar best mee alhoewel de 
verantwoordelijken stellen dat elke 
beroving, aanranding of inbraak er 
één te veel is. Reden waarom de 
politie dan ook blijft aandringen 
om altijd aangifte te doen ook al 
denken inwoners vaak dat er met 
hun melding niets wordt gedaan.

Altijd aangifte
Dat aantal aangiften is in 2012 met 
5% gedaald ten opzichte van het jaar 
ervoor terwijl in de jaren 2009 en 
2010 juist sprake was van een stij-
ging van het aantal aangiften. De 
vraag is ook interessant of inwoners 
wel altijd aangifte doen, met name 
als het gaat om een diefstal van fiets 
of bromfiets.
Het komt nog te vaak voor dat bezit-
ters van deze tweewielers geen mel-
ding bij de politie doen omdat zij 
wellicht vinden dat het om kleine 
bedragen gaat en het in de praktijk 
erg moeilijk is om een (brom)fiets 
terug te vinden. Zo is er vorig jaar 
25% minder aangifte voor fietsdief-
stal gemeld en 13% minder voor 
bromfietsdiefstal.
Opmerkelijk is ook dat het aantal 
diefstallen en inbraken uit scholen 
met meer dan de helft is teruggelo-
pen. Politiechef Roest: "Wij hebben 
veel contact met schoolbestuurders 
gehad om te kijken welke maatre-
gelen zij kunnen nemen om ont-

vreemding van spullen uit school-
gebouwen te voorkomen. Die advie-
zen zijn door de schoolbestuurders 
nauwgezet opgevolgd dus wij gaan 
er van uit dat daardoor het aantal 
aangiften is teruggelopen."

Het aantal zedendelicten is flink 
gestegen: 31%. Dat waren er 34 
vorig jaar waaronder ook gevallen 
binnen het gezin. Het aantal inci-
denten met burenruzies en relatie-
problemen steeg licht: 5%. x

Dikverdiende Politiepluim
voor Burgernet tipgevers

Waardering voor inwoners die alarm slaan

Deze Politiepluim wordt veelal uitgereikt aan mensen die de politie ondermeer 
via Burgernet tippen (Foto: Advance Photography).

hoofddorp - De roep van Forza om 
DNA-spray te gebruiken bij het arres-
teren van overvallers wordt sinds de 
recente incidenten in Badhoevedorp 
en Hoofddorp uiterst actueel. Vorige 
week donderdag kaartte de opposi-
tiepartij dit nog in de Gemeenteraad 
aan maar dat voorstel werd afgewe-
zen en verdaagd naar een Raadsses-
sie in maart. De actualiteit dringt 
extra aan op snelle stappen want ook 
in Amsterdam wordt succesvol DNA-
spray gebruikt waarvoor winkeliers 
subsidie krijgen.

Fractievoorzitter Paul Meijer 
betreurt het dat zijn partijvoorstel 
voor DNA-spray nog steeds niet is 
aangenomen: "Echt onbegrijpe-
lijk. Binnen ruim en week zijn er 
vier overvallen gepleegd: twee in 
Badhoevedorp en twee in Hoofd-
dorp. Gelukkig zijn daarbij geen 
gewonden of doden gevallen maar 
je weet nooit wanneer bij volgende 
overvallen dat wel gebeurt. Reden 
waarom wij vinden dat ons College 
winkeliers moet subsidiëren bij 
het gebruik van DNA-spray. Vorig 
jaar zijn in onze gemeente veertien 
overvallen gepleegd en na ander-
halve maand hebben wij er dit jaar 
al vier. Als dat zo doorgaat halen wij 
er dit jaar zo'n twintig."

Angstaanjagend
Vaststaat dat bij gebruik van deze 
DNA-spray overvallers bespoten 
worden met een vloeistof die gerui-
me tijd onder ultraviolet licht zicht-
baar blijft. Daarmee kan de politie 
eerder verdachten oppakken en 
kan worden vastgesteld of die met 
de overval te maken hebben.
Forza heeft het voorstel vorig jaar 

al ingediend maar burgemeester 
Weterings zei vorige week donder-
dagavond in de Gemeenteraad nog 
dat hij er eigenlijk niets voor voelt 
om die spray te laten gebruiken. Het 
kan zijn dat de beide recente over-
vallen een dag later in Hoofddorp 
hem op andere gedachten gaan 
brengen want het is best angstaan-
jagend dat al aan het begin van het 
jaar vier overvallen zijn gepleegd.
Het College gebruikt als argument 
tegen het gebruik van DNA-spray 
dat het samen met politie, brand-
weer, winkeliers en Bedrijfschap 
Detailhandel al het mogelijke 
onderneemt om via Keurmerk Vei-
lig Ondernemen het aantal overval-
len te beperken.
Weterings onderstreepte wederom 
zijn argumenten met de toevoeging 
dat het zeker niet primair overval-
lers uit Haarlem of Amsterdam zijn 
die hier in Haarlemmermeer aan 
het werk zijn: "Vergeet niet dat de 
overvallengolf in 2009 in Hoofddorp 
werd verricht door jonge inwoners 
van dit dorp."
De Raad gaat zich in maart ernstig 
beraden wat voor maatregelen er 
kunnen worden genomen. x

Wordt DNA-spray ingezet 
om overvallers te pakken?

badhoevedorp - Enige teleurstelling op 
het gezicht van burgemeester Theo 
Weterings bij het bekendmaken van 
de Veiligheidscijfers 2012 was te zien 
met name nu blijkt dat vorig jaar het 
aantal overvallen met 40% is toegeno-
men: "Als politie en gemeentebestuur 
kunnen wij daar uiteraard niet trots op 
zijn. Wij zijn terug op het niveau van 
2010 met veertien overvallen. Geluk-
kig wel minder dan in 2009 toen het 
er liefst 31 waren."

Veel van de overvallen vonden plaats 
aan de noordzijde van Haarlem-
mermeer maar de burgemeester is 
het niet met de suggestie van deze 
krant eens dat wellicht de noorde-
lijke kernen overvalgevoeliger zijn 
dan de rest van de polder omdat ze 
dichtbij Haarlem en Amsterdam 
zitten: "Nee, ik ben het daar beslist 
niet mee eens. De politie maakt 
uiteraard niet kenbaar waar zij wel 
of niet patrouilleert maar ik kan u 
verzekeren dat er in dorpen als Bad-
hoevedorp, Zwaanshoek of Zwanen-
burg niet méér inbraken en over-
vallen plaatsvinden dan in de rest 
van onze gemeente. Soms zijn er 
groepen internationale bendes die 
successievelijk het land afstruinen 
en dus ook in Haarlemmermeer op 
gezette tijden actief zijn met inbra-
ken en overvallen."

Veiligheidsgevoel
Wel is Weterings blij met de mate 
waarin burgers de politie helpen om 
overvallers snel in de kraag te grij-
pen, ondermeer dankzij het Burger-
net systeem: "Of het nu gaat om een 

overval in een winkel of bij iemand 
thuis, het heeft een enorme impact 
op iemands leven maar ondanks 
alles moeten wij er met elkaar voor 
zorgen dat het veiligheidsgevoel 
groot blijft. Ook het aantal win-
keldiefstallen is vorig jaar met 18% 
vergroot: van 241 in 2011 tot maar 
liefst 284 vorig jaar. Dat verhoogde 
cijfer heeft uiteraard met het groter 
aantal mensen te maken dat vooral 
Hoofddorp aandoet. Maar er zijn 
ook positieve cijfers te noemen: een 
daling bij openlijk geweld van liefst 
28%. Uiteraard blijft dat altijd nog te 
veel maar het gemeentelijk 'lik op 
stuk' beleid bewijst zijn nut. Ook 
het aantal vernielingen aan bus-
haltes en bij scholen is afgenomen 
dankzij gebruik van cameratoe-

zicht. Mensen die iets van zins zijn 
voelen zich hierdoor toch bespied 
en dat is precies de bedoeling."
Teamchef Bert Roest benadrukt met 
trots de kwaliteit van de wijkteams 
die ervoor zorgt dat snel wordt gere-
ageerd op signalen vanuit de samen-
leving: "Bij nacht en ontij staan onze 
mensen paraat om ervoor te zorgen 
dat de veiligheid in deze gemeente 
wordt gewaarborgd. Zeker als je het 
afzet tegen ons omliggende gebie-
den dan mogen wij vaststellen dat 
het hier in de polder nog behoorlijk 
veilig wonen en werken is."

Woninginbraak
Burgemeester Weterings voegt 
toe dat hij vindt dat het Haarlem-
mermeerse politiekorps veelal te 
bescheiden is met wat het doet: 
"Neem toch maar weer even die 
twee overvallen in Badhoevedorp 
onlangs. Na het Burgernet bericht 
kwamen de wijkagenten meteen 
in actie. Maar in datzelfde weekend 
werden elders in de polder ook nog 
eens dertien aanhoudingen verricht. 
Dat betekent dat de pakkans steeds 
groter wordt mede ook vanwege de 
alerte inzet van de politie."
Teamchef Roest: "Wij hebben als 
politie met andere partners ver-
schillende acties ondernomen om 
woninginbraken te voorkomen. Zo 
hebben wij ook vorig jaar liefst acht 
informatiebijeenkomsten georgani-
seerd om bewoners aan te geven wat 
zij zelf kunnen doen om woningin-
braken te voorkomen. Onze cam-
pagne met 'De voetstap' werkt nog 
steeds preventief. Een handzaam 

hulpmiddel om te voorkomen dat 
vreemden je huis binnenkomen."
Tot slot nog een aantal cijfers: ver-
nieling van en inbraak uit auto's zijn 
afgenomen met 10%; vernieling aan 
bussen en abri's nam af met liefst 
68% en overlast door jeugd daalde 
licht met 2%.
Dat laatste is mede te danken aan 
de samenwerking tussen jongeren-
werk van stichting MeerWaarde, 
politie en bureau Halt om overlast-
gevende jeugd aan te pakken. x

"Ik ben niet trots op groter
aantal overvallen in polder"

Burgemeester over veiligheidscijfers:

Burgemeester Theo Weterings tegen 
politiechef Fred Roest: "U mag als 
politieteam best trots zijn op het werk 
dat u hier doet" (Foto: Advance Pho-
tography).

hoofddorp/nieuwvennep - Tijdens de 
voorjaarsvakantie organiseert de 
Bibliotheek Haarlemmermeer weer 
een aantal leuke activiteiten voor 
kinderen. Op zaterdag 16 februari 
kunnen kinderen vanaf 4 jaar naar 
de jeugdvoorstelling 'Meneer Hoed-
jes vangt een vis' in de Bibliotheek 
Nieuw-Vennep. Op zaterdag 23 febru-
ari is dezelfde voorstelling te zien in 

de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale. 
Beide voorstellingen beginnen om 
14.30 uur.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen op 
woensdag 20 februari van 13.00 tot 
17.00 uur meedoen met de Game 
Competitie in de Bibliotheek Hoofd-
dorp-Centrale. Deze activiteit is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
Natuurlijk wint de beste Xbox Kinect 

Vakantie in de bibliotheek gamer weer een mooie prijs.
Op dinsdag 26, woensdag 27 en don-
derdag 28 februari kunnen kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar meedoen met 
de workshop 'Maak je eigen boek' in 
de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale. 
In drie middagen maak je met aller-
lei materialen een mooi boek, waar-
in je mag schrijven of tekenen. Kijk 
op www.debibliotheekhaarlemmer-
meer.nl voor meer informatie over 
de activiteiten en informatie over de 
kaartverkoop. x
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Haarlem, 32ste spirituele beurs
23 en 24 februari

open 12.00 - 17.00 uur toegang 5 euro
consulten 10 euro voor 20 min.
Mediums, babyfluisteraar, tarot,

voetmassage, handlezen, massage,
healing, magnetiseren en leuke cadeaus.

Steunpunt voor Ouderen,
van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem

www.nickysplace.nl
bel Nicole 06-41041509

CORSA BERLIN

€ 12.995
€ 16.095

ASTRA BERLIN

€ 20.445
€ 24.345

MERIVA BERLIN

€ 18.995
€ 21.345

Leiden, Vondellaan 80, Tel. (071) 535 1800
Hillegom, Arnoudstraat 10, Tel. (0252) 241 260

www.motorhuis.nl

OPEL MAAKT
DUITS RIJDEN
BEREIKBAAR.

Wist u dat Duitse kwaliteit en innovatie 
bereikbaar is voor een betaalbare prijs? 
Wij bewijzen het. Bijvoorbeeld met de 
nieuwe Berlin uitvoering. Een uiterst luxe 
versie met een zeer scherp prijskaartje. 
Het nieuwe instapmodel van Opel dat 
standaard uitgerust is met heel veel 
extra’s: zoals airconditioning, een 
geïntegreerde radio/CD/mp3-speler, 
cruise-control en een boardcomputer.
Kom langs in onze showroom voor een 
uitgebreide kennismaking!

OPEL BERLIN, LUXE UITVOERINGEN 
MET EEN SCHERP PRIJSKAARTJE.

Unieke ademtechnieken
Een gezond en suc-
cesvol leven lei-
den, vraagt om 
balans. Ba-
lans tussen 
rust en ac-
tiviteit bij-
voorbeeld. 
W a n n e e r 
onze am-
bities of de 
dage l i j k se 
eisen hoger 
zijn dan onze 
capaciteit erva-
ren we stress. We 
kunnen onze persoonlijke, 
emotionele en economische 
behoeften niet negeren, maar 
we kunnen wel onze capaci-
teit verhogen en leren hoe we 
onze energie beter kunnen be-
houden.

Onze adem is onze belang-
rijkste bron van energie, maar 
de adem is ook tot meer dan 
80% verantwoordelijk voor het 
afvoeren van onze fysieke en 
emotionele gif- en afvalstof-
fen (zoals stress). We ademen 
echter meestal eenzijdig of 
oppervlakkig en gebruiken ge-
middeld slechts 30% van onze 
longcapaciteit...

Unieke ademtechnieken reini-
gen ons lichaam van stress en 
zijn een ongekende bron van 
gezondheid en vitaliteit. Gif-
stoffen worden weggespoeld 
en iedere cel wordt verjongd 
en weer voorzien van zuurstof 

en nieuw leven. U 
voelt zich in korte 

tijd weer even-
wichtig, kalm 
en energiek. 

Deze uit-
zonderli jk 
effectieve 
ademtech-
nieken ver-

hogen onze 
energie en 

capaciteit; ver-
minderen stress, 

negatieve gedachten 
en emoties; herstellen na-

tuurlijke slaappatronen; verbe-
teren hart- en hersenfuncties 
en helpen de balans te behou-
den tussen werk en privé. 
U bent beter bestand tegen 
spanningen en kunt mak-
kelijker loslaten en tot diepe 
ontspanning komen. De prak-
tische oefeningen kunnen ge-
makkelijk in ons dagelijkse le-
ven worden toegepast, geven 
directe resultaten en vragen 
weinig tijd. 
Zie ook www.aolresearch.org

Op zondag 17 februari van 
10.30 - 12.15 uur verzorgt 
Stichting Art of Living een 
Health & Happiness workshop
ter kennismaking in het Yoga 
Centrum Hoofddorp, Kruisweg 
1061, 2131 CT Hoofddorp. 
Bijdrage: € 10. 
Contactpersoon: Jur Kuling
T: 06-34156612
E: jur.kuling@aofl .nl

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

voor € 15,00 excl. BTW
Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

www.fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444
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Geld nodig?
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Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar: 
Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt je ook opgeven via de website www.buijzebestelnet.nl,
of bel 071 - 364 34 34

Meld je dan nu aan als 
bezorger van deze krant!

Heb je wat vrije tijd over?Wil je wat bijverdienen?Ben je een doorzetter?

hoofddorp - Liefst 83 smakelijke taar-
ten werden deze week uitgedeeld 
in het teken van Valentijnsdag aan 
evenzoveel vrijwilligersorganisaties 
in Noord-Holland door de VVD-Staten-
fractie. In Haarlemmermeer viel de eer 
te beurt aan de 75-jarige Oranjever-
eniging Beatrix waar het liberale Sta-
tenlid Petra Kirch de taart aansneed in 
het bijzijn van ondermeer VVD-fractie-
voorzitter Henk Kuipers.

Oranjevereniging Beatrix voorzitter 
John Stassen toonde zich zichtbaar 
verrast toen de beide liberale politi-
ci, met in hun kielzog enkele media-
vertegenwoordigers, op zijn kantoor 
in Hoofddorp met koffietijd de taart 
feestelijk kwamen aanbieden. "Ik 
voel me zeer vereerd maar ik vind 
niet dat alleen ik die taart verdien 
maar met name onze tientallen vrij-
willigers die elk jaar opnieuw, en dat 
in feite al vijfenzeventig jaar lang, 
zich enorm inzetten voor de activi-
teiten in Nieuw-Vennep. Helaas is de 
taart te klein om hen allemaal hier-
mee te verblijden."

Vlijmscherp 
De pijlsnel opgeroepen oranjebe-
stuurders Birgit Suidgeest, Ben Ham 
en Rob Blom kregen ook een taart-
punt aangereikt waarbij Statenlid 
Kirch zich met een vlijmscherp mes 
uiterst bedreven toonde om haar 
meegebrachte taart in gelijke stuk-
ken te snijden. "Wij doen dit als VVD 
nu al diverse jaren en overleggen 
met alle fracties in onze provincie 
welke organisaties zo'n taart verdie-
nen", aldus Kirch, die als voormalig 
Gemeenteraadslid in Amstelveen 
daar zeventien jaar actief is geweest 
en in haar politieke periode ook met 
mederaadslid Theo Weterings heeft 
samengewerkt. "Hoe dat was? Wel, 
uiterst plezierig. Hij is ook nog onze 
fractievoorzitter geweest en ik ben 
blij dat hij thans zijn tweede ambts-
periode als burgemeester in Haar-
lemmermeer ingaat. Ik wens hem 
daarbij nog heel veel succes toe want 
het is hier een boeiende gemeente."
Fractievoorzitter Kuipers: "Onze 
keuze voor de taart was snel gemaakt 
want de 75-jarige Oranjevereniging 
draagt niet alleen de naam van onze 
koningin en is even oud maar het 
is met name onze waardering voor 
de wijze waarop bestuur en vrijwil-
ligers er elk jaar weer in slagen om 
Nieuw-Vennep letterlijk oranje te 
kleuren, zowel op koninginnedag, 4 
mei en tijdens de feestweek in juni. 
Met niet alleen een groot aantal 
activiteiten voor eigen dorpsbewo-
ners maar ook voor de omliggende 
dorpen. Als VVD hebben wij grote 
waardering voor de wijze waarop al 
die vrijwilligers actief zijn."

Paswerk
De VVD is niet alleen in Haarlem-
mermeer de grootste fractie maar is 
dat ook al jarenlang in Amstelveen. 
Statenlid Kirch: "Het laagste aantal 
zetels dat wij ooit hadden was twaalf 
en het hoogste liefst veertien en 

tussendoor ook nog een keer tien." 
Kuipers, plagend: "Wel, wij gaan 
volgend jaar voor zestien. Kijk, als 
je de recente uitslag van de Tweede 
Kamer verkiezingen omrekent naar 
lokaal kiezersgedrag dan is dat zon-
dermeer realistisch. Maar in ernst, 
met twaalf zetels zijn wij volgend 
jaar maart ook enorm blij."
Stassen: "Onze Oranjevereniging 
heeft gelukkig geen politieke doel-
stelling ook al denkt Forza wel eens 
dat onze oranjekleur symbool is voor 
hun partij. Daarin moet ik deze poli-
tieke partij helaas teleurstellen want 
onze kleur is uiteraard het symbool 
van ons koningshuis. Deze week 
hebben wij onze eerste bestuursver-
gadering in 2013 en daarbij staat de 
indeling van ons Koninginnedagpro-
gramma centraal. Uiteraard moeten 
wij rekening gaan houden met de 
tv-uitzending over de inhuldiging 
in Amsterdam dus dat zorgt voor 
enig pas- en maatwerk. Er zal uiter-
aard op die dag veel naar de televi-
sie worden gekeken maar zodra wij 
exact weten hoe de tv-uitzending er 
uit komt te zien gaan wij definitief 
ons programma invullen. Hoe dan 

ook: Nieuw-Vennep kan ook dit jaar 
weer genieten van een onvervalste 
Koninginnedag. Uniek, want het is 
meteen de laatste want volgend jaar 
wordt het Koningsdag." x

VVD Valentijnstaarten voor
vrijwilligers als eerbetoon

'Vrijwilligers verdienen waardering'

VVD Statenlid Petra Kirch overhandigt 
onder toeziend oog van fractievoorzit-
ter Henk Kuipers (r.) de taart aan Oran-
jeverenigingvoorzitter John Stassen 
(Foto: Advance Photography).

(Foto: Advance Photography). x

hoofddorp - De problemen voor de aan-
leg van een groot windpark in Wierin-
germeer zijn mogelijk een kans voor 
Haarlemmermeer om alsnog windmo-
lens in het zuiden van de polder plaat-
sen. Dat probeert althans duurzaam-
heidwethouder John Nederstigt (D66) 
bij Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) aan 
te kaarten omdat tot nu toe het Provin-
ciebestuur concludeerde dat er geen 
extra windparken in Noord-Holland 
mochten komen.

Al geruime tijd probeert de Haar-
lemmermeerse vereniging Meer-
Wind als het aan haar ligt maar 
liefst zeventien windturbines ten 
zuiden van Nieuw-Vennep te bou-
wen maar daar stak vorig jaar 
december de Provincie een stokje 
voor: gelet op het aantal te bouwen 
windmolens in de provincie vonden 
de Provinciale bestuurders dat aan-
tal wel wat erg fors. Reden waarom 
het verzoek werd afgewezen en 
wethouder Nederstigt sindsdien 
alles in het werk stelt om toch die 
windmolens te realiseren desnoods 
zonder toestemming van het Pro-
vinciebestuur.

Geen zonnepanelen
Nu het gesteggel rond de aanleg van 
een windpark in Wieringermeer als-
maar toeneemt ziet Nederstigt zijn 
kans schoon om alsnog bij het Pro-
vinciebestuur aan te kloppen om de 
plannen van de MeerWind vereni-
ging te laten doorgaan.

Dat is wel tegen het zere been van 
de Dorpsraad Nieuw-Vennep die 
namens een groot aantal inwoners 
fel tegen de plaatsing van die toren-
hoge windmolens is.
Het dorp vreest lawaai terwijl ook 
nog eens het landschap wordt ont-
sierd door die foeilelijke windturbi-
nes. Daar schijnt Nederstigt echter 
geen boodschap aan te hebben, 
evenals de fractie GroenLinks, die 
steeds maar wijzen op de 580 Mega-
Watt die was afgesproken terwijl op 
dit moment slechts 330 MegaWatt 
wordt gerealiseerd.
Nederstigt kwalificeerde het nega-
tieve besluit van de Provincie als 
'onbehoorlijk bestuur' en  wilde 
zelfs naar de rechter stappen om te 
proberen de gewenste windmolens 
in 2015 te kunnen plaatsen. Die 
gang naar de rechter heeft de wet-
houder wijselijk maar niet gemaakt. 
Het Kabinet Rutte heeft vastgesteld 
om in 2020 zestien procent van de 
energie duurzaam op te wekken 
en dat kan in Noord-Holland alleen 
worden bereikt met windmolens, 
zo stellen  Nederstigt en Groen-
Links. Er is al uitgerekend dat met 
een investering van 50 miljoen euro 
zo'n 40 MegaWatt kan worden gere-
aliseerd en als dat met zonnepane-
len zou moeten worden bereikt dan 
zouden op zo'n 60.000 daken van 
woningen in de polder elk 12 zonne-
panelen moeten worden geplaatst. 
Een schatting geeft aan dat dit 225 
miljoen euro zou gaan kosten. x

College grijpt windparkkans
nu Wieringermeerplan afvalt

zwanenburg - Bij een brand in een 
reptielenopvangcentrum aan de 
Zwanenburgerdijk zijn in de nacht 
van zondag op maandag dertien 
reptielen omgekomen. Bewoners 
van een bovengelegen appartemen-
tencomplex waarschuwde zondag-
avond rond 21.30 uur de brandweer 
al wegens rookontwikkeling. De 
brandweer is toen op zoek gegaan 
naar de oorzaak, maar kon niets vin-
den. Om 02.30 uur 's nachts werd de 
brandweer opnieuw gealarmeerd. 

Toen bleek de brandlucht bij het 
reptielenopvangcentrum vandaan 
te komen. Daar werd een overhitte 
lamp bij het schildpaddenverblijf 
aangetroffen waardoor materiaal 
is gaan smeulen. Twaalf reptielen 
kwamen hierdoor om het leven. 
Enkele anderen zijn er slecht aan 
toe. Zo moesten er twee leguanen 
het het zuurstof. x

(Foto: Rowin van Diest).

hoofddorp - Op zondag 23 juni krijgen 
alle Haarlemmermeerse sportvereni-
gingen weer de kans om hun sport te 
laten zien aan een groot publiek tij-
dens SportFair Haarlemmermeer 2013. 
Het evenement vindt plaats rond de 
Toolenburgerplas in Hoofddorp, om 
niet alleen veld- en zaalsporten maar 
ook watersporten te laten zien.

Het kostte de organisatie, bestaande 
uit de Stichting SportFair van Floris 
Jan Bovelander, Sportservice Haar-
lemmermeer en de Stichting Meer-
sportief niet veel tijd het besluit te 

nemen weer een SportFair te orga-
niseren. De twee vorige edities zorg-
den voor veel positieve reacties bij 
de deelnemende sportverenigingen. 
Met mooie demonstraties en clinics 
zorgden zij voor sportieve activitei-
ten, waaraan nogal wat toeschouwers 
deelnamen. Ook bedrijven lieten zich 
op de SportFair zien en zorgden (ook) 
voor de benodigde financiering.
In de editie van 2012 verstoorde de 
vele regen bijna het programma. 
Zo vond onder andere de huldiging 
van vele topsporters uit Haarlem-
mermeer door wethouder Bezuijen 
in de stromende regen plaats. Toch 
trotseerden nog meer dan 1.500 

Ook dit jaar weer SportFair toeschouwers het slechte weer. De 
organisatie treft voor de komende 
SportFair haar voorzorgsmaatrege-
len. Er zullen meer overdekte ruim-
tes beschikbaar zijn, zodat onder alle 
weersomstandigheden de SportFair 
kan doorgaan. 

Informatiebijeenkomst
Op 22 april organiseert SportFair 
tijdens het Sportcongres van Sport-
service Haarlemmermeer een infor-
matieavond voor geïnteresseerde 
sportverenigingen en bedrijven. Alle 
sportverenigingen in Haarlemmer-
meer ontvangen daarvoor een uitno-
diging. Aanmelden voor de SportFair 
kan nu al. Inschrijven kan via www.
sportservicehaarlemmermeer.nl. xReptielen omgekomen bij

brand in opvangcentrum
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hoofddorp - Forza fractievoorzitter 
Paul Meijer heeft geen goed woord 
over voor het draaikontengedrag van 
D66 inzake de vrije koopzondag. D66 
blijkt nu plotsklaps wel voorstander 
te zijn van de vrije koopzondag alhoe-
wel de partij destijds niet de motie van 
Forza hierover heeft ondersteund, zo 
is het verwijt aan het adres van frac-
tievoorzitter Denise Abbas.

Meijer: "Echt, hier begrijpen wij 
volstrekt niets van. Vanaf het aller-
eerste begin heeft D66 zich in de 
Gemeentehard hard verzet tegen 
uitbreiding van het aantal koop-
zondagen. Alle moties van ons heeft 
D66 hierover afgewezen omdat de 

partij had geconstateerd dat veel 
kleine ondernemers helemaal niet 
op een vrije koopzondag zitten te 
wachten. En nu opeens, omdat er 
een bakker in Hoofddorp dit heeft 
verzocht, draait D66 om als een blad 
aan een boom. Onvoorstelbaar. Hoe 
leg je dat je kiezers uit?"

Drijfzand
Forza heeft altijd vorig jaar al diver-
se keren aangegeven dat heel veel 
detaillisten op zondag open willen 
zijn maar nu een recent onderzoek 

van het College dit heeft bevestigd 
is nu ook D66 daarmee akkoord.
Meijer: "Ja, zeg, zo lust ik ze wel. 
Je hebt als partij toch ook je eigen 
verantwoordelijkheid?  De koop-
zondag blijkt onvermijdelijk en nu 
probeert D66 haar gezicht te red-
den en de indruk te wekken dat zij 
ook voorstander van een vrije koop-
zondag is. Ik vind dit erg hypocriet. 
D66 zou gewoon eens eerlijk moe-
ten zijn en de fractie zou geloof-
waardiger zijn geweest als zij zich 
veel eerder over de vrije zondag had 
uitgesproken. Dit is mosterd na de 
maaltijd. Zo kun je als partij lekker 
aanleunen tegen anderen zonder 
zelf daarin je verantwoordelijkheid 
te nemen. D66 leunt te veel tegen 
haar andere coalitiepartners aan en 
maakt nooit echte keuzes."
D66 fractievoorzitter Denise Abbas 
is het volstrekt met Meijer oneens: 
"Forza heeft inderdaad enkele 
moties ingediend maar zonder 
overleg met het bedrijfsleven. Dat 
is drijfzand dus daar konden wij 
niet mee instemmen. Forza's Paul 
Meijer is goed in oneliners maar 
die missen vaak een solide basis en 
inhoud. In het recente gemeente-
lijk onderzoek staat dat de detail-
handel inderdaad behoefte heeft 
om op zondag open te zijn dus dat 
steunen wij graag. Daar is ook des-
tijds in de coalitiebesprekingen een 
punt van gemaakt. In het akkoord 
zit ruimte voor extra opening op 
zondag en dat moment is thans 
aangebroken." x

Forza: 'Draaikonterij' van D66
inzake koopzondagopeningen

D66 beticht Forza van oneliners zonder inhoud

Met Forza en D66 valt er helaas weinig te lachen nu beide partijen in een hard 
verkiezingsgevecht gewikkeld zijn met als insteek de koopzondag (Foto: Advan-
ce Photography).

hoofddorp - Allerlei is in de race voor 
de titel 'Leukste winkel van de Haar-
lemmermeer'. Op dit moment staat 
zij al op nummer twee. Stemmen 
kan tot 22 februari via onderstaan-
de link. In september 2010 opende 
Allerlei haar deuren in winkelcen-
trum Floriande. Vanaf dag één is 
Allerlei een groot succes. Naast de 
buurtbewoners weten steeds meer 
mensen uit omliggende wijken en 
steden deze winkel te vinden. Aller-
lei Tweedehands is een winkel waar 
tweedehands kinderartikelen wor-
den ingenomen en verkocht. Door 
een continue wisselend en breed 

assortiment is er telkens weer veel 
nieuws te vinden en trekt zij een 
breed publiek. Allerlei weet ondanks 
de vele spullen de winkel gezellig, 
stijlvol en overzichtelijk te houden. 
Door het persoonlijke contact hangt 
er een informele en ongedwongen 
sfeer. Kinderen mogen lekker spe-
len terwijl je als ouder heerlijk 
kunt rondneuzen. Stemmen kan 
via http://leukstewinkelverkiezing.
nl/verkiezing/2732/stem. Kijk voor 
meer informatie ook op www.face-
book.com/AllerleiTweedehands. x

Allerlei Tweedehands de leukste
winkel van de Haarlemmermeer?

(Publiciteitsfoto).

hoofddorp - Tijdens de succesvolle 
ladiesnight van Sneakz&More op 
dinsdag 5 februari zijn zes van de 
zeven overgebleven fashionmodel-
len in het zonnetje gezet. Marlies 
van Sneakz&More overhandigde de 
dames een goed gevulde goodie bag 
en een bos bloemen, mede gespon-
sord door 4seasons. Annabelle, 
Donna, Kelly, Lisa, Nikita, Donna-Jo 
en Danique werden hiermee gefeli-
citeerd met hun behaalde fashion-
model titel. Helaas kon alleen 

Danique niet op deze avond aanwe-
zig zijn. Binnenkort gaat Verbeek 
Fotografie de meiden fotograferen 
in de nieuwe voorjaarscollectie van 
Sneakz&More. Door het grote suc-
ces van deze actie, start binnenkort 
een nieuwe zoektocht naar model-
len voor de najaarscollectie van 
Sneakz&More. Blijf hiervan op de 
hoogte via www.sneakzandmore.nl 
en www.verbeekfotografie.nl. x

Modellen in het zonnetje

(Foto: Verbeek Fotografie).

hoofddorp - Alhoewel de organisa-
toren van de Hoofddorpse Formule 
1 race liever een deel van de Van 
Heuven Goedhartlaan hadden willen 
gebruiken, wordt het eerste race-eve-
nement voor karts en Formule 1 op 15 
en 16 juni in enkele straten van bedrij-
venpark De President gehouden. Dat 
is veiliger en geeft minder overlast 
aan buurtbewoners.

Deze krant berichtte vorig najaar 
al over de plannen voor een onver-
valste race met Formule 1 wagens 
op 16 september maar kort voor 
die datum besloot het Gemeentebe-
stuur om daarvoor geen vergunning 
te verlenen omdat de veiligheid van 
de bezoekers niet kon worden gega-
randeerd. 
Inmiddels staat het licht praktisch 
op groen want het organisatieteam 
heeft een verzoek ingediend om 
deze race te houden op een deel van 
bedrijvenpark De President: de Dirk 
Storklaan, de Jacobus Spijkerdreef 
en de Henri Wenckebachdreef.

Bochtenwerk
De organisatoren verwachten in 
juni veel bezoekers. In de wandel-
gangen wordt al gesproken van 
veertigduizend maar dat is een 
aantal dat wel heel erg ambitieus is 
ondanks het feit dat  zo'n Formule 
1 race in Hoofddorp een uniek auto-
spektakel gaat worden.

Dat de organisatoren voor juni heb-
ben gekozen is extra verstandig 
want vanwege Vaderdag zijn er in 
het land geen andere race-evene-
menten gepland dus wordt Hoofd-
dorp in dat weekend de locatie waar 
ook heel veel raceliefhebbers uit 
het hele land op afkomen. 
Reden dus om vaders met zonen 
een sportief evenement te presen-
teren en het leuke van dit allemaal 
is dat er geen toegangsprijs wordt 
geheven.
Naast het racen wordt het publiek 
straks getrakteerd op veel promo-
tionele activiteiten door bedrijven 
die zich als sponsor gaan presente-
ren. 
Het nieuw bedachte traject is niet 
alleen veiliger maar ook nog eens 
interessanter vanwege het boch-
tenwerk ter plaatse. Dat zou op de 
kilometerslange Van Heuven Goed-
hartlaan wat minder spannend zijn 
geweest.
Bezoekers wordt aangeraden om 
zoveel mogelijk op de (brom)fiets 
of met de bus te komen alhoewel 
er redelijk wat parkeerfaciliteiten 
zijn op de terreinen van de diverse 
ondernemingen in de buurt.
Naast andere activiteiten dit jaar zal 
ook deze Formule 1 race happening 
een interessante aanvulling zijn op 
het Citymarketing beleid van de 
gemeente Haarlemmermeer. x

Formule 1 race-evenement
op bedrijvenpark President

hoofddorp - Bewoners van Haar-
lemmermeer, lid of geen lid van 
GroenLinks, zijn welkom op het 
spreekuur van GroenLinks om 
vragen te stellen, ideeën te oppe-
ren of klachten te spuien. De eerst-
volgende zal zijn op 19 februari. 
Fractieleden Ronny Soehawan en 
Els Berk zijn van 19.30 tot 20.00 
uur aanwezig in het Raadhuis. 
Belangstellenden die niet in staat 
zijn langs te komen kunnen een 
e-mail sturen naar gl@haarlem-
mermeer.nl. x

Spreekuur GL

cruquius/heemstede - De vernieuwde 
kinder- en jongerensite van Stichting 
Epilepsie Instellingen Nederland is 
sinds vorige week in de lucht. De web-
site is er speciaal voor kinderen en 
jongeren met epilepsie en is kleurrijk, 
vrolijk, toegankelijk, prettig leesbaar, 
informatief, visueel en doelgroepge-
richt.

Op www.sein.nl/kinderpagina kun-
nen kinderen en jongeren, maar 
ook ouders terecht om zich te laten 
informeren over een onderzoek, 
behandeling, opname of logeren bij 
SEIN. Via foto's, films en ervarings-
verhalen krijgen zij een kijkje bin-
nen de instelling. Voor kinderen tot 
12 jaar is er Adrie, het hondje van 

SEIN dat aansluit bij hun beleving en 
als trouwe vriend aanwezig is op de 
kinderpagina's. De site is opgebouwd 
in drie onderdelen voor de doelgroe-
pen kinderen tot 12 jaar, jongeren 
tot 18 jaar en ouders. Kleurgebruik 
en tabbladen maken het onder-
scheid tussen de doelgroepen dui-
delijk. De informatie is geschreven 
naar het niveau van de doelgroep 
en ook het beeldmateriaal is er op 
afgestemd. Verder zijn onder andere 
te vinden op de site: een fotostrip 
over een EEG, een fotogalerie van de 
opname-afdelingen en het logeer-
huis, een overzicht van disciplines 
en specialisten van SEIN, kleurpla-
ten van Adrie, een contactformulier, 
brochures, Facebook en Twitter. x

Kinder- en jongerensite
SEIN vernieuwd en live
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Haasnoot Bruggen,
Ontwerpers, Engineers en Bouwers

Sinds 1962 ontwerpt, bouwt en plaatst 
Haasnoot Bruggen in de Benelux 
prefab-, voet/fiets-, ophaal- en 
verkeersbruggen. Deze worden 
geleverd in tropisch hardhout (met 
FSC-keurmerk), metaal, composiet en 
combina�es hiervan. 

Haasnoot Bruggen werkt voor 
gemeenten, waterschappen, 
architecten, provincies, par�culieren, 
aannemers, ingenieursbureaus en 
projectontwikkelaars. 

Vanuit drie moderne fabriekshallen, 
verdeeld in hout, metaal en composiet 
produceert Haasnoot Bruggen 
fabrieksma�g bruggen. Bij opdracht 
verzorgt Haasnoot Bruggen de complete 
uitvoering in eigen beheer zoals het 
maken van tekeningen en berekeningen, 
het verzorgen van het heiwerk tot en 
met het transport en plaatsen van de 
bruggen.

Voor meer informa�e over Haasnoot 
Bruggen kunt u kijken op de website 
www.haasnootbruggen.nl.

Haasnoot Bruggen hee� DUS Consultancy de opdracht gegeven te bemiddelen naar 
een enthousiaste kandidaat voor de func�e: 

(hoofd) Constructeur
Deze uitdagende func�e, binnen Haasnoot Bruggen, is gericht op het vervaardigen 
en uitwerken van diverse construc�ewerken. Het maken van technische (detail) 
berekeningen en ontwerpen, gericht op voornamelijk staalconstruc�es staan hierbij 
centraal. Je bent de schakel tussen de commerciële afdeling en de techniek.

Werkzaamheden:
 •  Het maken en controleren van complexe construc�eberekeningen in 3D 

rekenpakket
 • Het maken van tekeningen middels het programma AutoCAD 
 •  Innova�ef meedenken en werken op het gebied van nieuwe producten en 

technieken (R&D)
 • Het onderhouden van contacten met klanten
 • Het aansturen en begeleiden van constructeurs en tekenaars

Func�e eisen:
 • HTS rich�ng WTB of civiele techniek
 • Minimaal 5 jaar ervaring als constructeur gericht op staalconstruc�es
 • Kwaliteitsnormen, toleran�es en lastechniek
 • Werktuigbouwkunde
 • Ruime ervaring met 3D rekenpakket
 • Kennis van AutoCAD (2D) en AutoCAD Inventor (3D)

Geboden wordt:
 • Een uitdagende, zelfstandige func�e binnen een vooruitstrevende organisa�e
 • Ruimte en vrijheid voor persoonlijke ontwikkeling
 • Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de func�e
 • Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen ini�a�ef 

Zie jij jezelf terug in dit func�eprofiel?
Aarzel dan niet en neem contact op met Hugo Buitelaar, Senior Consultant, 
DUS Consultancy. Mail je cv met mo�va�e naar hugobuitelaar@dusconsultancy.nl 
of bel voor meer informa�e over deze func�e naar 06 – 52 41 09 35. 

PIYER LOTI HAARSTUDIO
DAMES  -  HEREN  -  KINDEREN

Nieuw bij Piyer Loti
Nagel- en schoonheidssalon

Wij zijn op zoek naar 
nieuwe collega’s voor de 
nieuwe zaak in maart.
Ook parttimers
Voor meer informatie:
Venneperhof 38
Nieuw-Vennep
Tel: 06-10227777

0252-675248
(vragen naar Kris)
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schiphol - Sonesta Schiphol directeur 
Kurt Renold grapte op de afgelopen 
week gehouden MeerBusiness bij-
eenkomst 'Dineren met Directeuren': 
"Ons hotel staat praktisch aan de 
gate want er is nergens in ons land 
een hotel dat zo dicht bij de vertrek- 
en aankomsthal staat." Gelijk heeft 
hij maar de route te voet vanaf de 
luchthavenhal naar de ingang van 
het Sonesta hotel is in elk geval mak-
kelijker dan de weg per auto naar de 
ondergrondse hotelparkeergarage, 
zo was mijn ervaring.

Hoe dan ook: dit uiterst fraaie hotel 
is een parel op de luchthaven en het 
is maar goed ook dat het ernaast 
liggende Hilton inmiddels ook is 
gerenoveerd. Maar het enorm hoge 
atrium van Sonesta is echt uniek en 
heeft wat weg van Stauffert hotel in 
Orlando, maar dat terzijde.
De keukenbrigade onder leiding 
van chefkok José Antonio Martin, 
ondersteund door zijn souschefs 
Pim Bakker en Melvin Salimin, had 
een tongstrelend driegangen 
menu samengesteld: voorgerecht 
gemarineerde kreeft met saffraan 
olie, avocado en verse appel. Het 
hoofdgerecht was hertenrug filet 
met knolselderij met aardappel en 
als dessert een mix van chocolade 
cake, Tonka gelei, champagne pav-
lova, passievruchten en mango ijs. 
Smullen dus!

Jan-Peter Balkenende
Directeur Kurt Renold, Zwitser, is al 
tien jaar de baas: "Oorspronkelijk 
was dit een 5-sterren hotel maar 
het bedrijfsleven overnacht of ver-
gadert niet graag op dit niveau. Dus 

hebben wij er een 4-sterren plus 
hotel van gemaakt en het grap-
pige is dat wij onze tarieven niet 
hebben verlaagd. Het was gewoon 
een psychologische barrière voor 
het bedrijfsleven. Wij hebben 27 
vergaderruimten, vooral zaken-
klanten en airline crews maar ook 
particulieren die hier een nachtje 
slapen omdat ze 's morgens vroeg 
een vakantievlucht moeten nemen. 
Voor weinig geld kunnen onze gas-
ten hier hun auto een paar weken 
laten staan."
Director Food & Beverage Alex Bat-

teram: "Wij hebben 406 kamers en 
verzorgen daarvoor de roomservice. 
Maar ook onze restaurants bedie-
nen wij met drank en eten inclusief 
de vergadersessies. Ook voorzien 
wij onze 200 medewerkers in ons 

personeelsrestaurant. Na hoteler-
varing in Australië, Duitsland en 
Nederland spreekt het Sonesta con-
cept mij erg aan."
MeerBusiness directeur René Jansen 
is nog steeds verrast dat hij op de 
grote netwerksessie op woensdag 12 
juni aanstaande voormalig premier 
Jan Peter Balkenende heeft kunnen 
strikken als keynotespeaker: "Het 
heeft veel tijd gekost maar ik denk 
dat wij weer een interessante VIP 
gast hebben. Steeds meer ministers 
en staatssecretarissen willen onze 
ondernemers tijdens dit jaarlijkse 
evenement toespreken."

Workshop schilderen
Kleurrijk kunstschilder Ben Haveman 
vertelde mij dat er de afgelopen paar 
maanden liefst tien werken van 
hem zijn verkocht: "Daarnaast ben 
ik twee workshops aan het voorbe-
reiden: één bij de ABN in Amster-
dam, waar ik thans ook exposeer, 
en één in een gallery in Breda."
De vraag is waarom hij nog geen 
workshops voor Haarlemmer-
meerse ondernemers geeft. Maar 
die gaat er volgens hem komen 
samen met MeerBusiness, alhoe-
wel hij mij zei dat een profeet in 
eigen land vaak niet wordt geëerd. 
Maar een creatieve sessie met het 
lokale bedrijfsleven zit er dus in. 
Deze krant brengt volgende week 
een uitgebreid interview met deze 

Dineren aan de gate

Chefkok Jose Antonio Martin geflankeerd door Melvin Salimin en Pim Bakker 
(r.).

Bart van der Voort en Rob Tesselaar (r.): "All INARBO biedt scherpste prijzen."

René Jansen en Ben Haveman (r.): "Wij 
gaan workshops schilderen organise-
ren." x

creatieve Hoofddorper.
Fotograaf Judith Keessen vond deze 
avond een mooi moment om te 
netwerken: "Ik verricht voorname-
lijk bedrijfsfotografie en reporta-
ges voor zakelijke opdrachtgevers 
waaronder heel veel MKB onderne-
mers. Mijn kracht is niet alleen een 
goede foto maken maar vooral goed 
luisteren naar wat een klant wil. Die 
vertelt zijn verhaal en ik laat op een 
foto zien wat hij mij visueel heeft 
gezegd."

Huis van de Sport
Directeur Frans van de Laak van Hotel 
Mercure Amsterdam kwam min of 
meer even buurten en genoot even-
als de anderen van de ambiance en 
het uitstekende diner: "Met onze 
shuttlebus ben je in zeven minuten 
in ons hotel aan de Oude Haagseweg 
bij Sloten/Nieuwe Meer. Wij heb-
ben een vier sterren niveau waar 
zakelijke besprekingen veelvuldig 
plaatsvinden maar ook particuliere 
gasten logeren bij ons. Via onze 
website www.mercure.com kun 
je 4000 hotels wereldwijd boeken. 
Wij zijn kleinschalig met veertien 
vergaderzalen en 152 mooie kamers 
waardoor er veel persoonlijk con-
tact is met onze gasten."
Bedrijfsfysiotherapeut Bart van der 

Voort zei mij dat zijn bedrijf in het 
Huis van de Sport duizend vierkante 
meter gaat betrekken: "Het wordt 
een sportkliniek met diverse facili-
teiten waar wij ook een snelle RMI 
scan kunnen uitvoeren."
Bedrijfsarts Rob Tesselaar, zaken-
partner met Bart van der Voort in ALL 
INARBO: "Iedere arts mag zich ook 
ARBO arts noemen echter is die dan 
zeker geen bedrijfsarts. Maar ik ben 
gecertificeerd en voldoe aan alle 
kwaliteitseisen. Bedrijven kunnen 
met mij een contract afsluiten voor 
ARBO zaken. Wij zijn kleinschalig, 
hebben geen dure managers, zijn 
uiterst deskundig en vooral erg 
scherp geprijsd." Voor wie meer wil 
weten: www.allinarbo.nl.

Restaurant De Burgemeester
Begrafenisondernemer Alexander 

van der Pijl van Dunweg Uitvaart-
zorg vertelde mij dat de problemen 
met de gemeente Heemstede over 
de bouw van een nieuw uitvaart-
centrum zijn opgelost: "Wij heb-
ben al jarenlang plannen om daar 
iets te doen maar uiteindelijk ging 
het niet door vanwege de economi-
sche crisis. Ook ik heb, net als het 
Heemsteedse gemeentebestuur, 
kosten moeten maken inzake pla-
nologisch- en verkeersonderzoek 

alsmede voor de architect maar de 
financiële risico's om te bouwen 
zijn op dit moment te groot."
Coop-supermarkt eigenaar Johan 

Dekker uit Rijsenhout, afgelopen 
december winnaar van de Grote 
Ondernemersprijs Haarlemmer-
meer, vertelde mij dat zijn omzet 
sindsdien op meer dan 100% zit 
maar wist niet aan te geven of dat 
komt vanwege zijn gewonnen prijs. 
In maart zullen zich trouwens veel 
meer opdrachtgevers aansluiten bij 
zijn divisie Telesuper.
Bouwondernemer Paul Bakker uit 
Nieuw-Vennep en zakenman Jaap 

Rensen uit Abbenes zeiden mij dat 
zij een cateringbedrijf hebben over-
genomen en een nieuw restaurant 
starten op Bedrijvenpark Zuid: "Die 
krijgt de naam 'De Burgemeester'. 
Leuk hè? En ons kippenrestaurant 
in het voormalige Puck pand in 
Buitenkaag gaan wij omdopen tot 
'Kaagse Hoop', een traditioneel res-
taurant met een goede menukaart. 
Dus meer horeca in de polder!" x

Jaap Rensen en Paul Bakker (r.): "Polder krijgt er nog meer restaurants bij." x

Alex Batteram en Kurt Renold (r.): 
"Ons hotel dichtst bij de gate." x

Frans van de Laak en Judith Keessen 
praten over Hotel Mercure en fotogra-
fie. x

Johan Dekker en Alexander van der 
Pijl (r.) praten over supermarkten en 
rouwcentra. x

Foto's: Advance Photography. x
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aalsmeerderbrug - Kunstschilder 
Rob Hinse uit Bennebroek exposeert 
vanaf 23 februari in het CRASH Oor-
logsmuseum in Aalsmeerderbrug. 
Deze kunstzinnige duizendpoot heeft 
de afgelopen jaren het museum in het 
Fort bij Aalsmeer met zijn schilder-
werk verfraaid en evenementen opge-
luisterd met muziek. Het is nu tijd ook 
zijn andere werk te presenteren aan 
het publiek. De expositie is te zien tot 
en met eind september.

Het CRASH Museum '40-'45 ver-
huisde in 2008 van Lisserbroek naar 
het Fort bij Aalsmeer. Er moesten 
toen kwetsbare wandschilderin-
gen worden verplaatst die hier en 
daar wat beschadigingen opliepen 
bij de demontage. Rob Hinse werd 
benaderd met het verzoek om deze 
schilderingen na de herplaatsing te 
restaureren. Hij voldeed graag aan 
dat verzoek maar ook bracht hij in 
de radiokamer wandschilderingen 

aan die een beeld geven van een 
Brits oorlogsvliegveld in vol bedrijf. 
Zo werd Rob Hinse als vrijwilliger 
de 'huisschilder' van het museum 
en maakte hij ook schilderijen in 
opdracht die aan de museumcol-
lectie werden toegevoegd.

Monet en Renoir
Hinse: "In 1997 kwam ik op het idee 
om mij op te geven voor een schil-
dercursus bij het Kreatief Atelier in 
mijn woonplaats Bennebroek. Ik 
was geboeid geraakt door het werk 
van de Amerikaan Edward Hopper 
en wilde dat ook wel eens proberen. 
Ik kreeg les van Marian Apswoude 
en schilderde met acrylverf waar-
mee ik een paar 'Hopper-'schilde-
rijen maakte maar werd ook gegre-
pen door de werken van de Franse 
impressionisten. Zodanig zelfs, dat 

ik in 2000 een inspirerende week 
in Parijs doorbracht om hun wer-
ken te zien en een paar werkjes 
te maken op dezelfde plekken als 
Monet, Pisarro en Renoir dat had-
den gedaan."
De Bennebroeker is ook liefheb-
ber van klassieke auto's maar om 
die goed te kunnen schilderen 
was niet eenvoudig. Een bevriende 
kunstenares stelde hem voor aan 
de Westzaanse fijnschilder Klaas 
Bood. Hij kreeg van hem anderhalf 
jaar les en leerde stillevens schilde-
ren op de manier waarop schilders 
uit de Gouden Eeuw dat deden. 
Heel precies werken, met olieverf 
laagje voor laagje aanbrengen. Tijd-
rovend werk maar met een bevre-
digend resultaat. Hij maakte een 
paar schilderijen van fraaie auto's 
maar stopte met schilderen omdat 
hij niet zijn hele huis wilde volhan-
gen. En omdat verkopen niet in zijn 
bloed zat werd de voorraad schilde-
rijen niet kleiner.
In zijn vrije tijd is Rob Hinse mole-
naar van de Molen van Groenen-
daal. In zijn daar bijgehouden log-
boek legt hij op kunstzinnige wijze 
het molenaarsleven vast. Hij maakt 
ook muziek en bespeelt ondermeer 
een originele Ierse doedelzak en 
accordeon.
Het Crashmuseum ligt aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
deerbrug/Rijsenhout. x

Schilder Rob Hinse exposeert
in het CRASH oorlogsmuseum

Kunstzinnige duizendpoot verfraait Fort

Bennebroeker Rob Hinse aan het werk in het oorlogsmuseum Crash in aalsmeer-
derbrug (Publiciteitsfoto).

cruquius - Museum De Cruquius is 
vanaf zaterdag 16 februari weer dage-
lijks geopend. In de voorjaarsvakantie 
wordt er van woensdag tot en met zon-
dag 's middags een stoompracticum 
georganiseerd voor kinderen vanaf 6 
jaar. Maar ook (groot)ouders die met 
stoommachientjes aan de slag willen, 
mogen zich in De Cruquius weer kind 
voelen. De activiteit wordt begeleid 
door deskundige medewerkers.

Museum De Cruquius biedt ook 
speurtochten aan. Kinderen van 6 
tot 8 jaar gaan met afbeeldingen op 
zoek naar letters die verstopt zijn 
in het museum. Met de gevonden 
letters kunnen ze uiteindelijk een 
woord maken. Oudere kinderen 
(tot 13 jaar) gaan op ontdekkings-
tocht aan de hand van verschil-
lende opdrachten en vragen. Deel-
nemers aan de speurtochten wacht 
na afloop een leuke verrassing.
Wie de naamgever van het muse-
um, Nicolaus Cruquius, in levenden 
lijve wil ontmoeten, is welkom bij 
de voorstellingen van Living His-
tory op de zondagmiddagen.
Uiteraard is er naast de vakantie 
activiteiten volop gelegenheid 
het museum te bezichtigen en de 
grootste stoommachine ter wereld 
te bekijken. Als men na afloop 
zijn toegangskaartje in Theehuis 
Cruquius - direct naast het museum 
- laat zien, krijgt men met korting 
het kidsmenu: een pannenkoek of 
patat met een kroket, samen met 
limonade. 
Museum De Cruquius ligt aan de 
Cruquiusdijk 27 in Cruquius, tel. 
023-5285704 en www.museumde-
cruquius.nl. Openingstijden zijn 
van maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Het stoompracticum wordt geor-
ganiseerd van 16 februari tot en 
met 3 maart, met uitzondering van 
maandag en dinsdag. Living History 
is op de zondagen om 13.00 en om 
14.00 uur.

De toegang bedraagt voor volwasse-
nen € 6,- (65+ € 4,50) en voor jeugd 
tot 18 jaar € 3,-. Deelname aan het 
stoompracticum en de speurtocht 
kost € 1,-. x

Ook (groot-)ouders mogen 
zich weer even kind voelen

Aan de slag met stoommachientjes

(Foto: Francis de Bruijn).

nieuw-vennep - Op 17 februari komt 
het Zondagmiddagpodium met 
originele Ierse muziek en dans in 
de theaterzaal van Pier K aan het 
Harmonieplein 2 in Nieuw-Vennep. 
Aanvang is 14.00 uur. Unicorn is een 
veelzijdige en swingende folkband, 
die een gevarieerd programma 
brengt van traditionele Ierse liedjes 
en dansmelodieën tot meer eigen-
tijdse muziek. De band bestaat uit 
vier muzikanten: een zangeres, een 
violiste, een gitarist en een accorde-
onist, waarbij de instrumentalisten 
ook zingen en de zangeres soms 

een instrument (percussie, gitaar) 
bespeelt. Het optreden duurt twee-
maal drie kwartier met een half uur 
pauze. Kaarten à € 4,- zijn inclusief 
een kopje koffie of thee zijn vanaf 
een half uur voor aanvang verkrijg-
baar aan de zaal of te reserveren 
op vrijdagmorgen tussen 09.30 en 
11.30 uur bij MeerWaarde, tel. 023-
5698873. Op dit nummer is ook een 
rit heen en terug met de Meertaxi 
te bestellen. x

Ierse muziek en dans

(Publiciteitsfoto).

hoofddorp - Tijdens de voorjaars-
vakantie kunnen kinderen van 8 
tot en met 12 jaar in drie midda-
gen hun eigen boek maken in de 
Bibliotheek Hoofddorp-Centrale. 
Samen met schrijver Tjeerd Post-
huma, docent bij Pier K, maken 
kinderen met allerlei materialen 
hun eigen boek. Je mag knippen, 
plakken, verven, tekenen en schrij-
ven. Je hoeft geen schrijftalent te 
hebben, maar het is wel belang-
rijk dat je alle drie de middagen 
meedoet, want dan kun je trots 
met je eigen gemaakte boek naar 
huis. De workshop is op dinsdag 
26, woensdag 27 en donderdag 28 
februari van 14.00 tot 16.30 uur 
in de Bibliotheek Hoofddorp-Cen-
trale. Kijk op www.debibliotheek-
haarlemmermeer.nl voor meer 
informatie over kaartverkoop. x

Maak je eigen boek

nieuw-vennep - Van woensdag 20 tot 
en met donderdag 28 februari is de 
Van Zantenhal in Nieuw Vennep het 
speeldomein voor alle kinderen uit 
de Haarlemmermeer en omstreken. 
Kinderen van 3 tot en met 10 jaar 
hebben de dag van hun leven in een 
schitterend ingericht Kinderpret-
park. Klimmen en klauteren, glij-
den en hindernissen, sport en spel, 

het is er allemaal. Wel zeventien 
te gekke opblaasattracties staan in 
de hal opgesteld. Kinderen kunnen 
zich dagelijks tussen 11.00 en 16.00 
uur vermaken. De toegang bedraagt 
€ 5,- voor kinderen en voor volwas-
senen € 2,50. Parkeren is gratis. Zie 
ook www.vanzantenhal.nl. x

Pretpark in Van Zantenhal

(Publiciteitsfoto).

nieuw-vennep - Op zaterdag 16 
februari om 14.30 uur kunnen 
kinderen vanaf 4 jaar in de Bibli-
otheek Nieuw-Vennep kijken naar 
de voorstelling 'Meneer Hoedjes 
vangt een vis'. Deze vertelling met 
poppen is gebaseerd op het gelijk-
namige boek van Koos Meinderts, 
een bewerking van het sprookje 
'De oude visser en zijn vrouw'. In 
het verhaal vangt meneer Hoedjes 
een vis. Omdat hij de vis de vrij-
heid schenkt, mag hij een wens 
doen. Maar meneer Hoedjes heeft 
niets te wensen. De vis blijft aan-
dringen en om van hem af te zijn, 
wenst hij iets kleins. Had hij dat 
maar nooit gedaan... Kijk op www.
debibliotheekhaarlemmermeer.
nl voor meer informatie over 
kaartverkoop. Deze voorstelling is 
op zaterdag 23 februari ook in de 
Bibliotheek Hoofddorp-Centrale 
te zien. x

Jeugdvoorstelling
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overveen - Het Serafino String Trio 
is een gezelschap van drie jonge, 
bevlogen musici die hun sporen al 
ruimschoots hebben verdiend met 
concerten als solist, in recitals en in 
strijkkwartetten in binnen- en bui-
tenland. Het spelen van strijktrio's 
is bijzonder en kan vanwege het 
beperkte repertoire vrijwel nooit een 
kernactiviteit van musici zijn. Het 
getuigt dan ook van groot enthou-
siasme dat deze drie zich juist heb-
ben verdiept in dit gevoelige genre 
van kamermuziek. Het Serafino Trio 
is inmiddels een goede bekende in 
Nederland. Op zaterdag 16 februari 
is de Waterschapszaal van Museum 
de Cruquius hun podium.

Het trio speelt een zeer gevari-
eerd programma met werken 
Beethoven, Schubert en Ernst 
von Dohnanyi. De Serenade voor 
strijktrio opus 8 uit 1797 van 
Ludwig van Beethoven straalt 
de vrolijkheid uit van de com-
ponist die toen net een vereerde 
plaats had bereikt in de Weense 
wereld. Verliefdheden lieten zich 
door een enkel afgewezen huwe-
lijksaanzoek niet ontmoedigen. 

In deze vroege scheppingsperi-
ode beperkte Beethoven zich tot 
kamermuziek van kleine omvang. 
Zijn bewonderaars, waaronder 
gastheer en weldoener Vorst 
Lichnowsky, hadden de compo-
nist al herhaaldelijk aangespoord 
tot het schrijven van een strijk-
kwartet, maar Beethoven voelde 
zich daartoe nog niet in staat. Als 
uitvloeisel van pogingen hiertoe 
ontstond dit luchtige en toch con-
trastrijke werk in zes delen voor 
drie strijkers.
Het strijktrio in Bes D 471 uit 1816 
van Franz Schubert maakt deel uit 
van drie vroege onvolledige wer-
ken voor deze combinatie. Van dit 
lyrische stuk is alleen het eerste 
deel voltooid. Men hoort het de 
laatste jaren vaker dan vroeger in 
concertzalen.
Na de pauze volgt de Hongaarse 
componist Ernst von Dohnanyi. 
Deze tijdgenoot van Bartok en 
Kodaly zocht niet nadrukkelijk 
naar nieuwe wegen in de schep-

pende kunst, maar zette een laat-
romantische stijl voort. De eigen 
kenmerken komen voort uit een 
wat ironische gevarieerde inbreng 
met soms elementen van volks-
muziek. De Serenade opus 10 in C 
uit 1902 laat dit goed horen in de 
zes kleine delen met wisselende 
kleur en karakter.
Violiste Cecilia Bernardini is ini-
tiatiefneemster van dit Trio. Haar 
viool is een instrument gebouwd 
door de achtiende eeuwse Vene-
tiaan Sancto Serafino, waaraan 
het trio nu zijn naam te danken 
heeft. De altviolist is Giles Fran-
cis, de celliste Timora Rosler. Zij 
bespeelt een Thomas Dodd cello 
uit 1800.
Aanvang zaterdag 16 februari is 
20.15 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar via website www.Cruqui-
usConcerten.nl of via de kassa 
van schouwburg de Meerse, tel. 
023-5563707. De toegangsprijs 
bedraagt € 21,- inclusief pauze-
consumptie. x

Jong en bevlogen
Serafino String Trio in Museum de Cruquius

Het Serafino String Trio is inmiddels een goede bekende in Nederland. Op 
zaterdag 16 februari is de Waterschapszaal van Museum de Cruquius hun 
podium (Foto: Donald van Hasselt).

haarlemmermeer - Het nieuwe jaar is 
gestart en JeugdSportPas 2.0 ook. 
Inmiddels zijn in acht verschillende 
wijken van Haarlemmermeer sport-
clinicreeksen gestart. Elk kind tus-
sen de 4 en 12 jaar kan vanaf deze 
week deelnemen aan de sportcli-
nics in de wijk en bij de vereniging.

Verschillende scholen in de 
wijken Sandestein, Linquenda 
(Nieuw-Vennep), Overbos, Flori-
ande, Pax (Hoofddorp), Badhoeve-
dorp, Vijfhuizen en Zwanenburg 

hebben afgelopen week sportcli-
nics onder schooltijd gevolgd. Als 
vervolg hierop mogen alle Haar-
lemmermeerse kinderen sinds 
4 februari deelnemen aan de 
sportclinics in de wijk en bij de 
vereniging. Denk aan basketbal, 
tennis, judo, handbal, turnen en 
hockey. Inschrijven kan via www.
sportservicehaarlemmermeer.nl 
en klik op de highlight JSP 2.0.
JeugdSportPas 2.0 is uitgebreide 
vorm van de vroegere JeugdSport-
Pas. Waar kinderen van de basis-

school eerst in vier lessen kon-
den kennismaken met een sport 
bij de sportvereniging, kunnen 
zij in sommige wijken nu ook al 
sportclinics bij de school en in de 
wijk volgen voordat zij naar de 
sportvereniging gaan. Zo krijgen 
de kinderen een nog beter beeld 
van de sport. x

Sport mee met JeugdSportPas

De aftrap van de JeugdSportPas 2.0 
in Nieuw-Vennep (Foto: Sportser-
vice Haarlemmermeer - Joop van de 
Water).
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