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De Groene Loper
hoofddorp - Op koopzondag 30 juni
vindt van 12.00 tot 17.00 uur tevens het
tweede Groene Loper Festival plaats
op het Burgemeester van Stamplein
in Hoofddorp.

Het Groene Loper Festival staat
voor een leuke, interessante,
authentieke, pure, eigentijdse en
vooral belevenisvolle markt vol
producten met een mooi, duurzaam en verantwoord verhaal.
Bezoekers kunnen proeven, voelen, ruiken, zien, ervaren en weer
de puurheid beleven van een
grote diversiteit aan producten.
Bezoekers ervaren dat duurzaam
gewoon ook heel leuk is, maar
bovenal loont.
Tijdens het Festival is er muziek,
poppenkast, straatacts en kinderactiviteiten. Ook de vrijwilligers
van het Repair Café zijn aanwezig
voor reparaties ter plekke. GroenLinks reikt om 14.00 uur weer
Groene Lintjes uit aan personen
of organisaties die actief bezig
zijn de duurzaamheid in Haarlemmermeer te vergroten. Om 15.00
uur laat Efin Tak Au zien dat men
kunst kan maken met lege plastic
zakken. x

"Ook ondernemers moeten
soms de grenzen verleggen"
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Leerlingen Montessorischool De Boog druk in de weer

Parkingsale

"Straks neem ik aardappelen,
radijsjes en sla mee naar huis"

nieuw-vennep - Aanstaande vrijdag

en zaterdag is weer de jaarlijkse
parkingsale bij GroenRijk. In een
tent op de parkeerplaats zijn allerlei tuinartikelen voor kleine prijsjes te vinden. Van tuinmeubels
tot potterie, tuinplanten en nog
veel meer. Daarnaast kan men op
zaterdag 29 juni ook met een huisdier op de foto. Tussen 11.30 en
16.30 uur is er een professionele
dierenfotograaf aanwezig. GroenRijk is gevestigd aan de IJweg
1336 in Nieuw-Vennep. Kijk voor
meer informatie op www.groenrijknieuwvennep.nl. x

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Uw folder als
nieuwsbladbijlage
op de deurmat!

Meer Jazz Café
nieuw-vennep - Een must voor de
liefhebbers van rock, rhythm &
blues en country! Op zondag 30
juni is Arthur Ebeling met zijn band
te gast in het Meer Jazz Café in de
Rustende Jager. Ebbeling neemt de
bezoekers mee op een boeiende
muzikale reis door het warme zuiden van de Verenigde Staten. De
ruigheid van Tom Waits, de soul
van Ray Charles en de rock and
roll van Eddie Cochran - dat tref je
allemaal in de persoon van Arthur
Ebeling. Als je niet weet dat hij een
geboren en getogen Nederlander
is, dan zou je denken dat zijn roots
in New Orleans liggen. Gratis toegang en vrij in- en uitlopen tussen
15.30 en 18.30 uur. Bij mooi weer
is het optreden op het terras. x

Hardlopen in en
om Nieuw-Vennep
nieuw-vennep - Vanaf vandaag, 27
juni, start Sportservice Haarlemmermeer een nieuwe cursus 'Start
Running' in Getsewoud, geschikt
voor iedereen die wil starten met
hardlopen. Als einddoel wordt
gesteld de 5 kilometer tijdens de
Haarlemmermeerrun op 1 september. De cursus bestaat uit tien
trainingen voor € 25,- en wordt
gegeven in en rondom NieuwVennep. De trainingen gaan door
tijdens de zomervakantie en staan
gepland op de donderdagavond
vanaf 19.30 uur. Zowel mannen
als vrouwen zijn welkom voor de
training. Voor meer informatie
en aanmelden: Joost Groenewegen,
jgroenewegen@sportservicehaarlemmermeer.nl
en/of
023-5575937. x

nieuw-vennep - Wie al jong wil beginnen om zelf zijn eigen aardappels te
poten, groente te kweken en aardbeien te oogsten, moet zorgen dat
hij snel leerling wordt op Montessorischool De Boog in Nieuw-Vennep.
Leerlingen van deze school in de
Johan Bogaardstraat krijgen namelijk
de kans om een eigen volkstuintje te
onderhouden op het terrein aan de
Oosterdreef. Schooljuf Hiske Verschuren van groep 3, 4 en 5: "De kinderen
hebben hier allemaal een stukje eigen
grond die ze eerst hebben omgespit
en daarna gaan inzaaien met allerlei
groenten en fruitsoorten."

Aardappelen, uien, bonen, noem
maar op, ze kunnen er straks allemaal van gaan oogsten want met
de hulp van de specialisten van het
NMCH in Hoofddorp weten de leerlingen exact hoe ze ervoor moeten
zorgen dat er straks sla, andijvie,
bieten, knoflook, radijsjes, aardappelen en bonen mee naar huis
kunnen worden genomen en dat is
vanwege de economische crisis best
iets dat de portemonnee spekt.
Verschuren: "Dit is al voor de derde
keer dat wij dat met groep zes doen
en de kinderen vinden het ontzettend leuk om hier lekker in de
openlucht in hun tuintje bezig te
zijn."

Inspirerend
De docente is enthousiast dat nu
weer diverse leerlingen aan dit
schooltuinproject meedoen: "Wij
beginnen daarmee steeds in maart
maar vanwege het slechte weer dit
jaar zijn wij nu een aantal weken

Docente Hiske Verschuren en ouder Brenda van Scheppingen (r.): "Een eigen
moestuintje is educatief voor de kinderen" (Foto: Advance Photography).
later begonnen. Eerst omploegen,
paadjes trekken, saaien en aan
het eind oogsten. Tussendoor veel
onkruid wieden want dat hoort er
nu eenmaal bij. Wij worden professioneel geholpen door Natuur en
Milieu Center Haarlemmermeer
(NMCH) in Hoofddorp. Dat zorgt
voor de plantjes en de zaadjes en
begeleiding.
En het leuke van dit project is dat
er elke vrijdag een ouder meegaat
zoals ook vandaag.
"Ja, dat klopt", reageert Brenda
van Scheppingen: "Maar mijn kind
heeft het been bezeerd dus die is
er vandaag helaas niet bij. Het is
ontzettend leuk om te zien dat
kinderen met hun eigen tuintje
zo actief in de weer zijn. Meestal

Boardingtoernooi
hoofddorp - Op 7 juli organiseert

Stichting Meersportief de vierde
editie van een straatvoetbalevenement op het Burg. Stamplein. Er
wordt gespeeld op twee boardingvelden en de wedstrijden worden
geleid onder deskundige leiding
van MijnSport. De boardingcup wordt in een toernooivorm
gehouden en ieder team speelt
een aantal wedstrijden van ongeveer twaalf minuten per game.
Het toernooi begint om 10.00 uur.
Aanmelden kan via Cees@meersportief.nl. Voor meer informatie,
tel. 06-23485154. x

hebben ze thuis daarvoor niet de
mogelijkheid want daar is de tuin
op een andere manier ingericht
natuurlijk. Maar hier kunnen ze
zelf onder begeleiding driftig aan
de slag en u ziet dat ze er allemaal
erg veel zin in hebben.
En weet je wat zo leuk is? Ook de
ouders vinden het hier inspirerend
want er zijn er bij die er soms van
dromen om in hun eigen tuin thuis
ook met een stukje te gaan beginnen om er aardappelen, radijsjes en
sla te verbouwen. Ikzelf vind het
hier erg ontspannend en ik hoop
dat de school er volgend jaar weer
mee doorgaat. Het is gewoon een
belangrijk onderdeel in de groeifase van de kinderen. Echt een mooi
initiatief." x

Gratis foto
KGHJG!Ü

+MUPWHƈGÜ.

Noordwijk

Telefoon 071 - 3643434

ZOMER-ACTIE
BOWLEN
TWEEDE UUR GRATIS !
KIPSATÉ + IJSDESSERT
+ 2 UUR BOWLEN € 17,50
(VOOR OVERIGE (STEEN)GRILLARRANGEMENTEN ZIE ONZE SITE)

ZOMER-TERRAS
= OPEN

www.oudetol.nl
Hoofdstraat 147 Sassenheim
0252-216850
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Auto op verkeerslichtportaal
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Gerechtshof doet uitspraak op 30 juli

Mediation tussen Gemeente
en Beusenberg deels mislukt

schiphol-rijk - Een automobilist is
vrijdagavond op een verkeerslichtenportaal geknald. Het ongeval
gebeurde rond 22.00 uur uur op
de Fokkerweg nabij de Waterwolftunnel, toen de automobilist uit
de boog vloog en bovenop een verkeerslichten portaal knalde. Diverse hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en de brandweer
werden gealarmeerd. Na de eerste
medische zorg door het ambulancepersoneel moest het slachtoffer een alcoholtest ondergaan en
deze bleek hij positief voor teveel

(Foto: Eric van Lieshout).
alcohol. Het rijbewijs werd direct
ingenomen. Het slachtoffer is hierna naar het VuMc in Amsterdam
overgebracht. Een gespecialiseerd
bedrijf moest de elektriciteit van
de verkeerslicht installatie en de
straatverlichting afsluiten voordat
het voertuig afgesleept kon worden. Hierna moet het portaal nog
gerepareerd worden. De Fokkerweg, vanaf Schiphol-Oost richting
Waterwolftunnel zal hierdoor nog
geruime tijd afgesloten zijn. x

Met paraplu & regenjas
langs verborgen tuinen

nieuw-vennep - Ondanks de regen
tijdens de 24ste Open Tuindag afgelopen zaterdag spreekt die tuinvereniging Groei & Bloei Haarlemmermeer van een succes. Gewapend
met paraplu en regenjas vonden
uiteindelijk ruim 150 belangstellenden de weg naar zestien verborgen
tuinen. Een plattegrond met tuinbeschrijvingen vergemakkelijkte
de bezoekers op hun route door de
wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep.
De meeste tuineigenaren deden
voor de eerste keer mee en zij waren
onder de indruk van de belangstel-

(Publiciteitsfoto).
ling die de bezoekers voor hun tuin
toonden. Voor menig bezoeker
betekende het ook de motivatie
om de eigen tuin eens op de schop
te nemen. Op www.haarlemmermeer.groei.nl is een foto-impressie
van de dag vinden. Volgend jaar
wordt de Open Tuindag gehouden
in Hoofddorp in de wijk Pax en 't
Oude Buurtje. Belangstellenden die
hun tuin willen openstellen kunnen een e-mail sturen naar info@
haarlemmermeer.groei.nl. x

hoofddorp - Omdat slechts één van
de acht punten uit de rechtszaak
tussen ondernemer Rinus Beusenberg en het Gemeentebestuur
van Haarlemmermeer naar tevredenheid is afgehandeld, gaat het
Gerechtshof in Amsterdam uiteindelijk toch op 30 juli uitspraak doen
over de resterende onderwerpen
waar beide kemphanen het tot nu
toe niet eens konden worden. Rinus
Beusenberg: "Vooropgesteld, ik zeg
niets over wat er in de mediationprocedure is besproken. Dat heb ik
beloofd dus dat doe ik ook. Ja, de
Gemeente heeft alleen meegewerkt
om mijn plannen voor City4Love
aan de Oude Bennebroekerweg te
realiseren. Over de rest werden wij
het helaas niet eens helaas."
De Inmiddels vanuit zijn riante
villa in Cruquius vanwege financiele problemen vertrokken ondernemer ("Al mijn geld is opgegaan in
gevoerde rechtszaken") woont nu
met zijn gezin in een huurwoning
op het Burgemeester Jansoniushof
in Hoofddorp van waaruit hij praktisch elke dag bezig is met de dossiers over ondermeer misstanden
bij gemeentelijke grondtransacties
en de malversaties bij het gemeentelijk bedrijf De Waterwolf.
Beusenberg, vastberaden: "En de
veroorzakers van al die corrupties
moeten zondermeer boeten voor
wat zij hebben aangericht. Ik heb
goede hoop dat het Hof mij op veel
punten in het gelijk gaat stellen."
Voor wie het niet exact weet: Beu-
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Rinus Beusenberg met acht van zijn tientallen dossierordners: "Ik heb een
geheimverklaring ondertekend dus mag niets zeggen over de mediation procedure" (Foto: Advance Photography).
senberg vecht al jarenlang tegen
misstanden in de aan- en verkoop
van gronden waar volgens hem
diverse (voormalige) wethouders
en een burgemeester alsmede topambtenaren zich aan schuldig hebben gemaakt. De zakenman heeft
veel rechtszaken verloren maar het
Amsterdamse Gerechtshof besloot
vorig jaar om een mediation te
laten plaatsvinden om Beusenberg en het gemeentelijk College
er alsnog uit te laten komen. De
vrouwelijke rechter zei het beschamend te vinden dat zijn voor het
eerst in haar carrière zoiets heeft
meegemaakt. Recentelijk stemde
het College ermee in om medewerking te verlenen aan een erotisch
centrum annex hotel aan de Oude
Bennebroekerweg in Hoofddorp,
waarover deze krant vorige week
al berichtte.
De langdurige rechtszaken werden
vorig jaar 24 april heropend door
het Hof omdat het Gemeentebestuur jarenlang belangrijke dossierstukken had achtergehouden.
Beusenberg daarover: "Dat is natuurlijk op z'n zachtst gezegd niet netjes
en het Hof heeft dat het College dan
ook zwaar aangerekend. Die stukken waren van cruciaal belang.
En tot op dit moment zijn er nog
steeds stukken die zijn achtergehouden. Het Hof kan toch moeilijk
een uitspraak doen als het dossier
niet compleet bekend is? Vorig jaar
juli gaf het gemeentelijke College
aan dat het die geheime stukken
alsnog wilde inbrengen maar onder
bepaalde voorwaarden. Op 25 september vorig jaar bleek echter dat
de advocaat van de gemeente dat
toch niet wilde. Het Hof heeft dan
ook het achterhouden van dossierstukken scherp veroordeeld maar
dat betekent uiteraard niet dat ik
ervan uit kan gaan dat ik op alle
punten gelijk krijg. Maar ik heb
goede hoop dat degenen die de veroorzakers zijn van al deze schade
alsnog gestraft worden."

Wie betaalt?
Hoe die uitspraak op 30 juli uitpakt is nog een vraagteken maar
wanneer Beusenberg op een aantal
punten gelijk krijgt dan wacht de
gemeente Haarlemmermeer een
forse claim en die zal in de tientallen miljoenen lopen zo is de verwachting.
Beusenberg: "Het kan ook zijn
dat het Hof een tussenvonnis uitspreekt en dat alsnog die geheime
stukken worden ingebracht. Ik ben
door diverse fracties in de Gemeenteraad ervan beticht dat ik alleen
maar voor mezelf bezig ben. Ja
logisch, want niemand anders doet
het. Ik ben ook maar een gewone
burger van deze gemeente en vecht
voor mijn recht. Dat andere politieke partijen het steeds goed hebben gevonden dat er wethouders
en ambtenaren zijn die naar mijn
mening hebben gerommeld met
allerlei grondtransacties, is mij best
maar zo zit ik niet in elkaar. En als
de rechter mij straks een schadeclaim toekent dan zal ik eerst economen laten uitrekenen hoe hoog
die schade dan is. En dat bedrag zal
ik dan aan de rechter voorleggen.
Ik ben dan ook nog wel benieuwd
hoe diverse fracties in de Gemeenteraad daarop zullen reageren want
zij moeten uiteindelijk die financiele claim goedkeuren. Het kan dan
toch niet zo zijn dat degenen die
als Collegeleden destijds onrechtmatig hebben gehandeld, er dan
makkelijk vanaf komen? Mijn schadeclaim mag namelijk niet gewoon
vanuit de gemeentekas worden
betaald. Niet de inwoners moeten
mij betalen maar degenen die fout
gehandeld hebben. Ik voer nu al
jarenlang strijd hierover en vind
het welletjes. Ik wil mij weer elke
dag gaan bezighouden met mijn
partij Sociaal Rechts Haarlemmermeer want dat zit nu even in een
dip vanwege tijdnood." x
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BIKEFORCE
race&mtb specialist
bikes, parts, training,
sportvoeding,travel&events
dealer Lapierre Bikes,
Powerbar, Camelbag,
Innovations, Matt, Sidi,
www.bikeforce.info

APPLE-CURSUS

ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het
Leeuwenhorst
Congrescentrum
Noordwijkerhout. Ochtendmiddag- en avondcursus
071-3613969 of
www.argosnet.nl
www.macopleiding.nl

LEDEREN & SUEDE JASSEN!

RUKKEN & PLUKKEN DAGEN
JASSEN NU

€40,- €50,- €60,- ETC

kortingen tot 80% OP=OP

ZOEK UIT ± 6000 STUKS TOPKWALITEIT IN MEER DAN 700 MODELLEN IN LAMS-, KALFS- EN
RUNDERLEDER ZOALS; COLBERT, RECHT MODEL, GETAILLEERD MODEL, KORTE JACKS, JASSEN
VOOR DAMES & HEREN, 3/4 JASSEN, 7/8 JASSEN PARKA’S, LANGE JASSEN, MOTOR JACKS
IN DIVERSE KLEUREN. JASSEN IN DE KLEUREN: ROOD, BRUIN, CAMEL, WIJN ROOD, GROEN,
BLAUW, COGNAC, JUNGLE PRINT, ANTIEK KLEUR EN NOG VEEL MEER.................
ING

% KORT

TOT 70
OAT
LAMMYOCP

OP=

HOORNESLAAN 143, KATWIJK AAN ZEE

TEL: 071-4086440

INRU
LEDEREN-IL MOGELIJK
& BONT
MET HO JASSEN
INRUILW GE
AARDE

UW TOILET VERSTOPT?

GEVRAAGD

Kleding,kindkl,sportkl,tas
linneng,schoen,kindbkn,pan
servies,bestek,gasf,koelk,
TV,wasm,naaim,magnetr
stereo,kleed,zeep,gordijn
voor Derde Wereld-OostEur
word opgehaald tel:
023- 5292745 - 0626363860
tot 22 00 uur

Bel P.C. v.d. Wiel B.V.
* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding



Hillegommerdijk 448

0252 - 51 74 06
2144 KV Beinsdorp

BOXOPSLAG

Verhuurd 9m2 voor maar
15 euro per week.
Absoluut de goedkoopste
opslagdienstverlener.
meer info:
www.boxopslag.nl
Info@boxopslag.nl
Tel: 0624495965
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Poging inbraak
hoofddorp - Dinsdagmiddag heb-

ben twee mannen geprobeerd in
te breken in een woning aan de
J.C. Beetslaan in Hoofddorp. Een
buurtbewoner zag het tweetal
het erf aflopen in het begin van
de middag, waarna bleek dat zij
hadden geprobeerd de achterdeur te forceren. De mannen zijn
vermoedelijk weggereden in een
zilverkleurige auto in de richting
van de Hoofdweg. x

Filmhuis
nieuw-vennep - Het Filmhuis Pier K
Nieuw-Vennep aan het Harmonieplein vertoont vrijdag 28 juni om
20.00 uur de Moonrise Kingdom
uit 2012 met onder anderen Bruce
Willis, Edward Norton en Tilda
Swinton in de hoofdrol, vertoond.
Een romantisch drama over een
jong verliefd koppel dat in de
jaren '60 van huis wegloopt. Een
kaartje kost € 8,- en is inclusief
consumptie in de pauze. Kaartjes
zijn te reserveren via www.pierk.nl of 023-566 95 65 (op werkdagen). Ook zijn de kaartjes te koop
op de avond zelf. Betalen is alleen
mogelijk met pin. x

Met de kajak
de polder in

Sportwethouder Michel Bezuijen is blij

Pieter van den Hoogenband
opent het Huis van de Sport
hoofddorp - Niemand minder dan oud

zwemtopper en drievoudig Olympisch zwemkampioen Pieter van den
Hoogenband opent volgend voorjaar
het nieuwe Sportcomplex Koning
Willem-Alexander in Hoofddorp. Met
die toezegging kon sportwethouder
Michel Bezuijen tevreden naar huis
na het onlangs bijgewoonde diner
met sportieve sterren in restaurant
De Zwetheul in Schipluiden.
Bezuijen was er samen met zijn in
september vertrekkende collegawethouder Arthur van Dijk uitgenodigd door de directeur van bouwbedrijf Vaessen, Tom Haagmans,
die destijds de opdracht kreeg om
na een Europese aanbesteding het
Huis van de Sport te bouwen, dat
inmiddels de naam Sportcomplex
Koning Willem-Alexander heeft
gekregen, op voordracht van het
Haarlemmermeerse College.
De bouwer, en medesponsor van
het diner, had diverse Haarlem-

Voetbaltoernooi
hoofddorp - Op zondag 30 juni om

Kano Vereniging Waterwolf organiseert een zomercursus (Foto: pr).
regio - Kano Vereniging Waterwolf
organiseert dit jaar een zomercursus kanovaren. Elke woensdag om
19.00 uur krijgt men een uur les
in het varen met een kajak. Er liggen veilige, stabiele kajaks, zwemvesten en peddels klaar. Acht
avonden, met gebruik van het
materiaal, kosten in totaal € 50,-.
Voor meer info en/of aanmelding:
Nico Kleijn, tel. 023-5633860 en/of
www.kvwaterwolf.nl. x

14.00 organiseren Sportservice
Haarlemmermeer en MeerWaarde een zaalvoetbaltoernooi in de
Fanny Blankers Koen Hal. In de
sportzaal zullen jongens en meiden van 15 jaar en ouder tegen
elkaar strijden. Tieners ouder dan
15 jaar kunnen zich van te voren
als team van minimaal 5 tot maximaal 8 spelers opgeven per mail.
Mail de teamnaam, de naam en
het telefoonnummer van de aanvoerder en de namen en leeftijden van de spelers naar: dionne.
scheepmaker@meerwaarde.nl.
Deelname kost € 10,- per team. x

mermeerse (gemeentelijke) relaties uitgenodigd die betrokken
zijn bij de realisatie van het enorme sportcomplex aan de Bennebroekerweg.

Michel Bezuijen blij met komst Pieter
van den Hoogenband: "Ons sportcomplex moet het Papendal van het
westen worden" (Foto: Advance Photography).

Papendal

belangrijk is voor de samenhang
in de maatschappij. Het complex
telt ondermeer vier zwembaden
en een turnhal en is bedoeld voor
zowel de breedte- als de topsport.
"Wij willen het Papendal van de
Randstad worden", aldus Bezuijen
in De Telegraaf.
Het zou wel eens de laatste officiële
happening voor de sportwethouder kunnen zijn omdat hij geen
lijsttrekker wordt van de VVD
bij de Gemeenteverkiezingen in
2014 en hij ook niet terugkeert als
Raadslid of Wethouder. Wellicht
dat hij buiten Haarlemmermeer
een andere bestuurlijke functie
aanvaardt medio 2014, of wellicht
al eerder en hij mogelijk de rit tot
aan de Gemeenteraadsverkiezingen niet uitzit. De polder verliest
in hem in elk geval een gedreven
sport- en verkeerswethouder. x

Op de pagina Stan Huygens Journaal van De Telegraaf gaf Bezuijen
toe dat hij vooral naar het sterrendiner was gekomen om te kijken
of hij Pieter van den Hoogenband
kon bewegen om volgend voorjaar
het prestigieuze sportcomplex te
openen. Dat verzoek werd gehonoreerd zodat thans in elk geval
bekend is wie de officiële opening
komt verrichten want dat Koning
Willem-Alexander in eigen persoon dat gaat doen is niet te verwachten zo blijkt inmiddels uit
kringen rondom het Hof.
Bezuijen geeft in het societyartikel
toe dat het Sporthuis een voor deze
tijd weliswaar ongekend groot project is maar hij benadrukt dat het

Kids kunnen veilig naar
Jeugdland om te spelen

hoofddorp - Met Sportservice Haar-

lemmermeer kunnen volwassenen
elke dinsdag van 19.30 tot 21.00
uur deelnemen aan volleybal en
jeu de boules in Graan voor Visch.
De lessen zijn geschikt voor iedereen die graag een balletje over wil
spelen met een gezellige groep. De
activiteit is in de buitenlucht op
plein 16.000 met een speciaal volleybalspeelveld en een aangelegde
jeu de boules baan. De activiteit
vindt alleen plaats bij droog weer
en er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer info: Marloes Beers,
mbeers@sportser vicehaarlemmermeer.nl en/of 023-5575937. x

hoofddorp - Bewoners van Haar-

lemmermeer, lid of geen lid van
GroenLinks, zijn welkom op het
spreekuur van GroenLinks om
vragen te stellen, ideeën te opperen of klachten te spuien. De
eerstvolgende zal zijn op 2 juli.
Fractieleden Nicole Mulder en
Piet de Ruiter 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@haarlemmermeer.nl. x

JeugdSportPas
haarlemmermeer - Alle kinderen uit
het basisonderwijs kunnen zich met
ingang van 3 juli vanaf 12.00 uur
inschrijven om volgend schooljaar
weer aan de leukste sporten mee te
doen. Dit kan digitaal via de website
www.sportservicehaarlemmermeer.
nl. (klik op highlight JSP).

Jeu de boules

Spreekuur GL
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nieuw-vennep - Bij de oversteek over

de weg en de busbaan bij Jeugdland
Nieuw-Vennep staan nu stoplichten.
Zo kunnen de kinderen veilig naar
Jeugdland om te spelen.
De kinderen zijn er erg blij mee.
Ook de 'kiss&ride' zone aan de Getsewoudweg wordt veel gebruikt.
Hier kan men de kinderen vlakbij
Jeugdland afzetten. Voor langer parkeren kan men het beste op de P&R
plaats van R-Net parkeren. Doordat
het stoplicht er nu staat kunnen
de kinderen zelf naar Jeugdland
komen.
Jeugdland is een bouwspeelplaats

Men heeft er even op moeten wachten, maar nu zijn ze dan toch echt
geplaatst: de stoplichten bij Jeugdland (Publiciteitsfoto).
voor kinderen van 6 t/m 14 jaar en is
het hele jaar geopend op woensdag
en vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
De entree bedraagt slechts 1 euro.
Jeugdland is te vinden aan de Getsewoudweg 2 vlakbij de eindhalte van
de Zuidtangent 310. Voor meer info:
www.jeugdland.net, jeugdlandnv@
gmail.com, tel. 0252-620844 of kom
gewoon even langs! x

Sportservice
Haarlemmermeer
heeft ook dit jaar weer haar best
gedaan om met zoveel mogelijk
sportverenigingen in de Haarlemmermeer samen te werken.
In het schooljaar 2013-2014 kunnen kinderen zich voor verschillende uitdagende sporten inschrijven, zoals handbal, skiën, dansen,
kickboksen en nog veel meer. In
vier lessen van één uur krijgen
kinderen alle basisvaardigheden
aangeleerd van de sport waar ze
zich voor hebben ingeschreven.
De kinderen kunnen zo, zonder
lid te worden van een vereniging,
met heel veel verschillende sporten kennismaken.
Kinderen die zich willen inschrijven maar niet over internet
beschikken,
kunnen
contact
opnemen met Sportservice Haarlemmermeer, tel. 023-5575937, en
vragen naar Ellen van Trigt. Verenigingen die interesse hebben
in deelname aan de JeugdSportPas kunnen contact opnemen
met Marjan Griekspoor via 0235575937. x

Folders
We zitten nu toch richting de
zomervakantie dus vandaag maar
eens een luchtig onderwerp waarin
u zich mogelijkerwijs herkent.
Laat ik voorop stellen: ik ben per
definitie uitermate nieuwsgierig.
Daar maak ik ook geen geheim van
want ik vind dat ook wel bij mijn
beroep passen aangezien deze
krant elke week bij u in de bus valt
en daar moet natuurlijk het nodige
nieuws in zitten.
Maar goed, mijn nieuwsgierigheid
leidt er bijvoorbeeld ook toe dat
ik op mijn brievenbus geen sticker
heb geplakt dat ik geen reclamemateriaal wil ontvangen.
Dus wat is het gevolg? Dat ik al
jarenlang elke week met name op
maandag en woensdag dikke, in
folie verpakte, stapels folders op
de deurmat krijg bezorgd.
Folders van goedwillende adverteerders die denken dat de ontvangers daar gretig op afrennen om al
die folders door te spitten en daarna de producten te gaan kopen.
Nu hangt het natuurlijk van de
doelgroep af welke folders de
meeste interesse hebben want een
folder met speelgoed is niet primair
voor oudjes bestemd, hoewel: die
hebben mogelijk kleinkinderen.
Je weet het maar nooit. Dat weten
ook die adverteerders niet die hun
veelal dure reclamemateriaal bij
elkaar gepakt via de bezorgers
laten afgeven.
Gemiddeld tel ik per keer zo'n twintig, vijfentwintig folders met velerlei
inhoud. Ik vraag mij inmiddels wel
af of die adverteerders wel eens
checken of al dat drukwerkgeld
en de bezorgkosten het allemaal
waard zijn.
Nu pleit ik echt niet om er dan
maar een krantenadvertentie van te
maken, hoewel die beter kan opvallen dan zo'n dun foldertje, maar
goed, dat is de keuze van de detaillist natuurlijk.
Ik weet niet of u zo'n 'Nee' sticker
op de brievenbus heeft zitten maar
als dat niet het geval is dan zult u
het toch wel met mij eens zijn dat
al die stapels folders vaak ongelezen de doos 'oude kranten' ingaan
zodat die gretig worden meegenomen als de plaatselijke sportclub
of muziekvereniging elke veertien
dagen het oud papier komt ophalen.
Vanwege mijn nieuwsgierigheid
kijk ik de belangrijkste folders altijd
wel even in. Dus weet ik dat V&D
leuke artikelen heeft voor Op Reis;
biedt Zeeman mij voor € 14,50 een
hotelovernachting aan; hanteert
Praxis niet elke week de BTW; zijn
er Gratis Weken bij supermarkt
Hoogvliet (hoezo gratis?) en zegt
Kruidvat 'steeds verrassend en
altijd voordelig te zijn' (tja, dat zal
dan wel).
Dat detaillisten altijd op de kleintjes letten, met Albert Heijn voorop,
is bekend maar zij moeten zich
toch ook eens afvragen of al die
goedbedoelde foldertjes echt scoren.
Marketinggoeroe David Ogilvy
sprak ooit de gevleugelde woorden:
"De helft van mijn reclamebudget
is weggegooid geld, maar ik weet
alleen niet welke helft."
Kijk, daarmee sloeg deze communicatiedeskundige de spijker op
de kop maar dat zou niet moeten
inhouden dat je dan als detaillist
nooit gaat adverteren.
Echter, of dat dan het meeste effect
heeft met een foldertje door de
brievenbus, is voor mij de vraag.
Wie het weet mag het zeggen. Oh
ja, maandag valt het eerste pakketje folders weer op de deurmat.
Ben benieuwd.
Harry Polder x
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Bergbeklimmer Wilco van Rooijen bij OVHZ:

"Ook ondernemers moeten
soms de grenzen verleggen"

Onderbouwd met
beelden uit ijzige bergoorden op
hoge hoogten wist Wilco van Rooijen
eerder dit jaar tijdens de ledenvergadering van Ondernemers Vereniging
Haarlemmermeer Zuid/OVHZ een
volle zaal ondernemers te boeien met
zijn verhalen over hoe hij de Mount
Everest heeft beklommen: "Je moet
het zien zoals ondernemers als u dat
ook vaak ervaren. Gewoon doorzetten, je doelstellingen iets aanpassen
als dat nodig is en soms ook je grenzen verleggen. Dan lukt het allemaal
best."

nieuw-vennep -

Van Rooijen is internationaal
bekend vanwege zijn vele reizen
die hij maakte naar verre orden
op de wereldkaart: De Noordpool,
Antartica, woestijnen en duizelingwekkende hoge gebergten. Maar
volgens de ervaren bergbeklimmer
kun je niet zo maar op je eentje
dit soort sporten bedrijven: "Welnee, het is altijd in teamverband.
En dat is te vergelijken met wat je
in het bedrijfsleven doet. Gewoon
met elkaar een klus klaren. een
nieuw product ontwikkelen, een
nieuw merk introduceren, nieuwe

Bergbeklimmer Wilco van Rooijen: "Je kunt nooit als individu succes hebben,
je moet het doen als team, ook in het bedrijfsleven" (Foto: Advance Photography).
mensen aantrekken, je plan maken
om de economische crisis tegen te
gaan, het zijn altijd doelen die je als
team nastreeft."

Toekomst telt
Leden van de OVHZ luisterden
geboeid naar het betoog van de
man die vele teleurstellingen heeft
moeten verwerken in zijn beroepsleven maar er steeds weer bovenop
kwam.
Van Rooijen: "Je kunt natuurlijk
best allemaal een droom hebben
maar alleen een droom is niet
genoeg. Er komt een moment dat je
moet zeggen: zo, en nú doe ik het.
Voorwaarde is dan wel dat je een
goed plan hebt gemaakt en je ook
deskundigen hebt geraadpleegd om
adviezen in te winnen als het om
risico's gaat. Dat moeten ondernemers ook doen dus ik ook. Het gaat
om de volgorde: dromen, durven,
delen en doen. En dan heb ik nog
altijd het probleem dat ik afhankelijk ben van de natuur. Zeker toen

Uw Nieuwsblad niet ontvangen?
Nieuwsblad Haarlemmermeer verschijnt iedere week met een oplage van
48.000 exemplaren in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en omgeving. In brievenbussen met nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze krant onverhoopt eens niet in uw brievenbus, geeft u dat dan onmiddellijk door aan onze
verspreidings-organisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071.3643434.
Het meest efﬁciënt is een klacht over de bezorging door te geven via
www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en zeven dagen per week.
Bezoek deze website, klik op “uw krant niet ontvangen”, vul de gevraagde
gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Een gratis Nieuwsblad Haarlemmermeer is af te halen bij:
Hoofddorp

Cruquius
Nieuw-Vennep

Rijsenhout
Vijfhuizen

: Supercoop, Aalburgplein 63
Hema, Polderplein 209 - 213
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
Supermarkt Hoogvliet, Graftemeerstraat 28
Bruna Hoogeveen, Markenburg 73
Hoorbegrip Haarlemmermeer, Bernadottestraat 169
AKO, Muiderbos 124
: Intratuin Cruquius, Spaarneweg 251
: 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
: Coop Dekker, Werf 15
: Hendrix Benzine, Vijfhuizerdijk 60
Hoogvliet Supermarkt, Vijfhuizerweg 510

ik de Mount Everest beklom. Mijn
levenservaring is tot nu toe ook dat
het best leuk is wat je in het verleden tot nu toe hebt bereikt maar
het gaat in feite om de toekomst.
Want die telt! In het bedrijfsleven
maar ook bij mij. Als je je nek niet
uitsteekt dan lukt iets nooit. Bij mij
telt de fysieke factor uiteraard heel
zwaar maar ook de emotie. Want
de vraag is steeds: hoe ga je om met
teleurstellingen? Wat doet dat met
je mentaliteit en met de degenen
die in je team zitten."

Peptalk
Van Rooijen acht het belangrijk dat
je steeds met elkaar besluit om wel
of niet door te gaan: "Want samenwerking staat voorop bij alles wat
je doet, ook al is er altijd maar één
die uiteindelijk de knoop doorhakt
en beslist of het ja of nee wordt.
Weet je wat mijn omschrijving is
van het woord Team? Dat is: Together everyone achieves more. Echt,
daar gaat het om. Ook in het zakenleven."
In mei 1997 was hij op de Noordpool en in 2001 op Antartica op de
Zuidpool. Zijn ervaringen deelde
hij met een grote groep ondernemers tijdens de jaarvergadering
van de OVHZ, waar hij als gastspreker optrad.
Van Rooijen doet dat vaker: "Ja,
ik word meestal gevraagd om een
peptalk te houden omdat het in de
sport, en ook in mijn beroep, gaat
om teamwork. Dat gebeurt in een
voetbalteam, een wielerploeg maar
ook als een groep bergbeklimmers
een nieuwe uitdaging aangaat. Wat
dat betreft is er heel veel relatie met
het bedrijfsleven waar winst en
verlies nauw aan elkaar verbonden
zijn. Daar heb je weliswaar geen
fysieke inspanningen te leveren
maar wel risico's te nemen, met
name op financieel gebied. Iedere
ondernemer moet elke dag weer
met het idee starten: als ik niks
doe dan ga ik mogelijk alleen
maar negatieve dingen bedenken.
Als rode draad loopt door elk proces: hoe ga je om met tegenslagen.
Ik heb dat fysiek en mentaal vele
malen ervaren maar ben er, mede
dankzij mijn teamgenoten, goed
uitgekomen." x
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Herstel of toch nieuwbouw?

Brand Ontmoetingskerk: ramp
maar ook veel saamhorigheid
rijsenhout - De brand van 15 mei heeft

een groot deel van de Ontmoetingskerk verwoest. Deze ramp maakt ook
zichtbaar hoeveel saamhorigheidsgevoel er in het dorp is. De komende tijd
zullen de kerkdiensten worden gehouden in Dorpshuis De Reede. De door
de weekse activiteiten zullen worden
gehouden in het Lichtbaken. Op dit
moment is nog niet bekend of de kerk
kan worden hersteld of dat de kerk
'total loss' is en er een nieuw kerkgebouw moet worden gebouwd. De Kerkenraad doet er echter alles aan om de
deuren van de nieuwe Ontmoetingskerk zo snel mogelijk te openen.
Op 15 mei heeft een grote brand
in de Ontmoetingskerk van Rijsenhout gewoed. Door deze brand
heeft de koster Cor Nagtegaal zijn
woning verloren en moet de Protestantse Gemeente tijdelijk uitwijken
naar een andere locatie. Maar deze
ramp maakt ook zichtbaar hoe sterk
de saamhorigheid is in het dorp: de
koster kreeg diverse woningen aangeboden, de Kerkenraad kon kiezen
uit vijf aangeboden locaties voor de
kerkdiensten en vanuit het hele
dorp was er veel medeleven. Het is
duidelijk dat de Ontmoetingskerk

Kom in actie voor
de Voedselbank
hoofddorp - Op zondag 30 juni van

12.00 tot 16.00 uur staat de Marktpleinkerk aan het Marktplein 96
weer open voor het afgeven van
houdbare producten voor de
Voedselbank Haarlemmermeer.
Voor meer informatie kan men
bellen met 023-5617351. x

méér was dan een kerkgebouw.
De Kerkenraad heeft ervoor gekozen om de zondagse kerkdiensten
te houden in Dorpshuis De Reede
omdat dat dorpshuis in het centrum van het dorp staat, tegenover
de Ontmoetingskerk. De door de
weekse activiteiten en vergaderingen zullen worden gehouden in het
Lichtbaken, de kerk die is aangeboden door de Nederlands Gereformeerde Kerk. De Kerkenraad is de
vertegenwoordigers van de aangeboden ruimten heel dankbaar.

Herstel of nieuwbouw?
Wanneer wordt het huidige gebouw
gesloopt en wanneer start het herstel of de nieuwbouw? Die vraag kan
pas worden beantwoord als uit de
technische inspectie blijkt of herstel nog mogelijk is of dat de Ontmoetingskerk zodanig is verwoest
dat nieuwbouw de enige optie is.
Dit uitsluitsel wordt binnen enkele
weken verwacht. Als herstel mogelijk is, zal de Ontmoetingskerk zo
snel mogelijk worden hersteld. Als
nieuwbouw de enige mogelijkheid
is, zal de Kerkenraad bij het ontwerpen van de nieuwe kerk waar
mogelijk rekening houden met de
wensen van de huurders van de Ontmoetingskerk en met andere partijen in het dorp. "Want de kerkelijke
gemeente wil graag dat ook haar
nieuwe kerkgebouw niet alleen
een huis van de Heer is, maar ook
een ruimte voor het dorp", aldus de
Protestantse Gemeente Rijsenhout
in een persverklaing. "Om God en
elkaar te ontmoeten, zo veelkleurig
als we zijn. De kerkenraad zal er
alles aan doen om de deuren van de
nieuwe Ontmoetingskerk zo snel
mogelijk te openen". x

Greenteens zoeken medestanders

Wadlopen en Texel verkennen
haarlemmermeer - Na de succesvolle
Duurzame Carwash in De Heimanshof
gaan de Greenteens op avontuur op
Texel op zondag 7 en maandag 8 juli.
De Greenteens is een groep 11 tot 16
jarigen die de natuur belangrijk vinden en er van houden om de wereld
om zich heen op avontuurlijke manier
te ontdekken en dit willen delen met
leeftijdgenoten.

De Greenteens maken zelf hun programma en organiseren het hele
jaar door elke maand een natuuravontuur. Er is ruimte voor zelfstandigheid maar er is ook deskundige
begeleiding.
De eerstvolgende activiteit is een
kampeertocht op zondag 7 en
maandag 8 juli - het eerste week-

end van de zomervakantie - waarbij twee dagen lang Texel van onder
tot boven verkend wordt op de fiets.
Natuurlijk gaan ze het wad op en
wordt er gezocht naar zeehonden,
steltlopers, orchideeën, (roof) vogels
en bijzondere plantjes. 's Avonds is
er ook een kampvuur en wordt er
overnacht bij een boerderij in de
luwte van de Texelse dijk.
Er zijn nog een paar plaatsen
beschikbaar voor belangstellende
leeftijdgenoten. De Greenteens
vinden het heel leuk als hun clubje
wordt versterkt met enthousiaste
leeftijdgenoten.
Kijk voor meer informatie over de
Greenteens op www.deheimanshof.
nl/jeugdclub/greenteens of bel met
06-46241074. x

De Greenteens maken zelf hun programma en organiseren het hele jaar door
elke maand een natuuravontuur (Publiciteitsfoto).
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Sandra Boonstra en Bart van der Voort over 'Erbij Horen':

Balkenende prijst nieuwe VW Jetta:

Een beweegprogramma voor als
je door stress hulp nodig hebt

"Ik rij een Porsche Panamera
maar in Hybride uitvoering"
hoofddorp - Autofreak en voormalig

premier Jan-Peter Balkenende kon
tijdens de onlangs georganiseerde
Haring- en Netwerkparty niet loskomen van de diverse VW en Audi
bolides die Lexpoint dealer Ton van
der Horst voor het gebouw van Claus
Event Center had neergezet. "Mooie
vierwielers en met name de Hybride
uitvoeringen hebben mijn interesse,
alhoewel ik moet bekennen dat ik zelf
in een Porsche Panamera rij en die is
ook Hybride", zo vertrouwde Balkenende aan Van der Horst toe.
Net zoals altijd had de Audi en
VW dealer ervoor gezorgd dat een
representatief aantal van zijn vierwielers keurig gepoetst en rijklaar
voor de talloze ondernemers stonden te pronken. En met recht want
met name de Hybride uitvoeringen
trokken heel veel belangstelling.
Ton van der Horst: "De Volkswagen Jetta is een paradepaardje met
name omdat de brandstofkosten
door die Hybride uitvoering enorm
afnemen met name op de korte trajecten. En dit type heeft net zoals de
andere Volkswagen modellen Golf
en Polo ook nog eens slechts 14%
bijtelling."

Voordelige condities
hoofddorp - Het kan ons allemaal over-

komen: tijdelijk uitgeschakeld worden vanwege werkdruk, spanningen
met anderen op het werk of privé of
door andere psychosociale oorzaken
zijn vastgelopen. Alhoewel artsen in
eerste instantie adviseren om het
even wat rustig aan te doen kunnen
mensen in deze situatie ook terecht
bij het Sport- en Beweegprogramma
'Erbij Horen' dat wordt verzorgd door
Sandra Boonstra en Bart van der Voort
van Fysioplaza Haarlemmermeer.
Mede-initiatiefneemster en coördinator van dit project Sandra
Boonstra heeft de ervaring dat er
veel mensen zijn die bij zakelijke
of privé spanningen weliswaar een
tijdje thuis moeten blijven zitten,
maar weet ook dat er huisartsen
zijn die hun patiënten adviseren
om in groepsverband uit hun psychosociale problemen te komen.
Boonstra: "Het bureau Roads in
Hoofddorp is mede de initiatiefnemer voor ons project want daar
heeft men cliënten die met somatische aandoeningen multidisciplinair moeten worden begeleid
door ondermeer een psycholoog,
sportdocent en fysiotherapeut.
Men heeft bij Roads goede ervaring
met ons programma om mensen na

Ook de fysiotherapeuten Cynthia Pols en Nancy van Diesen (r.) hebben een aandeel in de werkwijze van 'Erbij Horen' (Foto: Advance Photography).
een periode van passiviteit en isolement weer maatschappelijk actief
te maken."

Over de drempel
Het initiatief 'Erbij Horen' is geen
vereniging of stichting maar een
beweegprogramma dat door deskundigen is opgezet. Boonstra daarover: "Via Sportimpuls hebben wij
een subsidie voor twee jaar ontvangen zodat wij de deelnamekosten
erg laag kunnen houden: slechts €
2,- per keer in een van de zalen van
Het Spectrum aan de Assumburg 1,
elke donderdag van 10.00 tot 11.00
uur. Op dit moment hebben wij
zo'n vijftien deelnemers maar wij
kunnen naar meerdere groepen
uitbreiden. In feite hebben wij het
eigenlijk over een re-integratie om
mensen die enige tijd hulp nodig
hebben in groepsbestand te ondersteunen en begeleiden."
Van der Voort vult aan: "Het profiel
van degenen die baat hebben bij dit
beweegprogramma is divers. Je kunt
mensen niet in een hokje plaatsen
want wij hebben deelnemers met
verschillende achtergronden en
werkomstandigheden. Je weet soms

Connexxionbussen botsen

hoofddorp - Op het Burgemeester van Stamplein zijn donderdagochtend twee

connexxion lijnbussen op elkaar gebotst. Een lijnbus passeerde de stilstaande
bus, die zonder op te letten de weg weer op draaide. Een botsing was het gevolg.
Gelukkig vielen er geen gewonden en konden de passagiers met een andere bus
mee. Beide bussen raakte flink beschadigd (Foto: Eric van Lieshout). x

aan de buitenkant van iemand niet
dat hij psychisch in de knel zit en
wij begrijpen best dat het moeilijk
is voor mensen om over die drempel heen te stappen en zich bij ons
te melden om deel te nemen. Gelukkig zijn er steeds meer artsen in
Haarlemmermeer die achter onze
doelstellingen staan en waar nodig
hun patiënten in dit soort situaties
naar ons doorverwijzen. Wij kunnen ons best voorstellen dat juist
zo'n arts het eerste zetje geeft om
tot ons beweegprogramma toe te
treden. Hoelang dat meedoen duurt
is van te voren niet te zeggen maar
het is tijdelijk."

Balkenende toonde zich uiterst
geïnteresseerd in de diverse modellen. Samen met Van der Horst waren
ze al snel in een interessant gesprek

gewikkeld omdat de voormalige
premier een echte autohobbyist is
en ook in raceauto's op gezette tijden rijdt.
Van der Horst: "Ik heb het met hem
nog gehad over de wijze waarop
de regering deze Volkswagens
juist ook voor het Midden en Klein
bedrijf aantrekkelijker zou moeten
maken. Met name als je daarbij de
kleinschaligheidsaftrek op loslaat.
Balkenende is weliswaar niet meer
actief in de politiek maar hij was
het wel met mij eens."
Lexpoint biedt dit jaar aan ondernemers de mogelijkheid om gebruik
te maken van die kleinschaligheidsaftrek van maximaal 28% plus van
een milieu-investeringsaftrek van
13,5%. Dat betreft dan de modellen
Up!, Polo BlueMotion, Golf BleuMotion en de Jetta Hybride.
Van der Horst: "Hierbij snijdt het
mes aan twee kanten: het is voordelig voor de ondernemers die de
auto kopen maar vooral ook voor
de werknemers die in deze auto's
rijden. Zo deel je de autokosten
van deze Volkswagens dus met de
Fiscus."
Wie meer wil weten over aankoopcondities, zowel zakelijk als privé,
kan op werkdagen terecht bij Lexpoint BV, dé autodealer die zich specialiseert in duurzame mobiliteitsvraagstukken. Het adres is Jacobus
Spijkerdreef 4 in Hoofddorp. Zie
ook www.lexpoint.nl. x

Professionele staf
Fysiotherapeuten Cynthia Pols
en Nancy van Diesen begeleiden
namens FysioPlaza de groep evenals
sportcoach Jan Sleijfer van Keiko,
ervaren docent ondermeer voor
kinderen maar ook voor volwassenen. Boonstra: "Ik ben blij met
de medewerking van deze deskundigen want zij weten exact hoe er
invulling aan dit sport- en beweegprogramma moet worden gegeven.
Daarnaast is ook de medewerking
van Sportservice Noord-Holland
afdeling Haarlemmermeer belangrijk."
"Ons project is officieel afgelopen
januari gestart en draait dus nu
ruim vijf maanden. Wij zijn geen
commerciële instelling met torenhoge tarieven, maar prijzen ons
gelukkig dat wij over deskundigen
beschikken die onze deelnemers
weer op weg kunnen helpen voor
een teruggang naar de maatschappij. Nogmaals, wij begrijpen best dat
niet iedereen met zijn problemen
te koop wil lopen, maar wij geven
deskundige begeleiding op een vertrouwelijke wijze om mensen weer
het vertrouwen te geven."
En Van der Voort tot slot: "Wij zijn
nog maar een half jaar bezig maar
instanties als Bureau Rood en diverse huisartsen in Haarlemmermeer
hebben inmiddels ervaring met
onze werkwijze en bevelen die aan
deze doelgroep patiënten dan ook
graag aan." Voor meer info: Sandra
Boonstra, tel. 06-25257896. x

Exclusief voor onze fotograaf poseren Jan-Peter Balkenende en Ton van der Horst
bij de nieuwe Jetta Hybride (Foto: Advance Photography).

Over de kop gevlogen

hoofddorp - Bij een ongeval op de

(Foto: Eric van Lieshout).

IJweg ter hoogte van Groenrijk
is zaterdag een auto op zijn dak
belandt. Het ongeval gebeurde zo
tegen 14.00 uur, toen er een auto
vanaf de uitrit van het tuincentrum
kwam en geen voorrang gaf aan een
wagen op de IJweg. Een aanrijding
was het gevolg, waarbij één wagen
over de kop sloeg en op zijn dak

tot stilstand kwam. Hierbij vielen
geen gewonden. Beide voertuigen
zijn door de BCB afgevoerd. Door de
afsluiting van de IJweg ter hoogte
van het tuincentrum, moesten veel
auto's helemaal omrijden via de
Drie Merenweg. x
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Provincie reserveert € 900.000,-

Haalbaarheidsonderzoek
Fort succesvol afgerond
haarlem/hoofddorp - Met een reser-

vering van € 900.000,- waarborgt de
provincie Noord-Holland de restauratie en ontwikkeling van Fort bij Hoofddorp van de Stelling van Amsterdam.
Naast deze nieuwe reservering hebben Gedeputeerde Staten binnen
het Uitvoeringsprogramma Stelling
van Amsterdam ook besloten voor
drie andere stellingprojecten de
gemaakte reserveringen te verlengen
tot uiterlijk 31 december 2015. Deze
projecten hebben meer voorbereidingstijd nodig.
De gemeente Haarlemmermeer
wil, als eigenaar van Fort bij Hoofddorp, het fort herbestemmen. Naast
de restauratie zijn er plannen in het
fort voor een pannenkoekenrestaurant, openluchttheater en educatief centrum gericht op inundatie
(het opzettelijk onderwater zetten
van een gebied, -red). Inmiddels is
een haalbaarheidsonderzoek met
succes afgerond en daarom is ingestemd met de reservering tot uiterlijk 31 december 2015.
De drie projecten waarvoor de provincie de reserveringen binnen het
Uitvoeringsprogramma
Stelling
van Amsterdam 2009-2013 heeft
verlengd, betreffen restauratie van
Fort Durgerdam/Vuurtoreneiland
in het stadsdeel Amsterdam-Noord

(maximaal € 1.500.000,-), restauratie van Fort benoorden Spaarndam
in de gemeente Velsen (maximaal
€ 1.500.000,-) en de inrichting van
het bezoekerscentrum van Fort
benoorden Spaarndam (maximaal
€ 600.000,-).
De oorspronkelijke einddatum van
de reserveringen lag op 31 december 2013. Twee andere projecten, waarvoor reserveringen zijn
gemaakt, Geniepark en de inrichting van het bezoekerscentrum Fort
bij Krommeniedijk, zijn inmiddels
gerealiseerd.

Nationaal Regenboog Zeilevenement

Bedrijfsleven Haarlemmermeer
profiteert van zeilmanifestatie

Succesvol koppelen
Gedeputeerde Joke Geldhof is blij
met de nieuwe reservering en de
verlengingen: "We koppelen met
succes behoud van werelderfgoed
aan een economische herbestemming, waardoor de Stelling nog toegankelijker wordt voor publiek en
waardoor werkgelegenheid wordt
gecreëerd. En we houden tegelijkertijd een scherp oog voor de plek
in het landschap en de historische
waarden. Maar we kunnen niet
op onze lauweren rusten. Voor de
periode 2014 tot en met 2016 kunnen we hopelijk nog dit jaar met
een nieuwe uitvoeringsregeling
komen." x

roelofarendsveen - Evenals vorig jaar

zal ook nu weer een zeilteam namens
het Haarlemmermeerse bedrijfsleven
deelnemen aan het Nationaal Regenboog Evenement dat van 2 tot en met
7 juli aanstaande op ondermeer de
Kager- en Westeinderplassen wordt
georganiseerd. En op vrijdag 5 juli
is er een speciale ondernemersdag.
De beide ondernemersverenigingen
Ondernemend Hoofddorp en Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer
Zuid zijn de financiële participanten
evenals de gemeente Haarlemmermeer
vanwege het Citymarketing project.

(Archieffoto).

Jongeren in het zonnetje gezet
hoofddorp - Burgemeester Theo
Weterings en politieteamchef
Ronald van de Linde hebben afgelopen zes Venneper jongeren in het
zonnetje gezet. Twee van hen waren
getuige van de overval van de snackbar op 29 mei in Nieuw-Vennep en
zijn gelijk achter de vluchtende
verdachten aangerend. Beiden hebben van de politie de 'pluim' uitgereikt gekregen. Samen met de vier
andere jongeren hebben zij daarna
de omgeving van de Laan van Norm
afgezet totdat de politie arriveerde
om een einde te maken aan een gijzeling door de twee verdachten. Alle
zes de jongeren hebben daarvoor
een bioscoopbon en het boek 'Glijvlucht' van Anne-Gine Goemans, dat
over Haarlemmermeer gaat, gekregen. Dit alles onder het genot van
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gebak en een drankje. Weterings:
"Het is van groot belang dat politie en gemeentelijke handhavers
geholpen worden door inwoners
van onze gemeente. Deze jongeren
hebben precies het goede gedaan:
achtervolgen en op afstand blijven
tot de politie er was. Het is altijd
belangrijk jezelf niet in gevaar te
brengen als er iets in de omgeving
gebeurt, of als reactie op een oproep
van Burgernet. Zoals in februari
van dit jaar toen twee burgers van
Badhoevedorp reageerden op een
oproep van Burgernet uit te kijken
naar een overvaller. Ze leidden de
politie via de telefoon uiteindelijk
naar de verdachte, die daarna kon
worden aangehouden. Kortom: de
pluimen, de bioscoopbonnen en de
boeken zijn volkomen verdiend." x

Dorpsraad Zwaanshoek steunt
Nieuw-Vennep over vlieglawaai
zwaanshoek - De Dorpsraad van Zwaanshoek schaart zich volledig achter het

standpunt van de Dorpsraad Nieuw-Vennep in de kwestie van de vliegroute
tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.
Voorzitter Wim Kruyt: "Wijzigen van de zogenaamde Spijkerboorroute zal ook
voor Zwaanshoek leiden tot nog méér geluidsoverlast dan nu al het geval is.
Ook voor onze dorpsinwoners is het aanpassen van de afgesproken huidige
regels en de vliegroute dan ook volstrekt onacceptabel." x

De kick-off van alle teams werd
onlangs in Roelofarendsveen gehouden waar Rabobank directievoorzitter Aad Smit de loftrompet afstak
over dit unieke zeilevenement
dat op diverse plassen in Zuid- en
Noord-Holland, zoals de Kaag, het
Braassemermeer, de Nieuwkoopse
plassen en de Westeinderplassen,
plaatsvindt.
Ook teamleider van de Haarlemmermeerse equipe Andries Stokvis vindt
het een mooi initiatief: "Daarom verdient dit evenement ook onze steun.
Het is een evenement voor jong en
oud, op het water en aan de wal
midden in het groene hart van de
Randstad."

Teamcaptain Andries Stokvis met zijn crew Peter Bisschop, Joost Tijssen, ErnstJan Beuker, Ad Koopman en Jan van Staveren (Foto: Advance Photography).
ziet hoe ondernemers in een bepaalde sfeer een dagje met elkaar bezig
zijn dan werpt dat zondermeer successen af. De recente zeildag met de
OVHZ leden vanuit Enkhuizen naar
Urk en vice versa, is daar eveneens
een goed voorbeeld van."

Haarlemmermeer heeft weliswaar
geen echte eigen jachthaven maar
wordt wel omringd door de Ringvaart waar heel veel watersport
wordt bedreven waar ook met name
de horecazaken en de supermarkten
van profiteren. x

Oplichting aan de deur
hoofddorp - De politie waarschuwt
inwoners voor opdringerige mensen aan de deur, die geld afhandig
proberen te maken. Vorige week
donderdag bleken in Graan voor
Visch twee Oost-Europese vrouwen
aan de deur geweest te zijn die met
een verhaal kwamen dat zij geld
in wilden zamelen voor hun zieke
kind in Roemenië. Indien Hoofddorpers geen geld gaven, stelden

de vrouwen zich agressief op. Dit
werd bij de politie in Hoofddorp
gemeld en het tweetal werd meegenomen naar het politiebureau. De
vrouwen bleken afkomstig uit Den
Haag. Zij hebben een bekeuring
gekregen voor de overtreding van
de APV Haarlemmermeer, voor het
op of aan de weg of in een voor het
publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken. x

Valpartij bij uitwijken

Netwerken op het water
Beide
ondernemersverenigingen
gaan ook nog een dag met het Haarlemmermeerse bedrijfsleven de verrichtingen van hun crew op de Westeinderplassen volgen.
Stokvis daarover: "Dat hebben wij
vorig jaar ook gedaan en een groot
aantal ondernemers is daar bij
geweest. Wij hebben op vrijdag 5 juli
een partyboot voor een groot aantal
passagiers die vanuit de jachthaven in Leimuiden vertrekt en waar
vanaf de ondernemers de diverse
wedstrijdonderdelen goed kunnen
volgen. Uiteraard zorgen wij ook nu
weer voor een goede commentator
die precies vertelt wat er gaande is.
Maar ik heb de ervaring dat ondernemers ook aan boord zijn om te
netwerken. Want het maakt niet uit
waar je elkaar ontmoet, als je maar
met elkaar in contact bent. Kijk, een
zaal met ondernemers is prima, een
workshop is ook goed en een congres
werkt eveneens positief. Maar als je

hoofddorp - Op de Kruisweg ter

(Foto: Eric van Lieshout).

hoogte van de Julianalaan is
woensdagochtend een scooter
onderuit gegaan. De scooter, waar
een ouder echtpaar op zat, moest
uitwijken voor een taxibusje waarop de bestuurder met zijn scooter
op de stoep schoot, bovenop een
geparkeerde scooter. Beide personen op de scooter kwamen hierbij

ten val. Zij zijn in de gealarmeerde
ambulance nagekeken en aan hun
verwondingen geholpen. Niemand
hoefde mee naar het ziekenhuis. De
chauffeur van het taxibusje heeft de
scooter over het hoofd gezien en
sloeg vanaf de Kruisweg de Julianalaan in. x
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POOLS

aannemmersbedrijf
Aftimmering en
schilderwerk.
Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en
elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576
www.sekula.nl
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Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576
www.sekula.nl

Stal Jasper
We organiseren in
de zomervakantie weer

PONYDAGEN

van 10.00-15.00 uur
voor kinderen met en
zonder paardrijervaring
vanaf 5 jaar voor € 22,00.
www.staljasper.nl
0252-524898

ZOMERDEAL
In juli en augustus 35 %
korting* op een massage
van een uur.
RESERVEER NU!
www.almasana.nl
*(niet in combinatie met
andere kortingen).

Gastouderbureau KINOP
heeft plaats bij diverse

TE HUUR:

GASTOUDERS

Garageboxen in het
centrum
van Hillegom. € 150,00 per
maand nu 1e maand €
135,00
voor informatie bel
06-53233158

in Hoofddorp. Dagopvang
(Toolenburg, centrum) en
naschoolse opvang
(Floriande). Info: Hetty
Kruit 06-41292200 of
haarlemmermeer@kinop.nl

BOEKHOUDER

ADEM JE FIT

Consulten

heeft nog tijd voor uw
administratie en
belastingaangifte.
Kijk op www.adminifisca.nl
en bel voor een
vrijblijvende kennismakingsgesprek
06-10348703.

met de Buteyko
ademhalingsmethode.
Meer dan 80% van de
gezondheidsproblemen zijn
ademhaling gerelateerd.
Sytsche Spijkervet, arts
Telefoon 023-5442077
www.sytschespijkervet.nl
Hoofddorp

KUNSTGEBIT

Nu lekker de zomer in met
een nieuwe of gebruikte
scooter van

stuk?
Voor alle reparaties en
aanpassingen aan uw gebit.
Kunstgebitservice
Carl Verschoor
Kan ook gehaald en
gebracht.
Tel.nr 0252-519713
Lisserbroekerweg 61
Lisserbroek

SCOOTS2GO

Alle bekende merken
aanwezig zoals:
Piaggio,Sym, Honda,
Kymco, Agm en Vespa
WWW.SCOOTS2GO.NL
Satellietbaan 22d in
Hillegom 0252-516693

KNIPCURSUS

voor beginners start
september weer in Uw
regio. Tien avonden van
2,5 uur, met certificaat.
Vakkundige docent.
Professionele kappersmaterialen voor kapsalon
en particulier.
Tel: 015-36.18.033.
www.SELFLINE.nl
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ADVERTEREN?

Wij zijn op zoek naar :

Medewerker bediening luxe restaurant/receptie

Bel 071 - 3619323

 r 4
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 r (BTUHFSJDIUIFJE TUSFTTCFTUFOEJH [FMGTUBOEJH 
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#FOKJKEJUUFOWPFUFOVJU 3FBHFFSEBOTOFM
4UVVSKPVXTPMMJDJUBUJFNFU$7FOQBTGPUPOBBS
:WPOOF)FFSJOHTZIFFSJOHT!OBDIUFHBBMOM
0GCFMWPPSNFFSJOGPSNBUJFOBBS
Geen aquisitie.

Burgemeester over 'Leven in Nieuw-Vennep':

"Geschiedenis kennen om
ook het heden te begrijpen"
nieuw-vennep - Eén ding is zeker: bur-

gemeester Theo Weterings, liefhebber van alles wat met geschiedschrijving te maken heeft, heeft er weer een
interessant boek bij voor in zijn boekenkast. "Maar ik ga het eerst lezen,
want deze uitgave gaat over verleden
en heden van mijn inmiddels eigen
dorp Nieuw-Vennep," zo zei de burgervader nadat hij onlangs het eerste
exemplaar kreeg overhandigd.
Maar Weterings, die als credo heeft
'De geschiedenis kennen om het
heden te begrijpen', geeft wel aan
dat dit boek niet alleen bij hem
thuis zal worden gelezen maar ook
op andere locaties in de polder: "Ja,
zondermeer. Denk daarbij aan de
bibliotheken, de wijk- en ontmoetingscentra, zorgcentra, tandartsen huisartsenpraktijken, Pier K en
de ANBO gebouwen. Ook de sectie
Geschiedenis van het Herbert Vissers College krijgt exemplaren om
er klassikaal mee te kunnen werken. En als gemeente Haarlemmer-

meer hebben wij inmiddels honderd exemplaren besteld als relatiegeschenk. Reden waarom ik dit
boek dan ook van harte aanbeveel,
ook aan nieuwe dorpsinwoners."

Theo Weterings bladert door het boek
'Leven in Nieuw-Vennep' nadat hij het
eerste exemplaar in ontvangst heeft
genomen (Foto: Advance Photography).

Kennismaking

de geschiedschrijving over deze
polder: "Zondermeer! Maar ik weet
dat er in Haarlemmermeer nog
meer staat te gebeuren, want Zwa-

Burgemeester Weterings vindt dat
er met dit boek een prachtig nieuw
hoofdstuk wordt toegevoegd aan

nenburg bestaat honderd jaar, de
gemeente Haarlemmermeer bestaat
150 jaar en Hoofddorp bestaat in
2018 eveneens 150 jaar. Daarnaast
moeten wij niet vergeten dat wij een
prachtig jaar achter ons hebben met
bijvoorbeeld '160 jaar droge voeten
in de polder' en het 150-jarig bestaan
van de Witte Kerk in Nieuw-Vennep.
Wat ik belangrijk vind van dit boek is
dat het niet alleen over de geschiedenis van dit dorp gaat maar dat er ook
veel informatie in staat van hedendaagse actieve dorpelingen."
"Zij geven hun mening over het dorp
en bieden een blik in de toekomst.
Daarom is het boek niet alleen
voor ouderen, die hier al vele jaren
wonen een geweldige terugblik op
de tijd van weleer, maar is het ook
voor mensen die hier komen wonen
een interessante kennismaking met
een dorp dat door de jaren heen fors
is gegroeid en thans een woon- en
werklocatie is waar het goed toeven
is. Nieuw-Vennepers zijn volgens
velen de doeners, terwijl Hoofddorpers van oudsher veelal als denkers
werden getypeerd. Inmiddels is dat
verleden tijd lijkt mij want mijn
ervaring van zes jaar hier is dat beide
dorpen een eigen bijzondere historie hebben maar inmiddels dankzij
de nieuwe wijken als Getsewoud en
Floriande als moderne dorpen naar
elkaar bijna letterlijk zijn toegegroeid". x

Velgendieven
hoofddorp - In de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.00 uur
zijn twee mannen en een vrouw
aangehouden op verdenking van
het stelen van velgen van een
auto aan de Graan voor Visch in
Hoofddorp. De drie werden op
heterdaad betrapt tijdens hun
werkzaamheden. Het drietal is
meegenomen naar het politiebureau. De mannen zijn 20 en 23 jaar
uit Amsterdam en Hoofddorp, de
vrouw is 20 jaar en afkomstig uit
Aalsmeer. x

Uw folder als
nieuwsbladbijlage
op de deurmat!

Noordwijk

Telefoon 071 - 3643434

Kunst & Cultuur
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Oranje Feestweek massaal bezocht

Genootschap valt buiten de
prijzen bij het Boerengolf
nieuw-vennep - In het kader van de

Oranje Feestweek werd wederom
het bekende Boerengolf georganiseerd bij Het Monument naast de
Kinderboerderij aan de Zuiderdreef
in Nieuw-Vennep. In teams van drie
personen werd gestreden om het
Kampioenschap Boerengolf 2013.
Organisator Ben Ham: "Boerengolf is
een variant van het gewone golfspel
maar dan met een grote bal en een
stok met een klomp eraan waarbij
met zo weinig mogelijk slagen het
parcours wordt afgelegd."
Inmiddels blijkt dat hier en daar
diverse teams vooraf flink wat
hebben geoefend zoals ook de
vier leden van het Nieuw-Venneps
Genootschap, die onlangs met hun
partners een weekend op eigen
kosten naar de Mookerheide bij
Nijmegen afreisden om de fijne
kneepjes van het Boerengolf onder
de knie te krijgen.
Bestuurslid van Oranjevereniging
Beatrix, Ben Ham, moet daar wel
om lachen want hij weet van de
vier Genootschapsleden dat zij bij
nader inzien toch maar niet hebben meegedaan aan het Boerengolf bij de kinderboerderij: "Laten
zij zich maar met andere dorpse
ideeën bezighouden want daarvoor is dit Genootschap door hen
opgericht."

Hart voor ons dorp
Lid Thomas Hendriksen, (ondernemer en ook dorpsraadvoorzitter)
laat desgevraagd weten dat hij met
de andere leden, Andries Stokvis

(ondernemer en voorzitter OVHZ),
John Stassen (belastingadviseur
en voorzitter Oranjevereniging
Beatrix) alsmede Jan van Grondelle
(communicatiestrateeg en publicist) elk jaar een weekendje met
de partners ergens in het land filosofeert over hoe Nieuw-Vennep als
tweede dorp in Haarlemmermeer
het beste op de lokale en nationale
kaart kan worden gezet.
"Wij komen met z'n vieren elk
kwartaal bij elkaar en bespreken
dan enkele belangrijke punten
van ons dorp. Bijvoorbeeld hoe
het moet met de invulling van De
Nieuwe Kom, wanneer er nu eens
wordt gebouwd op de kale plek aan
de Venneperweg, de situatie rondom de Coffeeshop en meer van dit
soort zaken", aldus Stassen, die
benadrukt dat de vier leden achter
de schermen veelal bezig zijn om
er voor hun dorp het beste van te
maken: "Omdat wij er wonen en
deels ook werken hebben wij hart
voor ons dorp waarin het hele jaar
veel gebeurt."
En wat het Boerengolf betreft
bevestigt Andries Stokvis dat zij
echt niet de intentie hadden om
aan het Oranje Boerengolf mee te
doen: "Welnee, gewoon een leuke
grap maar dat dit meteen als foto
in deze krant staat is wel een primeurtje vind ik."
Jan van Grondelle tot slot: "Ik golf
zelf al 25 jaar op de Haarlemmermeersche Golfclub en ik vind Boerengolf best leuk op een verloren
middagje maar geef mij maar de
echte golfbaan." x

Museumdirecteur Elise van Melis over Reflectie:

"Nieuwe exposities houden
ons een grote spiegel voor"

hoofddorp - De onlangs geopende eer-

ste nieuwe expositie in het Historisch
Museum werd niet alleen omlijst door
een groep muzikanten maar stond in
het teken van het thema 'Reflectie'.
Directeur Elise van Melis: "Dat houdt
in feite in dat wij onszelf een spiegel
voor houden: wie wij zijn en wat wij
willen, wat wij leren en wat wij doen
en wat wij willen veranderen. Gaan wij
het juist rustiger aandoen of gaan wij
andere persoonlijke vaardigheden
ontwikkelen? Om dat te onderzoeken
moeten wij reflecteren."
Volgens Van Melis is het voordeel
van reflecteren dat wij nadenken,
alles overzien en ons bezighouden
met ons gedrag en onze activiteiten: "Zie het maar als een leerproces
en dat kan ons helpen effectiever
te zijn of meer te leren. Als je over
reflectie praat dan heb je het ook
over de weerkaatsing in water of
in het licht. Maar het gaat om veel
meer. Eigenlijk is de betekenis van
het woord reflectie in onze snelle

Bolero van Ravel
hoofddorp - Op zaterdag 29 juni

Het Genootschapsteam was op voorhand al gediskwalificeerd voor het Boerengolf vanwege de geheime oefendag (Foto: Advance Photography).

Joke Verweerd: Retour Rantepao

Roman met boodschap
nieuw-vennep - Het nieuwe boek van

schrijfster Joke Verweerd is een 'Knipoog naar Boven' zoals zij dat zelf zegt
omdat haar eerste ervaring met de
rimboe op Sulawesi als iets heel bijzonders door haar werd ervaren.
Na haar vlucht vanaf Schiphol via
Frankfurt naar Jakarta en een binnenlandse vlucht volgde nog een
12-urige autotocht met een jonge
Indonesiër naar Rantepao op Sulawesi. Daar verbleef zij een maand

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

om de historie op te zuigen en zich
te verdiepen in datgene wat de GZB
als zendingsorganisatie hier honderd jaar had verricht.
Naast de hoofdpersoon Mirjam in
het boek, speelt niet alleen haar
vader Wouter een belangrijke rol,
maar vooral ook haar vriend Jeroen.
Mirjam gaat terug naar het gebied
waar zij als jong meisje een aantal
jaren heeft gewoond en laat haar
vriend in Nederland achter.
Doordat zij haar kindsperiode weer
herbeleeft krijgt zij met haar Jeroen
een bijzondere relatie. Een aangrijpende roman waarin het gaat om
elkaar lief te hebben maar ook om
het verleden los te laten. Het boek
getuigt van liefde en warmte en is
verrassend om te lezen.
Uitgeverij Mozaïek in Zoetermeer.
ISBN 978.90.239.9435.0. x
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komen muzikanten bij elkaar
om een groots orkest te vormen
om samen de Bolero van Ravel te
spelen. Dit zijn cursisten/muzikanten van Pier K, maar ook niet
cursisten zijn van harte welkom.
In de ochtend, van 10.00 tot
12.00 uur, wordt het stuk ingestudeerd in de Podiumzaal van
Pier K in Het Cultuurgebouw
aan het Raadhuisplein. Er zijn
partijen voor elk niveau, voor
beginnende spelers zijn partijen
gemaakt die makkelijk mee te
spelen zijn. Niet-Pier K cursisten
kunnen de partijen opvragen bij
de Informatiebalie van Pier K via
023-5669565. Om 12.15 uur start
het concert in de passage van Het
Cultuurgebouw. x

Zomerfeest
in Overbos
hoofddorp - Zaterdag 29 juni orga-

niseert de Wijkraad Overbos, in
samenwerking met de winkeliersvereniging 't Paradijs, het zomerfeest van het jaar. Het zomerfeest
vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur
in het wijkpark Overbos en winkelcentrum 't Paradijs. Men is nog op
zoek naar vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen
via secretariaat@wijkraadoverbos.
nl en/of tel. 06-5044038. Voor meer
informatie www.wijkraadoverbos.
nl. x

Elise van Melis bij de muzikale opening van Expositie Reflectie: "Wij
organiseren ook weer diverse workshops dit jaar" (Foto: Advance Photography).
maatschappij helaas aan het verdwijnen want wij gebruiken het
praktisch niet meer omdat het iets
filosofisch heeft waar je langer over
doet en waar je ook de tijd voor
neemt. En dat mag blijkbaar vandaag de dag niet meer."

haastige cultuur. Juist de levensvragen zijn de moeite waard om erover
te reflecteren. Met reflectie ontrafelen wij de levenswijsheden. Over
kunst en cultuur bijvoorbeeld."
"Cultuur is overal, is als zuurstof.
Maar de vluchtigheid slaat ook toe
in onze musea waarin de nieuwste
technieken, zoals I-pads, tweets,
email-berichten en sms-boodschappen worden toegepast. Ondanks dat
wordt in de museumwereld gebruik
gemaakt van reflectie bij het beheer,
behoud en presenteren van ons
erfgoed. Met reflecteren kunnen
wij in de kunst ver komen. Fotografen, schilders, beeldhouwers en
architecten nemen ons mee in een
gevoel van de tijd. Iedereen kan op
zijn eigen manier reflecteren, een
spiegel voorhouden met een weerspiegeling van binnen."
Volgens Van Melis zijn de kunstenaars van KOH degenen die ons een
spiegel voorhouden want als je naar
hun werken kijkt zie je de gedachten van de kunstenaars zelf. Wie zelf
wil deelnemen aan de workshops
kan dat doen op donderdag 27 en
zondag 30 juni. Voor meer info kan
men kijken op www.historischmuseumhaarlemmermeer.nl. x

Zigeunerdans

Monnikenwerk

hoofddorp - Kom op zaterdag 29

De vraag is: is reflectie oubollig?
Van Melis vindt van niet: "Maar het
is wel een feit dat menigeen weinig
nadenkt over ontwikkelingen van
vroeger, nu en straks. Het is bijna
religieus geworden, een soort monnikenwerk. Anno nu leven wij in
de snelle tijd als De Wereld Draait
Door waarin in tien minuten vijf
reacties op evenzoveel onderwerpen worden gegeven. Reflecteren
is noodzakelijk als tegengif in onze

juni naar Pier K Hoofddorp organiseert op zaterdag 29 juni in Het
Cultuurgebouw aan het Raadhuisplein van 14.00 tot 16.00 uur een
dansworkshop Turkse zigeunerdans. De workshop is geschikt voor
iedereen boven de 16 jaar. De kosten voor de workshop bedragen €
15,-. Kijk voor meer informatie op
www.pier-k.nl onder Cursussen of
neem contact op met de Informatiebalie via 023-5669565. x

GELD VERDIENEN
IN JE VAKANTIE!

De zomervakantie komt er weer aan en je wilt leuke dingen
gaan doen, maar dat kost handenvol geld.
Als je een of twee dagen per week nieuwsbladen bezorgt
voor Buijze Bestelnet, verdien je voldoende euro’s om je
vakantie plezierig te maken.
Ja, ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van o.a. deze
krant in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)
Vakantiewijk

Vaste wijk

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geb. datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar Buijze
Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt ons ook mailen: secretariaat@buijzebestelnet.nl
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E-bike Kopen ? Check eerst Uw prijs!!
Bikebiz is een van de goedkoopste ﬁetsenwinkels in Nederland. Wilt u een
Sparta B1 B2 Bs3 Sparta Emotion C2 C3 C4 X2 of Sparta Ion, Union Ghost, Puch
of Saxonette E-bike aanschaffen? Check onze site en vraag Uw beste prijs op!
Langskomen kan natuurlijk altijd. Proefrijden altijd mogelijk.
100% service/garantie/onderhoud.

Kijk ook in onze webwinkel www.bikebiz.nl meer dan 600 ﬁetsen.

Veel keus uit diverse Lifestyle, Transport & Omaﬁetsen, MTB en 29ER
Eigen werkplaats, wij repareren alle ﬁetsen (ook niet bij ons gekocht).
Servicebeurt Stadsﬁetsen € 25,- Servicebeurt Hybride/trekkingﬁetsen € 30,Servicebeurt Elektrische ﬁetsen v.a. € 39,Proefrijden altijd toegestaan!!
Bikebiz Bernadottestraat 155, 2131 SV Hoofddorp (winkelcentrum Pax) Tel 023-5577454 info@bikebiz.nl

POSTZEGELS
Postzegel- en
Muntenhandel
MUNTEN
“HOLLANDS
GOUD
GLORIE”
ZILVER
Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

POSTZEGELS
MUNTEN
GOUD
ZILVER
Ook oude en kapotte
sieraden

Winkel:
Camplaan 8
HEEMSTEDE
023 5477444

Uw auto, fiets of
inboedel verkopen?
Plaats een

PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

HOVENIERSBEDRIJF
Makkelie.
Aanleg en onderhoud.
Sierbestrating vanaf
€ 37,50 per m2,
incl. alles.
Tel: 023-5316971
of 06-51768691

Het Circuit

donderdag 27 juni 2013
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Stropdassen cadeau
Rutte de juiste premier is voor deze

economisch moeilijke tijd maar wij
hebben er alle vertrouwen in. Wij
denken dat wij een goed kabinet
hebben dat de rit moet uitzitten."
Raadslid Bert Slotboom: "Kijk, in
tijden dat het goed gaat kan iedereen premier zijn maar als het economisch tegenzit moet je wat gas
geven en soms wat niet prettige
maatregelen nemen. Ik hoop na
maart weer in de fractie te komen
want ik heb een ruime ervaring en
voel me politiek nog steeds als een
vis in het water."

Fashion maar ik heb zondermeer
ook kleding die daar van afkomstig
is. Ik ben op dit moment bezig met
een bergbeklimming project dat dit
jaar plaatsvindt. Nee, ik kan er nog
niet alles over vertellen maar dat
komt nog wel."
CDA-raadslid Ed Koster sprak nog
met voormalig premier en CDA
partijgenoot Jan-Peter Balkenende:
"Wij kennen elkaar al geruime tijd
en komen op gezette tijden elkaar
tegen tijdens partijbijeenkomsten.
Hij heeft mijn boek over Dries van
Agt destijds ook gelezen." x

Arbeidsveiligheid

hoofddorp - Economische crisis of

niet: tijdens de onlangs gehouden
MeerBusiness Haring- en Netwerkparty in het Claus Event Center waren
wel een dikke duizend ondernemers
bij elkaar. Geen idee of zij er waren
omdat ze tijd genoeg hadden of dat ze
op zoek waren naar opdrachtgevers.
Ik denk zelf een combinatie want er
waren heel wat ZZP'ers bij die graag
een toekomstige klanten wilden ontmoeten.
Naast een aantal exposanten die er
in hun presentatiestand hun producten en diensten stond te promoten, had ook de gemeente Haarlemmermeer een stand ingericht
waar zowaar blauw/witte stropdassen werden aangeboden. Dat was
geen overdaad, want het merendeel
van de mannelijke managers liep
op deze middag zonder stropdas
rond.
Van economische zaken waren Nathalie Rasing, Debby de Rijk en Cécile
de la Nanbelje op uiterst charmante
wijze het duurzaamheidprogramma van de gemeente Haarlemmermeer aan het promoten.

Visitekaartjes
De stropdassen werden uitgereikt
tegen inlevering van een visitekaartje waarbij de ondernemers
zich wel moesten committeren aan
het duurzaamheidproject. De visitekaartjes werden veelvuldig ingeleverd, maar ik ontdekte al snel dat
niet alle ondernemers er een stropdas voor wilden terughebben.
Zo ook niet de belastingadviseurs
Kees Jan Schouten en Ton van Deijl van

De charmante gemeenteambtenaren Nathalie Rasing, Debbie de Rijk en Cecile
de la Nanbelje achter een stapel duurzaamheidstropdassen.

CROP Accountants en Belastingadviseurs: "Wij staan hier elk jaar
in onze stand om ondernemers te
informeren over onze dienstverlening. Of dat wat oplevert? Nou, ja,
maar dan op iets langere termijn.
Zeker onze naamsbekendheid is de
afgelopen jaren flink gestegen in
Haarlemmermeer. Wij richten ons
niet alleen op het MKB maar zeker
ook op grotere ondernemingen.
Men kent ons omdat wij zondermeer met beide benen op de grond
staan en kwalitatief goed werk afleveren plus zeer actief en betrokken
zijn bij onze klanten. Wij zijn zelf
ook ondernemers en dat stralen wij
uit in onze dienstverlening."
De charmante Montserrat López Lema
van Más Vinos stond overheerlijke

Kees Jan Schouten en Ton van Deijl (r.)
van CROP Accountants en Belastingadviseurs. x

Van Tri-Plus ontmoette ik managing partner Porto Franco die mij
enthousiast uitlegde wat zijn onderneming doet: "Wij zijn een organisatie en adviesbureau op het gebied
van brandveiligheid. Alles wat met
arbeidsveiligheid te maken heeft is
onze core business. Wij zijn gevestigd in Hoofddorp maar hebben ook
klanten op Bonaire. Wij zijn daarvoor gevraagd door het ministerie
van buitenlandse zaken om daar de
veiligheidscriteria aan te scherpen.
Wij zijn een netwerkorganisatie die
elf jaar geleden is gestart en landelijk werkt en ook steeds meer klanten in Haarlemmermeer heeft."
Ook Bart van der Voort van FysioPlaza doet zaken met Tri-Plus daar
waar het vooral gaat om Arbo zaken
in bedrijven en instellingen: "Zeker
als het gaat om verzuimmanagement zijn er grote slagen te maken
dankzij de visie van onze beide
bedrijven."
Voedselbank bedrijfsleider Hans
Eijkemans en secretaresse Ellen Kluit
waren ook met een promotiestand
aanwezig: "Wij proberen ondernemers te enthousiasmeren om voedsel of geld te sponsoren zodat wij
voldoende voedselpakketten kunnen blijven samenstellen. De beide
vrijwilligers hadden meer collega's
meegenomen die acquisitie stonden te doen."

Mooie mode

Rabotopman Leo Peeters Weem en
Jan-Peter Balkenende praten over
financiële zaken. x
Spaanse wijnen uit te schenken. Of
het nu aan de uitstekende kwaliteit
van de witte en rode wijnen lag of
aan de exotische uitstraling van
deze Spaanse schone; het was er in
elk geval bomvol in de wijnstand en
dat was op deze warme zomerdag
toch wel heel bijzonder.

Mode van Bellisima Fashion werd
gepromoot door Gisette Westmaas:
"Wij hebben een mooie en vrouwelijke Europese modelijn die je niet
in elke winkelstraat aantreft. De
kleding is casual maar toch stijlvol
en straalt klasse uit. Via www.bellisimafashion.nl is veel informatie te
verkrijgen. Degenen, die de collectie vrijblijvend willen bezichtigen
kunnen via de website een afspraak
maken."
De charmante Patricia Haveman liep
in een prachtig blauw ensemble
rond: "Nee, dit is niet van Bellisima

Bert Slotboom en Ben Reinalda (r.):
"Ondernemers stemmen weliswaar
VVD maar wij willen ze graag lid
maken." x

Mannen onder de indruk van wijnadviseuse Montserrat López Lema van
Más Vinos. x

Hans Eijkemans en Ellen Kluit: "Wij
zoeken sponsors voor voedselbankpakketten." x

Bart van der Voort en Porto Franco (r.):
"Arbeidsveiligheid staat voorop." x

VVD promotieteam

Jan-Peter Balkenende geflankeerd door Gisette Westmaas en Patricia Haveman
(r.): "Mooie mode". x

Dat ook de VVD er een promotiestand had verbaasde mij enigszins
omdat ik uit ervaring weet dat heel
veel ondernemers op deze partij
stemmen.
Promotors Ben Reinalda: "Ja, dat klopt
wel maar wij zouden ook graag willen dat zij lid van onze lokale afdeling werden. Dus daarom staan wij
hier. Wij hebben zondermeer deze
ondernemers nodig om de VVD in
Haarlemmermeer de grootste partij te laten blijven na de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
2014. De tijd zal het leren of Mark

CDA prominenten onder elkaar: Jan-Peter Balkenende en Ed Koster. x
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Kapsalon Hair

snackbar

Heeft u wel eens onze
Lams shoarma geproefd

Maandag
van 13.00 - 19.00 uur

Easy Meals 3 halen = 2 betalen

Nu

Grote Shoarma

€ 5,

50

Bami of nasi met 1 vlees- en 1 groentegerecht
Klein: €

5,25

Groot: €

6,50

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 13.00 uur*
Let op: na 13.00 uur gelden de normale prijzen!

7 dagen per week geopend!
Telefonisch bestellen: 023 - 56 27 718

Nasi/bami Rames

i.p.v. Nu voor!!

Klein € 8,75 € 7,15*
Groot € 9,85 € 8,25*
2 vlees-, 2 groentegerechten en ei

Bij aankoop van 2
Goldwell producten

Gratis föhn
OP = OP
Bernadottestraat 151
2131 SV Hoofddorp
Tel: 023 563 15 02

BikeBiz ook
dealer
van Saxonette!

Nasi/bami Rames Spec.
Pioenen per bos
2 bossen voor t/m 11-7-13

Klein € 11,55 € 9,25*

€ 3,99
€ 5,00

Groot € 12,65 € 10,45*
3 vlees-, 2 groentegerechten en ei

Zonnebloemen per bos
2 bossen voor t/m 31-7-13
OP = OP

€ 3,99
€ 7,00

Bezorging door heel Nederland mogelijk!
Hoofddorp WC PAX
023 - 555 39 68
www.vincentsbloemenhoek.nl
info@vincentsbloemenhoek.nl

* Prijswijzigingen voorbehouden.

Smakelijk Eten
Pondok Indah
Bernadottestraat 167 Hoofddorp 023-563 3105
Fax 023-562 5514

Saxonette Comfort S de E-bike
waarop u kunt snorren, trapondersteunend of gewoon fietsen
Voorzien van gashandel aktieradius
60 tot 120 km

Onze prijs €

1889,-

exclusief kenteken & leges

Bikebiz Bernadottestraat 155 2131SV Hoofddorp
ALTIJD HOGE KORTING!! www.bikebiz.nl
023-5577454

Café de Eersteling

De zomer komt er aan!

Zwemoorstukjes,
hygiënisch afgelakt, drijvend materiaal

Op maat gemaakt, € 25

HOOFDDORP
Vrijdag 28 juni Last Friday!!
Amsterdamse middag met DJ en
“Summer Stimp Stamp” buffet!
vanaf 17.00 uur
Volg ons op,
twitter.com/eersteling.nl
facebook.com/cafedeeersteling en hyves
www.cafedeeersteling.nl
Bernadottestraat 163 | 023 561 22 44

