
"College maakte
grove fouten in
peperduur dossier"

"Die nieuwe partij
is kopie van ons
Forza programma"

VVC verdiend
langs een fysiek
sterk HFC: 4-2

 Woensdag 11 februari 2015

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Elke zaterdag bij Groenrijk Nieuw Vennep

Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs.

www.oudetol.nl
Hoofdstraat 147 Sassenheim

0252-216850

DISCOBOWLEN
Zaterdag 22:00 - 23:30 uur
per bowlingbaan 1,5 uur € 35,00
Incl. 2 warme hapjes p.p.
Tapbier/fris/wijn op de banen € 2,00

KEUZE MENU
3 gangen vanaf € 25,00 p/p
GRILL-ARRANGEMENT

3 gangen incl. bowlen
 vanaf € 18,50 p/p

BOWLEN – ACTIE
tarief tweede uur:
Ma t/m do hele dag € 10
Vrijdag tot 17.00 uur € 10
Vr. + Zo. na 17.00 uur € 15
m.u.v. zaterdagen en feestdagen

VALENTIJN
Soep + Grill + IJs incl.
Bowlen € 27,50 p/p

nieuw-vennep - Stond er een paar jaar 
geleden nog 50.000 euro op de bank-
rekening, thans is dat bedrag gedaald 
tot 10.000 euro omdat tijdens de 
viering van het 75-jarig bestaan van 
Oranjevereniging Beatrix extra acti-
viteiten waren georganiseerd. Afge-
lopen week moest penningmeester 
Hans den Ouden bekendmaken dat 
vorig jaar een verlies van 9.500 euro 
is geleden. Daarom wordt de Feest-
week dit jaar korter.

Toch is voorzitter John Stassen niet 
teleurgesteld over datgene wat 
Oranjevereniging Beatrix vorig 
jaar heeft gepresteerd: "Mooie eve-
nementen in de Feestweek maar 
ook op 4 en 5 mei. Maar omdat we 
toch een verlies hebben gedraaid is 
besloten om dit jaar de Feestweek 
in te korten: van 24 tot en met 27 
juni. Weliswaar slechts vier dagen 
maar er valt zondermeer nog het 
nodige te beleven ook al zullen wij 
enkele onderdelen afstoten omdat 
daar de belangstelling de afgelo-
pen jaren voor is teruggelopen."
Voorzitter John Stassen tegenover 
deze krant: "Maar er blijft ook dit 
jaar nog genoeg over waarvoor wij 
de inwoners van ons dorp letterlijk 
de straat op krijgen. 
Zo blijven er de Roofvogelshow, 
de Autocrosss, de Wielerronde en 
het Rode Draadspel en zal ook de 
traditionele Motocross op vrijdag 
19 en zaterdag 20 juni prominent 
in ons programmaboekje staan. En 
gezien de grote interesse vanuit de 
oudere bewoners wordt de Senio-
rendag weer in het programma 
opgenomen. Dus het wordt zon-
dermeer weer een mooie Feest-
week."

Donateur 10 euro
Tot het bestuur is Rob van Rossum 
toegetreden, die gezien zijn acti-
viteiten in het bedrijfsleven, voor 
de nodige extra inkomsten moet 
gaan zorgen. Er zijn 1205 dona-
teurs maar het streven is om er zo 
snel mogelijk enkele honderden 
bij te krijgen. Voor slechts 10 euro 
per jaar is men donateur.
Stassen is bezig om de jaarlijkse 
landelijke Oranjevereniging-ver-
gadering naar Haarlemmermeer 
te krijgen: "Dit jaar is dat Spaken-
burg maar het zou mooi zijn om 
in 2016 deze grote manifestatie 

in onze eigen gemeente te orga-
niseren." Voor Stassen is dat dan 
wellicht het moment om afscheid 
te nemen als voorzitter van de 
Oranjevereniging: "Ik ben er al een 
groot aantal jaren aan verbonden 
en er zijn genoeg bestuursleden 
die mijn rol kunnen overnemen. 
Graag geef ik nog een pluim aan 
onze talloze andere vrijwilligers, 
die er ook nu weer voor gaan zor-
gen dat de festiviteiten dit jaar 
uitstekend worden georganiseerd. 
Echt, het is een mooie club man-
nen en vrouwen". x

Oranjefeestweek slinkt

Dit jaar viert de spectaculaire Motocross haar 25-jarig jubileum waar ook nu 
weer duizenden toeschouwers op afkomen (Foto: Advance Photography).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

zwaanshoek - Afgelopen maan-
dagmiddag heeft wethouder John 
Nederstigt de aftrap gegeven voor 
het samen met de Provincie, Recre-
atieschap en Staatsbosbeheer te 
realiseren Park Zwaanshoek en 
Boseilanden 2. In Zwaanshoek-
Noord wordt 30 hectare agrarisch 
gebied omgezet voor dit park en 
zal de meest zuidelijke brug vanaf 
de wijk Floriande zodanig worden 
aangepast dat het recreatiegebied 
Boseilanden makkelijker toeganke-
lijk wordt. x

Startsein aanleg
Park Zwaanshoek

Het wordt lichtgroen
en roze voor de ogen

hoofddorp - De populairste coverband van de Benelux, Toe Maar, komt met 
een spectaculaire avondvullende Doe Maar-show in De Meerse. Het wordt je 
lichtgroen en roze voor de ogen, gillende meisjes, de geur van Nederwiet en je 
voelt je plotseling ruim dertig jaar jonger. Een reggaebas dringt je gehoor en je 
gemoedstoestand binnen. Je herkent de loopjes. Nee, je bent niet op Jamaica. 
Dit is onvervalste reggae en ska van eigen bodem. Het is Nederlands bekendste 
band ooit: Doe Maar. 'Doe Maar Alsof' is een knallende avondvullende show 
waarin alle hits voorbij komen: 'Sinds een dag of twee', 'Eén Nacht Alleen', 
'Liever Dan Lief' en vele anderen. Gebracht door Toe Maar, dé Doe Maar tribute 
band van de Benelux. 'Doe Maar Alsof' is te zien op vrijdag 20 februari om 20.15 
uur in de grote zaal van De Meerse. Kaarten zijn verkrijgbaar via de kassa van 
De Meerse, tel. 023-5563707 en/of www.demeerse.nl (Foto: pr). x

nieuw-vennep - Bij de ANBO kan 
men op vrijdag 13 februari om 
20.00 uur (deuren open vanaf 
19.30 uur) koppelklaverjassen. 
Men kan de ANBO vinden aan 
de Eugenie Previnaireweg 63. De 
toegang bedraagt € 3,--. Alle jonge 
én oudere senioren zijn van harte 
welkom. x

Klaverjassen
bij de ANBO

hoofddorp - Mantelzorg & Meer 
biedt mantelzorgers de mogelijk-
heid om met elkaar in gesprek 
te gaan. Woensdag 4 maart is er 
weer een bijeenkomst. Men komt 
elke zes weken bij elkaar van 
10.30 tot 12.30 uur in de Horizon 
aan de Kruislaan 54. Iedereen die 
langdurig en intensief zorgt voor 
een partner, ouder of kind heet 
zij graag van harte welkom. De 
overige data zijn 15 april, 27 mei, 
8 juli, 19 augustus, 30 september, 
11 november en 16 december. 
Voor meer info en/of en aanmel-
den: Mantelzorg & Meer, tel. 020-
3335353, info@mantelzorgen-
meer.nl en/of www.mantelzorgen-
meer.nl. x

Gespreksgroep
mantelzorgers
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PERSONEELSADVERTENTIES
IN DE KRANT EN OP INTERNET!

Meer weten? Bel 071 - 3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

TRAP STOFFEREN
13 treden inkl. tapijt 

loon en lijm met 

projekttapijt € 300,-

open trap prijs op 

aanvraag.

Ook voor traplopers. 

Hein Kruider.nl

Leiderdorp

GSM: 06 23 150 817

Bent u op zoek naar 
tijdelijke, volledig 

gemeubileerde 
woonruimte

centraal gelegen en goed 
bereikbaar? Vanuit Kaag 

Resort in Warmond  bent u 
binnen 15 autominuten op 
Schiphol of Leiden. Prijzen 
vanaf €1.350,- per maand. 

Meer weten? 
Bel 088-2002345

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

Aangeboden

Liefdevol

oppasadres

voor uw hond

€ 10,- per dag

Tel. 023 - 547 2909
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hoofddorp - Met stijgende verbazing 
lazen de beide Forza-fractieleden 
Paul Meijer en Michel van Dijk vorige 
week het bericht van de nieuwe par-
tij Onafhankelijk Liberaal: "Echt, we 
wisten niet wat we zagen in de doel-
stellingen: onafhankelijk, duidelijk, 
fatsoenlijk, realistisch, westerse 
waarden en normen, geen belasting-
geldverspilling, aandacht voor MKB/
ZZP en gegrondvest op de beginselen 
van Pim Fortuyn. Oftewel: dit is een 
regelrechte kopie van ons Forza par-
tijprogramma. Hoe kún je het zo gek 
verzinnen."

De vorig najaar opgestapte Forza-
raadsleden Kees van der Linden en 
Anneke van der Veer hebben nu 
weliswaar een eigen nieuwe partij 
opgericht maar hun partijbeleid en 
doelstellingen zijn volgens Meijer 
en Van Dijk gewoon uit het Forza 
Partijprogramma gepikt. Meijer: 
"Allereerst maar even de naam 
Onafhankelijk Liberaal. Dat houdt 
dus in dat je ook Afhankelijke Libe-
ralen hebt. Wellicht bedoelen ze 
daar de VVD mee die lokaal opereert 
en natuurlijk een relatie heeft met 
haar landelijke VVD organisatie. 
Anders zou ik het niet weten."

Pim Fortuyn
De beide Forza-raadsleden begrijpen 
eveneens niet waarom de nieuwe 
partij refereert aan de beginselen 
van Pim Fortuyn: "Van der Linden/
Van der Veer hebben wel geroepen 
dat ze die beginselen huldigen maar 
het heeft met het Fortuynisme vol-
strekt niets te maken. Wij kunnen 
het van Van der Linden nog een 
beetje indenken maar Van der Veer 
blijft een echte D66 aanhangster en 

wat hun fractieassistent Dave Bak-
ker allemaal daarover in twitterbe-
richten verstuurt? Man, daar zou 
Pim zich in zijn graf van omdraaien. 
Dat is bij het racistische af en daar 
distantiëren wij ons als Forza van."
"En dan hebben ze het over een fat-
soenlijke en realistische politiek. 
Nou, welke partij doet dat niet? Het 
heeft er alle schijn van dat zij ons 
partijprogramma hebben gekopi-
eerd en daar gewoon hun nieuwe 
partijnaam boven hebben gezet. 
En hoe fatsoenlijk ben je als nieu-
we partij als je 3000 kiezers bij de 
Gemeenteraadsverkiezingen vorig 
jaar meeneemt naar een nieuwe 
partij? Mensen hebben die stem-
men aan Forza gegeven en niet aan 
hen als individuen. Als die twee 
samen als partij aan de vorige ver-
kiezingen hadden meegedaan dan 
hadden ze praktisch geen enkele 
stem gekregen."

Gekaapte zetels
Van Dijk stelt dat de nieuwe partij 
formeel uiteraard kon worden opge-
richt: "Maar moreel is dit enorm ver-
werpelijk. In feite heeft Forza nog 
steeds vier zetels in de Raad want 
de nieuwe partij en Forza huldigen 
dezelfde doelstellingen. Dan praat 
je toch over gekaapte zetels?"
Meijer stelt het klip en klaar: "Dat 
is dan ook de reden dat wij met de 
nieuwe partij nooit in debat zullen 
gaan. Want eigenlijk debatteer je 
dan met je eigen Forza partij want 
er is toch geen kiezer die hier iets 
van begrijpt? Het is gewoon te idi-

oot voor woorden. In feite verte-
genwoordigen zij onze 3000 Forza 
kiezers want ze hebben gewoon die 
stemmen gestolen waardoor ze nu 
met twee zetels als fractie kunnen 
starten. En het is toch ook absurd 
dat ze allebei zeggen dat ze duofrac-
tievoorzitter zijn? Het lijkt wel of ze 
een fractie van tien mensen moeten 
aansturen."
Tot slot geven de beide Forza-raads-
leden ongevraagd nog een reactie op 
het lopende integriteitonderzoek 
tegen hen: "Wij kunnen nú al zeg-
gen dat er echt niets uitkomt waar-
door onze integriteit is aangetast. 
De afgelopen weken hebben betrok-
kenen hun zegje kunnen doen en 
echt, er komt niets uit waarvoor 
wij beiden het boetekleed moeten 
aantrekken. En als die conclusie zo 
is dan zullen wij als Forza de twee 
opgestapte fractiegenoten een pro-
ces wegens smaad aandoen". x

"Die nieuwe partij is kopie
van ons Forza programma"

Paul Meijer en Michel van Dijk zijn verrast:

Paul Meijer en Michel van Dijk (r): "In feite zitten wij nog steeds met vier leden 
in de Forza-fractie vanwege hetzelfde partijprogramma" (Foto: Advance Photo-
graphy).

hoofddorp - In de periode dat het Pio-
niers dossier werd gestart was PvdA 
wethouder Financiën Jeroen Nobel 
verantwoordelijk voor de begroting en 
de controle op de kosten gedurende 
de verhuizing. Het is dan ook opmer-
kelijk dat de voormalige wethouder 
reageert met de opmerking dat het 
onderzoek van het College volstrekt 
onjuist is: "Ik kan mij beslist niet vin-
den in de conclusies van het rapport. 
Echt, dit rapport deugt niet."

Volgens Nobel is er in oktober 2013 
wel degelijk in het College gespro-
ken over de grote overschrijding 
van de kosten in het gewraakte Pio-
niers dossier. "Wat mij opvalt is dat 
er in het onderzoek bovendien geen 
hoor en wederhoor is toegepast. Ik 
had toch op z'n minst verwacht dat 
de Gemeente dit principe in ere zou 
hebben gehouden maar ik ben niet 
gevraagd om commentaar te geven. 
Verder wil ik er niets over zeggen 
maar als de Gemeenteraad dat op 
prijs stelt dan ben ik uiteraard graag 
bereid om de leden aanvullende uit-
leg en informatie te geven."

Aftreden wethouders 
Volgens het College zijn er in het 
dossier 'ernstige bestuurlijke en 
ambtelijke fouten' gemaakt. In de 
brief staat dat het vorige College 
niets heeft afgeweten van deze 
fouten, met uitzondering van de 
meest betrokken wethouders. Dat 
zouden dan in elk geval voormalig 
sportwethouder Michel Bezuijen en 
financieel-wethouder Jeroen Nobel 
moeten zijn. Inmiddels ontkent 
Nobel dat hij nooit de andere wet-
houders zou hebben geïnformeerd. 
Hij geeft aan dat hij in de vorige 
Collegeperiode wel degelijk het 
hele College heeft geïnformeerd 
over de te verwachten oplopende 
kosten inzake de verplaatsing van 
de honkbalclub. 
In de recente brief van het Col-
lege staat dat de verplaatsing van 
de honkbalvereniging 12,3 mil-
joen euro heeft gekost, terwijl de 

Gemeenteraad destijds een krediet 
van 11,5 miljoen beschikbaar had 
gesteld. Met name de oppositiepar-
tijen en huidige Collegepartij HAP 
zijn woedend over deze affaire. 
In het meest extreme geval zou-
den de huidige wethouders Adam 
Elzakalai (sport) en Derk Reneman 
(financiën) wel eens het veld moe-
ten ruimen zoals Forza insinueert. 
Opvallend is wel dat de Collegepar-
tijen VVD, CDA en PvdA vooralsnog 
geen commentaar geven over deze 
affaire. x

Oud-wethouder Nobel: 
"Onderzoek is onjuist"

Jeroen Nobel: "Ik ben niet gevraagd 
voor wederhoor in het rapport en 
dat is op z'n zachtst gezegd vreemd" 
(Foto: Advance Photography).

hoofddorp - Op vrijdag 27 februari 
wordt in wijkgebouw De Boskern 
aan het Liesbos een Amsterdamse 
middag georganiseerd. Het eve-
nement duurt deze dag van 14.00 
tot 17.00 uur. De organisatie is in 
handen van Stichting Maatvast 
in samenwerking met De Zon-
nebloem. De entree bedraagt 10 
euro(consumpties inbegrepen). 
Voor meer info: Tine Buis, tel. 023-
5635512. x

Mokumse middag
in De Boskern

hoofddorp - Voor deze 21ste editie 
van Boogie & Blues Night in De Meer-
se pakt de Vennepse pianist/zanger 
Eric-Jan Overbeek, oftewel Mr. Boogie 
Woogie, met zijn band weer flink uit. 
Een explosief muziekspektakel, vol 
vuur, virtuositeit en humor. Veel wil 
men er nog niet over kwijt, maar dat 
het een bijzondere avond gaat wor-
den staat als een paal boven water. 
Een aanrader voor eenieder die ook 
maar enigszins van muziek houdt. 
'Boogie & Blues Night: Fats Domi-
no's Tribute' is te zien op zaterdag 14 
februari om 20.15 uur in de grote zaal 
van De Meerse.

Eric-Jan Overbeek, oftewel Mr. Boo-
gie Woogie, één van Europa's meest 
toonaangevende blues pianisten, 
brengt met de 'Fats Domino Tribute' 
een spetterende ode. Tijdens deze 
anderhalf uur durende Rhythm & 
Blues explosie wordt Mr. Boogie 
Woogie en zijn band bijgestaan 
door een overweldigende zeskoppi-
ge blazerssectie. Probeer daar maar 
eens bij stil te blijven zitten!
Wat in 1994 begon als een éénma-
lig, plaatselijk Boogie Woogie eve-
nement, is inmiddels uitgegroeid 
tot een wervelend Rhythm & Blues 
spektakel van hoog niveau. Met 
Amerikaanse gasten als Sam Tay-
lor, Lisa Otey, Bruce Katz maar ook 
artiesten van eigen bodem als Rob 

Hoeke, Carlo de Wijs en Barrelhouse 
is de Boogie & Blues Night definitief 
op de Nederlandse blueskaart gezet. 
Het succes bleef dan ook bij andere 
theaters niet onopgemerkt en sinds 
2005 toert Mr. Boogie Woogie met 
zijn shows door Nederland met 
ieder jaar een verrassende nieuwe 
voorstelling. Zelfs in Amerika, de 
bakermat van de Rhythm & Blues, 
werd de show 'Fats - a Tribute to Fats 
Domino' hoog gewaardeerd.
Kaarten voor 'Boogie & Blues Night' 
zijn verkrijgbaar via de kassa van 
De Meerse, tel. 023-5563707 en/of 
www.demeerse.nl. x

Spetterend eerbetoon vol
vuur, virtuositeit en humor

Boogie & Blues Night (Foto: pr).

hoofddorp - Op zaterdag 14 febru-
ari om 22.00 uur organiseren 
jongeren uit Haarlemmermeer, 
in samenwerking met Artquake, 
Love Potion, een Valentijnsfeest 
(16+). Het feest vindt plaats in 
Duycker. Kaarten kosten in de 
voorverkoop € 8,-- en aan de deur 
€ 10,--. Bezoekers worden onder-
gedompeld in de zwoele wereld 
van de liefde. Voor meer info: 
www.artquake.nl. x

Love is in the
air in Duycker
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hoofddorp - Alle oppositiepartijen 
maken gehakt van de brief die het 
College hen afgelopen donderdag 
heeft toegezonden inzake het peper-
dure Pioniers honkbaldossier. In die 
brief staat dat in de vorige raadspe-
riode een overschrijding van zo'n 
865.000 euro voor verplaatsing van 
het honkbalcomplex niet is gemeld 
aan de Gemeenteraad. "Een politie-
ke doodzonde die de democratie in 
het hart raakt", zo is de mening van 
de oppositie.

Opmerkelijk is ook dat de HAP, 
thans Collegepartij, bij monde van 
raadslid Johan Rip uiterst verbol-
gen zegt te zijn: "Dit is een ontluis-
terend rapport maar wij zijn niet 
verrast door de financiële wanorde. 
De HAP heeft dit prestigieuze pro-
ject altijd al bekritiseerd en daar 
vragen over gesteld. Wij voelen 
ons bedonderd en beledigd en wil-
len snel een raadsdebat hierover." 
De vraag is of de HAP het er op laat 
aankomen dat hieruit politieke 
consequenties dienen te worden 
getrokken bijvoorbeeld door het 
aftreden van Adam Elzakalai.

Wethouder moet opstappen
Forza-raadslid Paul Meijer stelt het 
meteen maar scherp: "Als er in 
Den Haag een minister of staats-
secretaris in zo'n situatie belandt 
dan is het usance dat hij aftreedt 
en dus de eer aan zichzelf houdt. 
Dat verwachten wij van Elzakalai 
eveneens. Wij hebben echt niets 
tegen zijn persoon maar hij moet 
wel de politieke verantwoordelijk-
heid op zich nemen met dank aan 
zijn partijgenoot en voorganger 
Michel Bezuijen, die als sport-
wethouder dit project destijds is 
gestart."
CDA-raadslid Mariëtte wil nog niet 
zo ver gaan en eerst de discussie 
in de Raad afwachten: "Mijn fractie 
is uitermate negatief verrast want 
dit rapport is zeer verontrustend, 
zorgwekkend en teleurstellend. 
Wij hunkeren naar een debat en 
daar moeten we niet te lang mee 
wachten."
Dat vindt ook CDVP-raadslid Anne-
ke van der Helm: "Ik heb een spoed-
debat geëist maar alleen SRH, Eén 
Haarlemmermeer, GroenLinks 
en Forza willen dit steunen. Mijn 
fractie is zeer negatief verrast over 
hoe het er in dit dossier aan toe is 
gegaan."
SRH-raadslid Rinus Beusenberg: 

"Het is een schande dat wij als 
Raad in de vorige periode niet zijn 
geïnformeerd over die enorme 
budgetoverschrijding. SRH staat 
erom bekend dat wij transparantie 
willen dus een debat is snel nood-
zakelijk."

Bestuurlijke fouten
GroenLinks-raadslid Nicole Mul-
der zegt eveneens boos en ver-
ontrust te zijn: "Wie als College 
de Gemeenteraad buitenspel zet 
raakt de democratie in het hart. 
Wij maken ons dan ook grote 
zorgen om andere projecten die 
op dit moment actueel zijn zoals 
het Geniepark, Park21 en de rea-
lisatie van het renovatieplan voor 
het Raadhuis. Wij hebben er geen 
zin in om straks wederom met 
financiële verrassingen te worden 
geconfronteerd."
CU-SGP-raadslid Arjo van Bezooij-
en zegt desgevraagd dat zijn frac-
tie altijd heeft verklaard tegenstan-
der van dit honkbalproject te zijn 
geweest: "Onze zorgen en onze 
bezwaren hebben wij in de debat-
ten continu geuit. De recente brief 
van het College over deze enorme 
budgetoverschrijding is daarvan 
een bevestiging. Het is nog te voor-

barig om te zeggen of de sportwet-
houder moet aftreden."
EénHaarlemmermeer-raadslid 
Hans Spijker is ziedend: "Wij zijn 
geschokt over deze ongecontro-
leerde actie van het vorige Col-

lege om een honkbalstadion naar 
Amerikaanse maatstaven op te 
zetten en dat tegen een verborgen 
gehouden prijs. Onze fractie staat 
voor openheid en duidelijkheid in 
een allesomvattend debat. Daarin 
moeten alle elementen worden 
besproken want de waarheid 
moet boven tafel komen. Over 
consequenties als zou de huidige 
sportwethouder moeten aftreden 
wil ik mij nog niet uitlaten. Dat is 
mede afhankelijk van het te voe-
ren debat". x

"College maakte grove fouten
in peperduur honkbaldossier"

Oppositie maakt één front na politieke doodzonde:

In maart 2013 bleek er financieel nog niets aan de hand toen de eerste paal voor 
het honkbalcomplex werd geslagen (Foto: Advance Photography).

hoofddorp - Naast de ophef over de 
ruim 8 ton overschrijding van het 
budget voor de bouw van het Pio-
niersstadion, vermoedt Forza dat de 
werkelijke financiële strop nog vele 
malen groter is dan nu geschetst. 
Paul Meijer: "Zo is onduidelijk hoe 
een voordeel van € 2,7 miljoen, 
behaald bij de grondtransactie, 
werd besteed. Daarom willen wij alle 
betrokkenen laten getuigen en dat 
betekent dat een Raadsenquête het 
enige middel is om boven water te 
krijgen wat er exact gebeurd is en 
wie daar politiek verantwoordelijk 
voor zijn."
"Forza maakt zich ernstig zorgen 

over de bedrijfsprocessen en cultuur 
binnen het Raadhuis. Wethouders 
konden kennelijk zonder enige 
ambtelijke of bestuurlijke controle 
of elkaar te informeren hun gang 
gaan en de Raad buitenspel zetten", 
zo verwoordt Meijer de angst bij 
de lokale politiek. "Dit kan gewoon 
geen incident zijn. Hier is gewoon 
meer aan de hand. Dus moet de 
onderste steen boven komen. Wij 
zijn er niet van overtuigd dat er bij 
andere projecten helemaal niets 
aan de hand is, zoals burgemeester 
Theo Weterings wel wat erg snel 
heeft geconcludeerd", aldus Paul 
Meijer. x

Forza denkt dat strop in
Pioniersdossier groter is

Dat je bij sommige sporten wel 
eens behoorlijk pijnlijke klachten 
kunt krijgen is evident, maar honk-
bal is een sport waar relatief de 
minste blessures optreden zo blijkt 
uit onderzoek. Des te pijnlijker is 
het nu dat het huidige College, 
sportwethouder Adam Elzakalai 
voorop, sinds afgelopen week flink 
op de blaren zit en de oppositie-
partijen in de Gemeenteraad zich 
alvast op een homerun langs de 
zijkant aan het warmlopen zijn. 
Vandaag leest u namelijk alles over 
de pijnlijke financiële zeperd die 
de Gemeenteraad gepresenteerd 
heeft gekregen nu een rapport 
heeft aangetoond dat de realisatie 
van het nieuwe stadion van De 
Pioniers op een financieel debacle 
is uitgelopen. Je kunt je afvragen in 
hoeverre voormalig sportwethou-
der Michel Bezuijen (VVD) pal voor 
zijn vertrek als burgemeester naar 
Rijswijk, zo sportief is geweest om 
zijn opvolger en partijgenoot Adam 
Elzakalai volledige inzage te geven 
in het Pioniers dossier.
Het ziet er naar uit van niet want de 
laatste is zich afgelopen najaar rot 
geschrokken toen hij vaststelde dat 
er een budgetoverschrijding bleek 
te zijn van bijna 865.000 euro.  Zijn 
voorganger Bezuijen blijkt achteraf 
als een soort zonnekoning finan-
cieel aan de gang te zijn geweest 
in het dossier waar hij na zijn 
vertrek geschiedenis mee wilde 
schrijven maar dat nu inmiddels is 
aangemerkt als een hoofdpijndos-
sier van de eerste orde. Ik heb de 
discussies in de Gemeenteraad 
altijd bijgewoond en ervaren dat 
de toenmalige  oppositiepartijen 
faliekant tegen extra budgetten 
waren om dit sportieve 'kind met 
een honkbalwaterhoofd' alsmaar 
extra geld te geven. Bezuijen was 
er een meester in om te zeggen dat 
de Amerikaanse Honkbalbond hier 
in Hoofddorp wilde komen spelen 
in het kader van de Major League 
Baseball competitie. Hij schroomde 
er zelfs niet voor om voor 100.000 
euro een containerschip met spe-
ciaal zand naar Hoofddorp te laten 
varen omdat dit zand een vereiste 
was voor de MLB. Uiterst bedenke-
lijk is ook dat de ambtenaren, die 
van de forse budgetoverschrijding 
op de hoogte waren, gewoon hun 
kaken op elkaar hebben gehouden 
zodat de nieuwe sportwethouder 
Elzakalai er met boter en suiker in 
ging. Uiterst bedenkelijk! 
Het ergste is uiteraard dat er blijk-
baar een wethouder aan het werk 
was die zonder blikken of blozen 
op een uiterst creatieve manier aan 
het boekhouden was. Niemand 
wist er in feite van alhoewel voor-
malig financieel-wethouder Jeroen 
Nobel deze week als reactie heeft 
gegeven dat hij er wel van wist en 
dat hij ook zijn Collegeleden daar-
van op de hoogte heeft gesteld. 
Hij wil dat de Gemeenteraad zelf 
in een debat komen aantonen. 
Ziehier de Honkbalklucht in optima 
forma. De Gemeenteraad roept 
terecht 'ach en wee' maar het zou 
haar sieren als zij zich nu eens 
keihard opstelt. Het kan niet zo zijn 
dat burgemeester Theo Weterings 
er met zijn D66-wethouder John 
Nederstigt (beiden zaten destijds 
in datzelfde College) alleen maar 
mee afkomt door nu te verklaren 
dat zij erg geschrokken zijn en dat 
er maatregelen worden genomen 
om dit soort zaken te voorkomen. 
Heren: we praten over een budget-
overschrijding van 865.000 euro. 
Dat is belastinggeld van de boven-
ste plank van onze eigen inwoners. 
De Raad moet nu ballen tonen! 
Inclusief de  Collegepartijen!  

Harry Polder. x

Honkbalpijn

Sportwethouder Michel Bezuijen en financieel-wethouder Jeroen Nobel (r) 
waren verantwoordelijk voor het Pioniers honkbaldossier (Foto: Advance Pho-
tography). x

hoofddorp - Op woensdag 18 
februari gaan de deuren van het 
Repair Café in De Ark weer open 
op de nieuwe tijd: 13.30 uur. In 
de hal van kerkcentrum De Ark 
aan de Muiderbos 36 staan tus-
sen 13.30 uur en 16.00 uur alle 
vaklieden weer klaar om te hel-
pen bij alle mogelijke reparaties. 
Ook gereedschap en materialen 
zijn aanwezig. Reparaties zijn 
gratis, maar aan ieder bezoeker 
wordt een bijdrage van € 5,-- 
gevraagd voor nieuwe gereed-
schappen en dergelijke. Op de 
laatste vrijdag van de maand, 
van 13.30 tot 16.00 uur, is er ook 
Repair Café in wijkgebouw Lin-
quenda in Nieuw-Vennep. Voor 
meer info: www.repaircafe.nl. x

Repair Café
weer open

nieuw-vennep - Op dinsdag 17 febru-
ari om 20.00 uur (deuren open 
vanaf 19.30 uur) organiseert Het 
Signaal weer een spirituele avond 
in Ontmoetingscentrum Maatvast 
aan de Elemastraat 65. Deze avond 
zal verzorgd worden door Loes 
van Loon. Zij geeft boodschappen 
door aan de hand van foto's van 
overledenen. De entree bedraagt 
€ 6,--. x

Loes van Loon
bij Het Signaal
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Wandelen in Westendorf

239

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: 
reserveringskosten (€20,-), toeris-
tenbelasting (€1,50 
p.p.p.n. vanaf 15 jaar) 
en bijdrage Calamitei-
tenfonds (€2,50).

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijt                                                           
• welkomstdrankje                                                                
• 7x driegangendiner                                                        
• wifi  in het gehele hotel                                                                 
• 5-daagse SkiWelt-Erlebnis
 Wanderpass (met o.a. gratis 
 toegang tot 12 bergliften,
 6 erlebniswelten en gebruik
 regiowandelbus ‘Kaiserjet’)

Prijzen 8 dagen
30/05-12/06 239
13/06-03/07 279
04/07-14/08 299
15/08-28/08 279
29/08-18/09 259

zoekcode 21973

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers 
of via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) 
met zoekcode 21973.

Het buitenleven is in Tirol een 
feest! Wandelt u op het ritme van 
de klingelde koeienbellen over 
de alm? Of maakt u een fi ets-
tocht door het mooie landschap? 
Bezoek ook zeker de waterval-
len van Krimml en de Gerlospas! 
Voor Tiroler gezelligheid bent u in 
gemütliche dorpjes en steden zoals 
Kirchberg, Kitzbühel en Innsbruck 
aan het goede adres.

U logeert in het traditionele 
familiehotel Fleidingerhof, gelegen 
in het centrum van Westendorf 
en omringd door de Kitzbüheler 
Alpen. De Alpenrosenbahn ligt 
slechts op ca. 700 meter afstand. 
Het hotel beschikt over een restau-
rant, lounge en terras.

hoofddorp - De Gemeenteraad gaat er 
letterlijk nog een flink aantal nacht-
jes over slapen want de door het Col-
lege voorgestelde begroting van zo'n 
40 miljoen euro voor de renovatie en 
gedeelte nieuwbouw van het Raadhuis, 
ligt op dit moment nog wat zwaar op 
de maag. Of zoals SRH-raadslid Rinus 
Beusenberg het verwoordt: "Als je uit-
gaat van het minimumbedrag van 37,5 
miljoen euro dan is dat pakweg 2600 
euro per vierkante meter."

Maar voor het merendeel van de 
Gemeenteraad zal het investerings-
bedrag eerder 47,5 miljoen worden 
want ervaring van ondermeer de 
Calatravabruggen, het Huis van de 
Sport en andere projecten in de 
polder, geeft aan dat gewoon moet 
worden uitgegaan van het maxi-
maal begrootte bedrag. Dan is die 
47,5 miljoen euro goed voor 3000 
euro per vierkante meter en dat is 
iets waarover binnenkort nog een 
pittig debat gaat komen. De eer-
der geplande sessie van 29 januari 
is daarom vervallen en wethouder 
Tom Horn heeft de Raadsleden voor-
gesteld om een rondleiding door het 

gebouw te maken zodat zij zelf kun-
nen vaststellen waar het mis is met 
de huidige ruimten.

Deskundige inhuren
Beusenberg (RSH) heeft zelfs voorge-
steld dat de Raad gewoon een eigen 
deskundige moet gaan inhuren  om 
het omvangrijke renovatieplan te 
bekijken en te beoordelen en met 
een advies moet komen: "Onze 
inwoners zijn er niet mee gediend 
dat ze straks met een dossier als 
die Calatravabruggen worden opge-
scheept waar ook ontzettend onno-
dig belastinggeld aan is uitgegeven." 
HAP-raadslid Ron Heimerikx steunt 
dat idee en ook Chris Vonk (PvdA) 
en Mariëtte Sedee (CDA) vinden dat 
zij eerst nog maar eens beter moe-
ten worden geïnformeerd door het 
College. 
Financieel wethouder Derk Rene-
man (VVD) heeft al laten uitreke-
nen dat die renovatie- en bouwkos-
ten tussen de 37,5 en 47,5 miljoen 
euro komen te liggen, een marge 
van zo'n tien miljoen euro dus, die 
opmerkelijk is voor zo'n project. 
Wellicht wil hij zichzelf niet in de 

vingers snijden wanneer straks 
blijkt dat de totale kosten inderdaad 
rond die 47,5 miljoen euro komen 
te liggen. Maar daar moet de Raad 
nog wel mee akkoord gaan. Tijdens 
de werkzaamheden moeten de amb-
tenaren tijdelijk elders huisvesting 
hebben en dat bedrag is nog niet in 
de begroting opgenomen. De voor-
bereidingskosten zijn wel begroot: 

5,3 miljoen euro.

Energieneutraal
Indien de renovatie niet zou wor-
den gedaan dan zijn de geraamde 

€ 3000,-- per vierkante meter?
Dat is wel een duur Raadhuis!

Budget van 40 miljoen euro is wel heel erg fors

De achterzijde van het Gemeente-
huis wordt afgebroken en daar komt 
een bovengrondse garage voor in de 
plaats (Foto: Advance Photography).

hoofddorp - Thuis bij schilder Ben 
Haveman valt aan het begin van het 
gesprek meteen een excuus: "Weet 
je, ik ben Drent en dus van nature 
heel rustig en bescheiden maar ik heb 
inmiddels bedacht dat ik die beschei-
denheid maar eens moet laten varen 
want als ik als schilder wil scoren 
en met mijn kunst iets wil doen, dan 
moet ik zondermeer vaker naar buiten 
treden en de publiciteit opzoeken."

Maar het is niet voor het eerst dat 
de sympathieke Drentenaar in de 
kolommen van Nieuwsblad Haar-
lemmermeer staat. Enkele jaren 
geleden wijdde onze redactie al een 
kennismakingsinterview aan de in 
Hoofddorp werkende schilder op 
het moment dat hij zijn vaste baan 
als inspecteur bij het ministerie van 
Verkeer & Waterstaat na 44 jaar 
vaarwel zei en zich, meer dan voor-
heen, op de schilderkunst stortte. 
Zijn atelier was en is nog steeds de 
grote eetkeuken in huize Haveman 
en zijn talloze werkstukken staan 
keurig gerangschikt en afgedekt in 
zijn garage annex magazijn. Afgelo-
pen januari publiceerde deze krant 
als primeur het bericht dat hij een 
kleurrijk etiket had geschilderd 
voor wijnkoper Gerco Tolsma.

Kleurexpressie
Haveman zit, zoals dat heet, tien 
jaar in het schildersvak. De eerste 
acht jaar parttime maar sinds zijn 
pensionering is hij dagelijks achter 
de schildersezel te vinden om zijn 
eigen interpretatie te geven aan 
vooral vogels met lange snavels.
Een jubileum dus? Haveman, toch 
nog bescheiden: "Ach, als je dat 
vindt mag dat best maar ik kijk wel 
terug op een mooie periode waar-
in ik ook diverse schilderijen heb 
verkocht. Het was een lang traject 
met elke keer stapjes vooruit. En de 
vraag bij mij is eigenlijk: wat wordt 

mijn einddoel met al dat schilde-
ren? Dat is niet vastomlijnd want 
dat ligt in de toekomst besloten. Ik 
heb in de loop der jaren heel wat 
werkstukken gemaakt en vorig jaar 
november kreeg ik die opdracht om 
een etiket voor wijnen te schilderen. 
Ja, dat was toch wel een bijzondere 
ervaring moet ik zeggen. Noem het 
maar met een knipoog de ultieme 
beloning."     
Vorig jaar werd door de Deense 
kunstschilder Johannes Iversen de 
Neo-Expo opgericht. Een nieuwe 
Deens/Nederlandse beweging in de 
kunst die zijn bakermat heeft bij 
de Cobra-kunstenaars, de belang-
rijkste avant-gardebeweging van 
direct na de Tweede Wereldoorlog. 
Bekende CoBrA-kunstenaars zijn 
Karel Appel, Asgar Jorn en Pierre 
Alechinski. Net zoals deze kunste-
naars wil de nieuwe groep Neo-
Expo in haar werk een spontane 
uitdrukkingswijze bereiken. De 
overeenkomsten in kleurexpressies 
en ongeremdheid zijn opvallend."

Huize Leijduin workshop
Toch ziet Haveman een aantal 
grote verschillen: "Oh ja, die zijn er 
zeker. De oorspronkelijke Cobra-
beweging ontstond na de oorlog als 
afzetbeweging. Als schreeuw naar 
vrijheid. Voor de nieuwe Neo-Expo 
groep speelt meer de schreeuw om 
los te komen van maatschappelijke 
patronen en zijn de schilderijen 
lichtvoetiger en is er meer humor." 
Om de internationale samenwer-
king te bekrachtigen organiseert de 
Neo-Expo op Nederlandse bodem 
een schildermanifestatie in samen-
werking met Landschap Noord-Hol-
land en diverse MeerBusiness net-
werkgroepen in de regio. 
Deze manifestatie vindt plaats op 
aanstaande zaterdag 14 februari 
tussen 11.00 en 17.00 uur in Huize 
Leijduin In Vogelenzang. De ope-
ning wordt verricht door Peter 

"Ik ben veel te bescheiden
om als schilder te scoren"

Ben Haveman treedt toe tot Neo-Expo kunstgroep

Ben Haveman: "Cobra was een 
schreeuw naar vrijheid, Neo-Expo is 
veel lichtvoetiger en neigt naar humor" 
(Foto: Advance Photography).

jaarlasten in 2020 zo'n 14,7 miljoen 
euro per jaar. Wanneer wel wordt 
gerenoveerd dalen die kosten dank-
zij moderne en duurzame toepassin-
gen naar 12,5 miljoen per jaar. Een 
deel van het Raadhuis, met name 
waar de ambtenaren werkzaam 
zijn, zal worden gesloopt om plaats 
te maken voor een bovengrondse 
parkeergarage. Vandaar dat de ooit 
geplande garage onder het Raad-
huisplein nu niet hoeft te worden 
gebouwd. Reden waarom het onder-
zoek naar zo'n ondergrondse garage 
wordt stopgezet.
De huidige ruimte van het Raadhuis 
bedraagt 27.000 vierkante meter 
maar die zal worden teruggebracht 
tot maximaal 14.000 vierkante 
meter. Dat kan omdat er minder 
ambtenaren zijn dan voorheen en 
er door hen ook op andere locaties 
kan worden gewerkt zoals thuis als 
in wijkgebouwen en servicecentra 
elders in de polder. 
Het Raadhuis is in 1980 gebouwd en 
voldoet volgens deskundigen niet 
meer aan de huidige vestigingsnor-
men. De nieuwe inrichting wordt 
energieneutraal dus het levert 
straks geen CO2-uitstoot meer op. 
De karakteristieke ronde voorzijde 
wordt gehandhaafd want daarin 
bevindt zich de Raadszaal met daar-
naast de werkkamers van het Col-
lege van B&W en de Griffie. De voor-
bereidingsplannen duren 2 jaar en 
de renovatie/nieuwbouw eveneens 
zo'n zelfde periode. De verwachting 
is dat in 2020 het Raadhuis dan offi-
cieel wordt heropend. x

Nieuwendijk van cartoonistenver-
eniging FICO. Haveman: "Het wordt 
een sprankelende en kleurrijke 
dag waar wij als Neo-Expo leden 
een aantal fraaie schilderen gaan 
maken. Iedereen is er welkom en 
de toegang is vrij". x

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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lisserbroek - Bloembollenbedrijf 
De Ree zit weliswaar op een mooie 
locatie zo pal langs de Ringvaart in 
Lisserbroek maar het ervaart wel 
elke dag de problemen van de veel 
te smalle, en daardoor ook veel te 
drukke, ophaalbrug richting Lisse. 
Directeur Jurgen de Ree: "Dat zorgt 
inmiddels al jarenlang voor flink wat 
problemen want er zijn vrachtwa-
genchauffeurs die vanaf Lisse naar 
ons toe willen maar de straat naar 
de brug niet in mogen."

Het uit 1919 daterende De Ree 
Bloembollenbedrijf staat in feite 
met één been in Lisserbroek en 
met het andere in Lisse, zo legt 
directeur De Ree uit: "Als we de 
voordeur open doen staan we min 
of meer op de grens tussen de Bol-
lenstreek en Haarlemmermeer. 
Wij verwerken voor een groot 
deel de bollen voor de export die 
in Zuid-Holland worden geteeld. 
Met vrachtwagens komen die dan 
naar ons toe om te worden ver-
pakt in geschenkdozen en andere 
verpakkingsmaterialen. Wij zitten 
hier zondermeer strategisch want 

de afstand tot Schiphol is relatief 
kort. Dat is de reden dat wij ooit uit 
de Bollenstreek naar Lisserbroek 
zijn verhuisd."

Aquaduct of nieuwe brug? 
Via de N207 en de A4 is de afstand 
over de weg naar en van Schiphol 
prima maar het grote struikelblok 
is al jarenlang de witte ophaalbrug 
tussen Lisse en Lisserbroek over de 
Ringvaart.
De Ree: "Vergeet niet dat nog maar 
15 procent van de bollenteelt in de 
echte Bollenstreek wordt verricht 
en dat de rest al naar elders is 
verhuisd, zoals naar diverse plek-
ken in het noordelijk deel van 
Noord-Holland. Wij zijn als bedrijf 
marktleider voor de export en 
verhandelen ook de bloembollen 
die bijvoorbeeld in China worden 
geteeld. Zodoende behartigen wij 
de belangen van 450 kwekers en 
exporteren naar 40 landen. Op 
jaarbasis staan zij garant voor 40 
miljoen verpakkingen voor de 

consumentenmarkt."
Maar de grote ergernis voor het 
bedrijf is de betwiste brug over de 
Ringvaart waarvan het nog steeds 
niet duidelijk is of die op termijn 
wordt vervangen door een aqua-
duct of een hogere en bredere nieu-
we brug. De huidige witte ophaal-
brug is de directie een doorn in het 
oog want met name zomers gaat 
die talloze malen op een werkdag 
open vanwege pleziervaartuigen 
en beroepsverkeer op het water. 
Daarbij zorgen de slecht afgestelde 
stoplichten voor te veel files van 
zowel auto's als fietsen. Kortom: 
hier moet snel een oplossing voor 
komen maar de gemeenten Lisse 
en Haarlemmermeer hebben ver-
schillende visies over de nieuwe 
oeververbinding, die ook voor de 
IJsclub en Skeelerbaan in het dorp 
consequenties heeft, zo meldde 
deze krant al eerder naar aanlei-
ding van het werkbezoek dat het 
gemeentelijk College aan Lisser-
broek vorig jaar aan Lisserbroek 
bracht. x

"Brug Ringvaart Lisserbroek
is al jarenlang een knelpunt"

Bloemenbollenexpert Jurgen de Ree over transport:

Directeur Jurgen de Ree: "De verbinding over de Ringvaart moet nu maar eens 
snel worden verbeterd" (Foto: Advance Photography).

Uw Nieuwsblad niet ontvangen?
Nieuwsblad Haarlemmermeer verschijnt iedere week met een oplage van 
43.000 exemplaren in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en omgeving. In brieven-
bussen met nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze krant onver-
hoopt 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.buijzepers.nl/verspreiding. 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 :  Supercoop, Aalburgplein 63

Hema, Polderplein 209 - 213
  Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Supermarkt Hoogvliet, Graftemeerstraat 28
Jumbo Hofman, Skagerrak 204
Bruna Hoogeveen, Markenburg 73
Hoorbegrip Haarlemmermeer, Bernadottestraat 169
AKO, Muiderbos 124

Cruquius : Intratuin Cruquius, Spaarneweg 251 
Nieuw-Vennep : Bruna, Händelplein 21

Tuincentrum Suidgeest, Hoofdweg 1432
Tuincentrum Groenrijk, IJweg 1336
Jumbo Van Vliet, Symfonie 65
Supermarkt Hoogvliet, Kalslagerring 25

  Servicecentrum Zuid, Eugenie Prévenaireweg 19
Vijfhuizen : Hendrix Benzine, Vijfhuizerdijk 60

Hoogvliet Supermarkt, Vijfhuizerweg 510

schiphol - Met de bouw van een 
enorme parkeergarage kunnen lang-
parkeerders vanaf voorjaar 2016 
hun vierwielers veilig neerzetten 
maar daar hangt wel een duurder 
prijskaartje aan. Met deze nieuwe 
overdekte parkeergarage gaat de 
luchthaven meteen de concurrentie 
aan met de diverse parkeerbedrijven 
die in Haarlemmermeer en omgeving 
sinds een aantal jaren uiterst succes-
vol zijn voor langparkeerders.

Ook de gemeente Haarlemmer-
meer zal de nieuwe parkeergarage, 
met plaats voor 2.600 auto's, zon-
dermeer toejuichen want zij voert 
al geruime tijd een strijd met de 
hier uit de grond gestampte par-
keerbedrijven die vaak op braaklig-
gende terreinen auto's laten parke-
ren tegen lagere tarieven dan die 
op Schiphol worden gehanteerd. 
Met shuttlebusjes brengen zij de 
automobilisten met hun medepas-
sagiers naar de vertrekhal. Deze 
illegale parkeerterreinen zijn 
weliswaar juridisch aangepakt en 
diverse locaties zijn gestopt maar 
er is nog steeds voldoende parkeer-
aanbod aanwezig.

Shuttleservice
In het nieuwe parkeergebouw 
komen zes parkeerlagen voor in 
totaal 2.600 auto's. De locatie is 
het voorste deel van het huidige 
openlucht langparkeerterrein P3, 
ten noorden van de Schipholtun-
nel.  Zo is er dus over ruim een jaar 
de keuze tussen overdekt parkeren 
of gewoon in de openlucht de auto 
enkele weken neerzetten. Het 
parkeertarief in de garage wordt 
uiteraard duurder dan in de open 

lucht maar die prijs zal wel con-
currerend moeten zijn vanwege 
de omliggende parkeermogelijk-
heden in de polder. 
Komende juli begint Ballast Nedam 
met de bouw op basis van een ont-
werp van Zwarts&Jansma Archi-
tectenbureau. Het nieuwe gebouw 
wordt in feite de eerste parkeer-
garage die niet in het centrum-
deel van Schiphol staat. Er zijn al 
jarenlang enkele parkeergarages 
onder de vertrekhal voor mensen 
die slechts enkele dagen daar hun 
auto willen zetten. Maar die tarie-
ven zijn niet mis. 
Ook als het nieuwe parkeergebouw 
gereed is zullen de passagiers met 
shuttlebussen naar de vertrekhal 
worden vervoerd en bij terug-
komst rijden de bussen dan weer 
naar P3, zoals nu ook al gebeurt. 
Een van de inkomsten voor de 
luchthaven zijn de opbrengsten 
uit parkeergeld. In 2013 werd 82 
miljoen euro geïncasseerd en vorig 
jaar was de omzet ruim 5 procent 
hoger. In totaal heeft Schiphol 
meer dan 21.000 parkeerplekken 
voor reizigers en ruim 14.600 voor 
personeelsleden. Wat het nieuwe 
parkeergebouw gaat kosten is niet 
bekend gemaakt. x

Nieuwe parkeergarage
Schiphol in 2016 gereed

Concurrent voor illegale terreinen

Met de nieuwe 2.600 overdekte par-
keerplaatsen komt het totaal aantal 
parkeermogelijkheden voor passa-
giers op 23.000 plekken (Foto: Advan-
ce Photography).

hoofddorp - Een gitaar, een piano, 
een schemerlamp en een plekje in 
het theater, meer hebben ze niet 
nodig. Men houdt van minimaal? 
Dat kan. Daar zijn Maarten Ebbers 
en Nina de la Croix voor. Simpel. 
Eenvoudig. Goed, maar niet gek. 
Of nou ja, een beetje dan. Het zijn 
tenslotte cabaretiers. Droger dan 
kurk. Maar vooral muzikaal. Zéér 
muzikaal. Prachtige liedjes. Ze 
willen het liefst maar één ding: 
optreden. Waar? Maakt niet uit. 
Hoe? Ook niet. Klein is prima. 
Ze hebben een gitaar. Ze hebben 
elkaar. Dan kan de voorstelling 
beginnen. Licht uit, spot aan. 
Intiemer gaat men het dit seizoen 
niet vinden. Hoeft ook niet. 'Meer 
hebben we niet nodig' is te zien 
op woensdag 18 februari om 20.30 
uur in Het Oude Raadhuis. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via de kassa 
van De Meerse, tel. 023-5563707 
en/of www.demeerse.nl. x

Cabaretduo in
Oude Raadhuis

hoofddorp - Drie vrouwen, drie 
continenten, één passie: drums! 
Beat The Kitchen is een nieuwe 
percussiegroep met drie vrou-
welijke top-percussionisten uit 
drie verschillende werelddelen: 
Europa, Azië en Zuid Amerika. De 
tijd dat slagwerk uitsluitend een 
mannelijke aangelegenheid was 
behoort voorgoed tot het verle-
den. Dit bewijzen de dames van 
Beat The Kitchen met een schit-
terend percussieconcert waarin 
ritmes en percussie instrumen-
ten uit de hele wereld samen-
komen. Westers slagwerk, spec-
taculaire Japanse Taiko drums, 
Cubaanse conga's en timbales, 
elektronische drums en een keur 
aan bijzondere nieuwe percussie 
instrumenten worden op origi-
nele wijze gecombineerd. Beat 
the Kitchen is te zien op zaterdag 

Beat The Kitchen
live in De Meerse

Beat the Kitchen (Foto: pr/Daniel 
Patriasz).

14 februari om 20.30 uur in de 
kleine zaal van De Meerse. Kaar-
ten voor Beat the Kitchen zijn 
verkrijgbaar via de kassa van De 
Meerse, tel. 023-5563707 en/of 
www.demeerse.nl. x

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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schiphol - Aan de laatste Alderstafel 
blijkt dat er toch een mogelijkheid is 
om het aantal starts en landingen met 
10 procent te laten doorgroeien naar 
550.000 in het jaar 2020. Voorwaarde 
is dan wel dat er stillere toestellen de 
luchthaven aandoen dan tot nu toe het 
geval is. Tot dat jaar stagneert het aan-
tal vliegbewegingen op 500.000 en niet 
op de gewenste 510.000 zoals de Schip-
hol-directie sinds 2008 had gevraagd.

Die groei naar 550.000 vliegbewegin-
gen mag trouwens ook alleen maar 
als er minder nachtvluchten worden 
uitgevoerd en er slimmere vliegrou-
tes worden gekozen. Inmiddels heeft 
staatssecretaris Wilma Mansveld 
(PvdA) de Omgevingsraad geïnstal-
leerd, die de opvolger is van de Alders-
tafel en het CROS overlegorgaan.  Om 
het aantal vliegbewegingen ook nu al 
op een hoger peil te brengen mag de 
luchthaven meer gebruikmaken van 
vier banen tegelijkertijd. In 2015 zal 
Schiphol 440.000 starts en landin-
gen realiseren terwijl de technische 

capaciteit liefst 600.000 is. Afgelopen 
jaar waren er al 438.000 vliegbewe-
gingen!

Spijkerboorroute blijft
De vraag is of de parallelle Kaagbaan 
nog wordt aangelegd want dan zou 
de luchthaven zondermeer al 700.000 
vliegbewegingen op jaarbasis kun-
nen realiseren. Maar de kans op zo'n 
tweede Kaagbaan lijkt vooralsnog 
gering omdat dan honderdduizenden 
inwoners meer ernstig geluidslawaai 
gaan ondervinden, met name in Rij-
senhout. 
Ook het verleggen van de Spijker-
boorroute is niet mogelijk, maar VVD-
raadslid Pieter-Jan de Baat vraagt zich 
af of het bewonerscomité Floriande 
wel serieus is gehoord: "De bewoners 
hebben vorig najaar nog een petitie 
in de Tweede Kamer aangeboden 
maar dat heeft blijkbaar niets opge-
leverd. Trouwens, fijnstof in de lucht 
boven onze polder blijft gewoon een 
zorgenpunt. Ik vind dat wij dat in 

Haarlemmermeer maar eens grondig 
moeten laten onderzoeken. Als VVD 
hebben wij onlangs het College over 
dit fijnstofprobleem vragen gesteld 
en wij zijn benieuwd wat het ant-
woord wordt."
GroenLinks maakt zich evenees grote 
zorgen over toenemende geluids-
overlast en fijnstof in de polder. Ook 
PvdA-statenlid Gohdar Masson, zelf 
inwoner van Nieuw-Vennep, is niet 
blij met het gesloten contract: "Het 
is geen goed compromis omdat de 
overlast voor inwoners alsmaar toe-
neemt door het extra gebruik van een 
vierde baan." Masson keert zich daar-
bij tegen zijn eigen partijgenoot en 
gedeputeerde Tjeerd Talsma, die zelf 
zegt tevreden te zijn met het gesloten 
akkoord. x

Banenmotor Schiphol na 
2020 naar 550.000 starts

VVD fel tegen fijnstof boven de polder

Reizen per vliegtuig blijft voor velen 
nog steeds een gewild vervoermid-
del en dus zal het aantal passagiers 
verder toenemen (Foto: Advance Pho-
tography).

hoofddorp - Het CDA Haarlemmer-
meer vreest dat de tussenstap die de 
Commissie Verkeer&Vervoer van de 
provincie Zuid-Holland wil zetten in 
het kader van de aanleg van de Duin-
polderweg, wel eens tot een flinke 
vertraging kan leiden. Dat stelt de 
CDA-fractie bij monde van fractieassi-
stent Erik van der Peet in een brief van 
13 januari aan het gemeentelijk Col-
lege: "De Commissie wil zich namelijk 
eerst uitspreken over de verkeerskun-
dige knelpuntanalyse maar daar zijn 
wij niet blij mee want de bereikbaar-
heidsproblemen groeien dag na dag 
in de polder."

Van der Peet: "Die tussenstap gaat 
zondermeer extra tijd kosten en 
het lijkt er sterk op dat de provincie 
Zuid Holland de nut en noodzaak 
van de Duinpolderweg hiermee 
opnieuw ter discussie stelt en dat 
verbaast ons enorm. Reden waarom 
wij ons als CDA-fractie grote zorgen 
maken over de gevolgen die deze 
tussenstap heeft voor de voortgang 
van de ontwikkeling en realisatie 
van de Duinpolderweg. Leidt uit-
stel niet tot afstel is dan ook onze 
vraag."

Verkeersoverlast
Reden waarom het CDA enkele 
schriftelijke vragen aan het College 
heeft gesteld. Van der Peet: "Aller-
eerst willen wij graag weten of in 
de Stuurgroep Duinpolderweg, 
waarvan het College deel uitmaakt, 
überhaupt gesproken is over een 
mogelijke tussenstap. Daarnaast 
horen wij graag of ons College het 

heeft zien aankomen dat een der-
gelijk tussenstapverzoek van de 
provincie Zuid Holland te voorzien 
was. Tevens vernemen wij uiter-
aard of er aanwijzingen zijn dat de 
provincie Zuid-Holland aanstuurt 
op andere oplossingen van het 
bereikbaarheidsprobleem tussen 
de Bollenstreek en de Haarlemmer-
meer. Ook willen wij graag weten 
of het College onze zorg deelt dat 
de planning van de Duinpolderweg 
hierdoor verdere vertraging kan 
oplopen. Maar wij vernemen ook 
graag wanneer het College inzicht 
kan geven in de gevolgen van de 

tussenstap voor de planning van 
de Duinpolderweg zoals die eerder 
door het College aan de Raad is ver-
strekt."
Van der Peet geeft nog als aanvulling 
dat zijn fractie het belangrijk vindt 
dat de  bereikbaarheidsproblema-
tiek in Haarlemmermeer West kor-
daat wordt aangepakt. Veel inwo-
ners ervaren hier al lange tijd over-
last van. De Duinpolderweg is een 
van de oplossingen hiervoor maar 
lijkt nu mogelijke vertraging op te 
lopen: "Hoelang kunnen wij het ons 
nog veroorloven om een oplossing 
voor onze lokale bereikbaarheids-
problemen  te laten afhangen van 
een regionale afweging tussen twee 
provincies?". x

CDA vreest dat Duinpolderweg
te veel vertraging gaat oplopen

De aan te leggen Duinpolderweg moet 
ook de verkeerschaos langs de Ring-
vaart in Zwaanshoek voor een groot 
deel opheffen (Foto: Advance Photo-
graphy).

hoofddorp - De Rabobank wil klant-
gerichter maar ook efficiënter wor-
den. Dat is de doelstelling van de 
vorig jaar juli aangetreden nieuwe 
bestuursvoorzitter Wiebe Draijer 
die niet schroomt om te zeggen 
dat zijn bankorganisatie vooral ook 
dichter bij de klant moet komen. 
Ondanks die ambitie is het wel zo 
dat de Rabobank meer filialen gaat 
sluiten omdat die gewoon overbo-
dig zijn.

De sluiting van het filiaal in Nieuw-
Vennep aan de Hoofdweg-Oost is 
daarvan een voorbeeld. De nieuwe 
Rabobank topman maakte vorig 
jaar een rondgang langs diverse 
lokale filialen en constateerde 

dat klanten nog steeds loyaal zijn 
omdat zij vinden dat de Rabobank 
dicht bij hen staat. Dat meldt Dra-
ijer in het Rabobank Magazine 
Haarlem & Omstreken waarin 
hij ook zegt: "Wij moeten vanuit 
de nieuwe virtuele werkelijkheid 
een brug slaan naar de klant. Dan 
komen wij weer in onze kracht als 
de bank die persoonlijk, dichtbij 
en betrokken is."

Internetbankieren 
Het feit dat juist de Rabobank met 

Steeds meer bankfilialen
zijn overbodig en sluiten

'Klanten meer op maat bedienen'

Ook de eens zo belangrijke Rabobank 
vestiging in Nieuw-Vennep sluit haar 
deuren en krijgt een servicedesk in 
Pier K (Foto: Advance Photography).

deze strategie diverse filialen sluit 
is met name voor ouderen een pro-
bleem omdat juist die groep klan-
ten voor een zeer groot deel niet 
via internet bankiert en het liefst 
aan het bankloket verschijnt. 
Maar de nieuwe werkelijkheid is 
wel dat er anno nu steeds minder 
mensen naar een bankkantoor 
gaan en als ze dat wel doen dan is 
de vraag: waarvoor?
Sinds de introductie van internet-
bankieren en de enorme opkomst 
van mobiel bankieren is het aantal 
klanten bij bankfilialen per dag op 
één hand te tellen. Maar het zijn 
niet alleen Rabobank filialen die 
sluiten want ook ABN AMRO en 
ING sluiten continu lokale vesti-
gingen. In 2003 telde ons land nog 
1200 Rabobank filialen maar dat 
aantal zakte in 2009 al tot 900 en 
in 2014 waren er nog slechts zo'n 
500 lokale vestigingen open.
Dat gebeurt omdat steeds meer 
klanten gewoon uit de muur cash 
geld trekken of daar hun saldo 
checken en hun overschrijvingen 
en betalingen via hun smartpho-
ne regelen. ABN AMRO heeft uit-
gerekend dat van haar 5 miljoen 
klanten er 3 miljoen nooit in een 
kantoor komen, aldus financi-
eel topman Kees van Dijkhuizen 
onlangs in een toelichting bij de 
laatste kwartaalcijfers over 2014. 
Dat dit ook gevolgen heeft voor de 
werkgelegenheid bij de banken is 
duidelijk. Vakbondsman Emanuel 
Geurts van De Unie zei eind vorig 
jaar al dat hij voorziet dat over 5 
jaar de helft van de werknemers 
niet meer bij een bank werkt. x

hoofddorp - Groei&Bloei afd. 
Haarlemmermeer organiseert op 
maandag 16 februari om 20.00 
uur de lezing 'De Tuinerie door de 
seizoenen heen' in Kerkelijk Cen-
trum De Ark aan de Muiderbos 
36. Tijdens de lezing doorloopt 
tuinontwerpster Alie Stoffels de 
seizoenen van zaaien, tot dahlias, 
moestuin inplanten, borderon-
derhoud, alles komt voorbij. De 
borders worden gevolgd in hun 
verandering. De toegang is gratis. 
Voor meer info: www.haarlem-
mermeer.groei.nl. x

Tuinerie door de
seizoenen heen

hoofddorp - Roué is terug! Na vijf suc-
cesvolle voorstellingen vindt hij het 
welletjes. Dit keer gooit hij het roer om. 
Definitief. Nóg grappiger. Nóg sneller. 
Frisser. De reprise 'FF wat anders' van 
Roué Verveer is te zien op donderdag 19 
februari om 20.15 uur in de grote zaal 
van De Meerse.

Ga er goed voor zitten, want het tempo 
is hoog. Hij laat je niet uitlachen. Dat 
zijn we van hem gewend. Hij praat 
nou eenmaal sneller dan hij denkt. Of 
nee, juist andersom. Eén ding veran-
dert niet: u gaat zoals gewoonlijk naar 
huis met buikpijn van het lachen! Ga 
dus naar zijn voorstelling, want voor 
je het weet komt er iets op je pad. Roué 
ontroert en verbaast, ontwart en stelt 
vragen. Tijden veranderen. Daarom: 
'FF wat anders'. Wel zo verfrissend. 
Zijn programma's staan stijf van de 
humor, zonder dat Roué de ene grap 
na de andere serveert. Het is de manier 
van vertellen, de herkenning, de milde 
ironie die op de lachspieren gaan wer-
ken. Of je nu wilt of niet, hij pakt je 
met boter en suiker in. Naast zijn the-
atershows is Roué ook geregeld op tv 
te zien bij onder andere 'DWDD', 'Eva 
Jinek' en 'Pauw en Witteman'. Voor 
zijn voorstelling 'Mans Genoeg' werd 

hij genomineerd voor de prestigieuze 
cabaret prijs 'Neerlands Hoop'. Door 
veel op te treden met Comedytrain 
en FreshWagon groeide hij uit tot 
een waar comedy talent. Dat bewijzen 
zijn zes goed bezochte eigen theater-
shows. Eerder stond hij in De Meerse 
met zijn voorstellingen 'In zeer goede 
staat' en 'Mans genoeg'. Kaarten voor 
Roué Verveer zijn verkrijgbaar via de 
kassa van De Meerse, tel. 023-5563707 
en/of www.demeerse.nl. x

Roué Verveer, ff wat anders
maar nog steeds hilarisch

Roué Verveer (Foto: pr/Raul Neij-
horst).
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schiphol - Wat is er nog over van de 
eens zo succesvolle en roemruchte 
luchtvaartchartermaatschappij van 
oprichter Martin Schröder? Wel, 
dat zijn inmiddels nog slechts 3 
vrachtvliegtuigen want de andere 6 
worden verkocht en de passagiers-
vliegtuigen zijn al geruime tijd uit 
het luchtruim verdwenen. Dat houdt 
in dat voor maximaal 400 mannen en 
vrouwen geen werk meer is en dat zij 
inmiddels bezig zijn om bij de KLM 
een onderkomen te vinden maar dat 
gaat niet zonder slag of stoot zo 
blijkt.

Sinds het moment dat KLM door Air 
France is overgenomen, alhoewel 
trouwe blauwe medewerkers nog 
altijd denken dat het een gezonde 
fusie was, is ook de toekomst van 
Martinair uiterst onzeker gewor-
den. Dat zal voor grondlegger 

Martin Schröder, die onlangs nog 
in Hoofddorp een eerste boom 
plantte in een prachtig te ontwik-
kelen parkgebied, zondermeer 
flink slikken zijn geweest toen hij 
de bedrijfsleiding overdroeg en 
zijn concern alsmaar in zwaarder 
weer belandde.  

Vrachtvervoer
De vliegtuigen voor passagiersver-

voer werden afgestoten en Marti-
nair concentreerde zich noodge-
dwongen op vrachtvervoer. Maar 
die sector leidt al vele jaren verlies 
vanwege de economische crisis 
maar een andere concurrent zijn 
de steeds groter geworden nieuwe 
passagiersvliegtuigen die grotere 
laadruimten hebben en zodoende 
de vrachtvluchten van Martinair 
beconcurreren. Er is al eens uitge-
rekend dat met die grote toestellen 
zo'n 90 procent van de vracht kan 
worden meegenomen waardoor 
echte vrachtvliegtuigen niet meer 
noodzakelijk zijn.
Directeur Erik Varwijk, die bij KLM 
verantwoordelijk is voor de vracht-
divisie, heeft al eens eerder gezegd 
dat er meer winst met vrachtvlieg-
tuigen moet worden gemaakt 
maar dat met de huidige tarieven 
en hoge kosten bijna geen enkele 

maatschappij op Schiphol winst 
kan maken met vrachtvluchten.
Voor het eind van 2016 zullen de 
resterende 6 Martinair MD-11 toe-
stellen worden verkocht en blijven 
slechts de nieuwe Boeings 747 in 
de lucht. Aanschaf van nieuwe zui-
nigere toestellen is op dit moment 
financieel onhaalbaar en om Mar-
tinair als bedrijf te verkopen is 
ook niet mogelijk omdat daar 
geen overnamepartners voor zijn. 
Air France heeft ook al twee van 
haar vier vrachttoestellen afgesto-
ten omdat die te duur werden. Air 
France/KLM heeft thans een lucht-
vloot van 170 passagiersvliegtui-
gen met zeer grote laadruimten 
waardoor echte vrachttoestellen 
overbodig zijn geworden. x

Martinair heeft nog maar 
3 vrachtvliegtuigen over

Chartermaatschappij bijna ter ziele

De vraag is: hoe lang staat het Martin 
Air logo nog symbool voor de roem-
ruchte periode van deze populaire 
chartermaatschappij? (Foto: Advance 
Photography).

nieuw-vennep - Op woensdag 11 
februari om 17.30 uur vindt in 
wijkgebouw Linquenda aan de 
Oostmoor de officiële opening 
plaats van Eetcafé De Heksen-
ketel. Iedere tweede woensdag 
van de maand kunnen bezoekers 
terecht bij deze nieuwe activiteit. 
De prijs voor deelname bedraagt 
6 euro. Betaling van de reserve-
ring à contant bij binnenkomst. 
Gezien de beperkte capaciteit van 
40 plaatsen is het noodzakelijk 
om, tot uiterlijk 12.00 uur een 
week van tevoren, te reserveren 
via tel. 0252-621481. x

Linquenda start
met eetcafé

hoofddorp - Op zondag 22 febru-
ari worden de Oscars weer uitgereikt. 
Daarom draait men in Het Oude Raad-
huis tijdens dit weekend twee oude 
Oscarwinnende films: 'The King's 
Speech' en 'The Artist'. 'The King's 
Speech' draait op zaterdag 21 februari 
en 'The Artist' op zondag 22 februari. 
Beide films starten om 20.00 uur.

'The King's Speech' is het waarge-
beurde verhaal over Koning Geor-
ge VI. De film is winnaar van vier 
Oscars (2011) voor beste film, beste 
regisseur, beste mannelijke hoofd-
rolspeler (Colin Firth) en beste ori-
ginele script. 'The Artist' speelt zich 
af in 1927 en gaat over een stomme 
filmacteur wiens carrière in het 
slop raakt wanneer de geluidsfilm 
zijn intrede doet. De film heeft vijf 
Oscars gewonnen in 2012: voor 
beste film, beste acteur (Jean Dujar-
din), beste regie, beste muziek en 

beste kostuum.
In 'The King's Speech' wordt Bertie 
(Colin Firth), die al zijn hele leven 
een ernstig stotterprobleem heeft, 
gekroond tot Koning George VI van 
Engeland. Zijn land staat op dat 
moment aan de vooravond van een 
oorlog, en het volk vraagt wanho-
pig om een leider in deze bange tij-
den. Zijn vrouw Elizabeth (Helena 
Bonham Carter) besluit contact te 
zoeken met de excentrieke logope-
dist Lionel Logue (Geoffrey Rush) 
om George te helpen zijn spraak 
te verbeteren. Ondanks een wat 
moeilijke start lijkt Lionel's onor-
thodoxe methode zijn vruchten af 
te werpen: de Koning ontwikkelt 
niet alleen het vertrouwen in zijn 
stem om het volk toe te spreken, 
ook ontstaat er een hechte vriend-
schap tussen George en Lionel.

De film 'The Artist' vertelt het 
verhaal van George Valentin, een 
knappe, charismatische man en 
de grote ster van de 'stomme film'. 
Wanneer de geluidsfilm echter zijn 
intrede maakt, raakt de carrière 
van George in het slop. Drank en 
armoede brengen hem verder in 
verval. De carrière van de opko-
mende jonge actrice Peppy Miller, 
schiet juist als een raket omhoog. 
Zij biedt hulp aan George om terug 
op het witte doek te verschijnen en 
spoort hem aan danser te worden. 
Samen proberen zij de weg naar de 
top te vinden. Met: Jean Dujardin, 
James Cromwell, Bérénice Bejo, 
John Goodman e.a.
Kaarten voor 'The King's Speech' 
en 'The Artist' zijn verkrijgbaar via 
de kassa van De Meerse, tel. 023-
5563707 en/of www.demeerse.nl. x

Het regent Oscars in
Het Oude Raadhuis

The King's Speech (Foto: pr).

hoofddorp - De ijzersterke cast van 
het toneelstuk 'Liefdeslied' bestaat 
uit Anneke Blok ('God van de Slach-
ting'), Beppie Melissen (Carver, 
Jiskefet, 'Gooische Vrouwen') Paul 
R. Kooij ('God van de Slachting') en 
Astrid van Eck. 'Liefdeslied' 'is te 
zien op woensdag 25 februari om 
20.15 uur in de grote zaal van De 
Meerse.

Onder het label Wittenbols & Lig-
thert bouwen schrijver Peer Wit-

tenbols en regisseur Rob Ligthert 
onverstoorbaar aan hun inmid-
dels imposante oeuvre, waaron-
der recentelijk 'Honingjagers' 
(met o.a. Astrid van Eck winnares 
Colombina 2013) en 'Vette Dins-
dag'.
Een gesloten kantine in de hal van 
een provinciaal ziekenhuis. Het is 
midden in de nacht. Vier mensen 

Over de kwetsbaarheid
van leven en de liefde

De cast van het toneelstuk 'Liefdes-
lied' (Foto: pr/Mieke Struik).

hoofddorp - 'Boompje Beestje' van 
De Dames Slier is een poëtische 
muzikale theatervoorstelling voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Een dag 
uit het leven van een mooie oude 
boom. 'Boompje Beestje' is te zien 
op zondag 22 februari om 14.00 uur.
's Ochtends wordt de boom wakker. 
's Avonds gaat de boom slapen. 
Wat gebeurt er overdag? Er komt de 

hele dag bezoek langs: een serieus 
paard, een enthousiaste hond, een 
dappere mier. Een voorstelling met 
veel muziek, liedjes, poppenspel, 
humor en weinig woorden. Kaar-
ten voor de vorostelling 'Boompje 
Beestje' zijn verkrijgbaar via de 
kassa van De Meerse, tel. 023-
5563707 en/of de website www.
demeerse.nl. x

'Boompje Beestje'
in Oude Raadhuis

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

waken bij de mooie, jonge Raaf. 
Zijn vrouw, zijn moeder, de nacht-
zuster en een rechercheur. Raafs 
toestand is zorgelijk. Gaandeweg 
de nacht wordt duidelijk dat wat 
een auto-ongeluk leek, misschien 
allesbehalve een ongeluk was. 
Raaf blijkt veel geheimen te heb-
ben. Zo worden alle vier plots en 
rigoureus geconfronteerd met de 
eindigheid en kwetsbaarheid van 
hun levens en liefdes.
Peer Wittenbols en Rob Ligthert 
willen als uniek schrijvers-/regis-
seursduo met hun inhoudelijke, 
authentieke Nederlandse reper-
toire, in continuïteit en autonomie 
de theaterwereld verdiepen en 
verlevendigen. Sinds begin jaren 
negentig, eerst bij het Huis van 
Bourgondië, vervolgens als Federa-
tie en tenslotte als oprichters van 
Oostpool, bouwden Wittenbols en 
Ligthert aan een omvangrijk oeu-
vre. Onder het label Wittenbols & 
Ligthert werken Peer Wittenbols 
en Rob Ligthert gestaag verder. Ze 
ontwikkelen compassionele thea-
terprojecten waarin ze de maak-
baarheid van onze samenleving en 
het dreigend menselijk failliet op 
genuanceerde wijze onder de loep 
nemen. Een en ander onder het 
artistieke motto: Creëer je eigen 
toekomst, voordat een ander het 
voor je doet. 
Kaarten voor 'Liefdeslied' zijn 
verkrijgbaar via de kassa van De 
Meerse, tel. 023-5563707 en/of 
www.demeerse.nl. x
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hoofddorp - Beveiliging staat inmid-
dels al enkele jaren hoog op de ladder 
bij particulieren en ondernemers. Wie 
zich daarbij uitstekend profileert is 
het bedrijf Tri-plus van eigenaar Porto 
Franco, dat zich als adviesbureau 
beweegt op het gebied van medezeg-
genschap, arbeidsveiligheid en human 
resources: "Wij zijn met drie partners, 
dus vandaar de naam Tri-plus, waarbij 
de 'plus' staat voor klant. Want die 
staat uiteraard centraal." 
 
Als geen ander weet de van origine 
Portugees hoe het met de beveili-
ging is gesteld: "Er zijn veel wonin-
gen waar nog veel te gemakkelijk 
kan worden ingebroken en bedrijfs-
panden kunnen ook vaak eenvoudig 
worden gekraakt. Kijk maar naar 
de commotie vorige week in het 
NOS gebouw in Hilversum waar de 
nieuwsuitzending urenlang werd 
stilgelegd omdat de beveiliging daar 
volstrekt niet deugt." Hoofddorper 
Franco (50) kwam op 4-jarige leeftijd 
met zijn ouders naar Nederland. Hij 
zat bijna twintig jaar in de horeca, 
was schoonmaker in het VU-zie-
kenhuis, deed de Mavo en Meao en 
werkte als assistent op een röntgen-
afdeling in datzelfde ziekenhuis.

Woningbeveiliging
"Maar in dat ziekenhuis hadden 

ze destijds geen airco dus trok ik 
gewoon mijn korte broek aan bij 
een temperatuur van 27 graden. Dat 
mocht niet dus toen ben ik Sociaal 
Juridische Veiligheidskunde gaan 
studeren en inmiddels hebben wij 
een zeer gezond bedrijf dat zich 
specialiseert op arbeidsveiligheid 
en medezeggenschap", zegt Franco 
in zijn kantoor aan de Wijkermeer-
straat.op bedrijventerrein Hoofd-
dorp-Noord.
Franco en zijn team houden zich 
bezig met begeleiding van fusies, 
het onderhouden van relaties met 
Arbodiensten en bedrijfsbeveili-
ging: "Ik zal niet uitgebreid ingaan 
op datgene wat wij doen voor het 
bedrijfsleven maar me in dit inter-
view beperken tot wat particulie-
ren kunnen doen om hun woning 
beter te beveiligen en tegen brand 
te beschermen. Kijk, je kunt zonder-
meer sparen op je brandverzekering 
als je voor zo'n 150 euro de volgend 
set aanschaft: een brandblusser (60 
euro), blusdeken (25 euro) en diver-
se rookmelders (15 euro per stuk). 
Uiteraard geeft de politie veel voor-
lichting maar wij kunnen eigenaars 
van woningen uitstekend adviseren 
hoe zij hun bezittingen beter kun-

nen beveiligen."

Zendmastperikelen
Recent is Tri-plus in Wassenaar 
gekozen tot onderzoekspecialist 
op het gebied van stralingsproble-
men bij zendmasten. Franco: "Wij 
voeren voor opdrachtgevers een 
risico-inventarisatie onderzoek uit 
gerelateerd aan eventuele klachten 
waarvan men denkt dat die voort-
komen uit straling van zendmasten. 
Wij hebben daar speciale appara-
tuur voor als voorloper op de Neder-
landse normering in 2016. Er is nog 
heel wat onontgonnen gebied op dit 
terrein en een echte normering, net 
zoals ooit met asbest, komt er aan." 
Toch nog even een zijsprongetje 
richting de activiteiten van Tri-plus 
voor ondernemers: "Veiligheid staat 
voorop, of het nu om inbraak gaat, 
brand of hoe je achter de laptop zit. 
Als dat laatste niet goed is dan krij-
gen werknemers lichamelijke klach-
ten. Wij verzorgen op maat onze 
dienstverlening en doen dat onder-
meer door een intakegesprek met 
de opdrachtgever en aanvullende 
gesprekken met medewerkers. Het 
aantal verbeterpunten in de arbeids-
veiligheid zijn legio. Daar heb je als 
doorsnee ondernemer gewoon geen 
weet van. Maar wij wel. Wij werken 
voor overheidsinstanties en grote 
(inter)nationale bedrijven en bevei-
ligingsinstanties. Onze specialisten 
hebben ruime ervaring en trai-
nen leidinggevenden, ondermeer 
op Schiphol en de luchthaven op 
Bonaire". x

"Betere beveiliging staat
hoog op de prioriteitlijst"

Porto Franco van Tri-plus Beveiliging:

Porto Franco: "Woningen en bedrijfspanden zijn nog steeds onvoldoende bevei-
ligd tegen inbraak, insluiping en brand" (Foto: Advance Photography).

hoofddorp - Met de regelmaat van 
de klok kunnen inwoners van Haar-
lemmermeer naar een spreekuur-
moment van een politieke partij dat 
wordt gehouden in de fractiekamer 
van de betreffende politieke fractie 
in het Raadhuis. Maar dat is al jaren 
geen succes zo blijkt uit reacties van 
betrokkenen, want met name in de 
winterperiode gaat geen sterveling 
's avonds de deur uit richting Hoofd-
dorp. En juist dáár heeft het CDA iets 
op gevonden: het Skype spreekuur!

Fractievoorzitter Mariëtte Sedee 
glimlacht van trots: "Ik begrijp 
echt niet dat andere politieke par-
tijen in de polder daar nog niet zijn 
opgekomen want van de reguliere 
spreekuren maakt praktisch nie-
mand gebruik. Wie gaat er nu 's 
avonds naar het Raadhuis om even 
met een partijgenoot te praten? Dat 
doe je op z'n minst toch gewoon per 
telefoon? Of desnoods via sms-je of 
een emailbericht. Maar als moder-
ne partij in de polder introduceren 
wij dus vandaag het CDA Skype 
Spreekuur."

Maatwerk
De christendemocraten zijn er vast 
van overtuigd dat deze manier van 
spreekuur houden bij deze moder-
ne tijd hoort. Sedee: "Ons bestuur 
en alle fractieleden vinden dat 
een vast spreekuur in Hoofddorp 
gewoon niet meer werkt. Zoiets is 
veel te gedateerd. Wij willen graag 
maatwerk leveren en vandaar dat 

wij hebben gekozen om via skype 
met inwoners in contact te staan als 
zij vragen, opmerkingen of kritiek 
hebben."
"Via Skype kunnen mensen ons 
bereiken voor een gesprek maar 
als zij willen dat wij bij hen thuis 
komen, hen willen terugmailen 
of aanvullend terugbellen, is dat 
uiteraard ook geen probleem. Sky-
pen maakt het mogelijk om elkaar 
te zien en te spreken dankzij de 
moderne techniek want als je dat 
al privé of zakelijk doet, dan moet 
het toch ook voor een moderne poli-
tieke partij als het CDA een prima 
communicatiemiddel zijn? Alle vijf 
fractiegenoten doen er aan mee, 
want wij gaan een rooster maken 
wie er in welke week Skypedienst 
heeft. Wij beginnen zo snel moge-
lijk en zullen nog bekendmaken 
hoe inwoners ons voortaan kunnen 
bereiken vanuit hun stoel thuis". x

CDA introduceert Skype:
spreekuur voor inwoners

Partijspreekuur is uit de tijd

Speciaal voor Nieuwsblad Haarlem-
mermeer test Mariëtte Sedee met 
succes alvast de skypeverbinding 
met een inwoner (Foto: Advance Pho-
tography).

TOTALE
OPHEFFINGS
UITVERKOOP

wegens gezondheidsredenen sluiten wij

na 40 jaar onze tapijthandel

PERSIAN CARPETS NOORDEINDE

Noordeinde 130 Den Haag, tel. 070 3450047
www.persiancarpets.nl
di.-za. 10:00-18:00 uur, elke zo. 13:00-17:00 uur.

hoofddorp - De VVD Haarlemmermeer 
trapt dit jaar af met een Politiek Café 
waarbij liefst drie interessante onder-
werpen op de agenda staan: duur-
zaamheid, mobiliteit en Schiphol. Als 
vanouds wordt ook nu weer gekozen 
voor De Beurs in Hoofddorp. De bij-
eenkomst vindt plaats op 16 februari 
en start om 20.00 uur. 

Voor dit eerste VVD Politiek Café 
in 2015 is Gedeputeerde Elisabeth 
Post (tevens lijsttrekker voor de Pro-
vinciale verkiezingen dit jaar) als 
gastspreker uitgenodigd. Partijge-
noot en wethouder Derk Reneman 
(Financiën) is de tweede spreker. De 
drie thema's die gelegenheid bieden 
voor zaaldiscussie met de sprekers, 
staan bij de VVD hoog in het vaan-
del. Onlangs heeft Raadslid Pieter-
Jan de Baat het College nog vragen 
gesteld over fijnstof boven de pol-
der en de uitbreiding van starts en 
landingen op de luchthaven.

Windturbinepark
Over het onderwerp duurzaamheid 
heeft de VVD de afgelopen jaren al 
haar zegje gedaan maar uitbrei-
ding of annulering van het door 
D66-wethouder John Nederstigt, 
zo gewenste grote turbinepark in 
het zuiden van de polder, is inmid-
dels afgewezen door de provincie 
Noord-Holland, maar zorgt nog 
steeds voor de nodige ophef in deze 
gemeente. Dorpsraden, wijkraden, 
inwoners en diverse andere poli-
tieke partijen zetten grote vraagte-
kens bij de plaatsing van nog meer 
windturbines in Haarlemmermeer. 
Dit onderwerp zal voor flinke dis-
cussies zorgen tijdens dit eerste 
VVD Politiek Café dit jaar.

Over de uitbreiding van dit wind-
molenpark hebben VVD Haarlem-
mermeer en de provincie volstrekt 
verschillende visies, dus dat is een 
mooie opsteker voor het debat op 
16 februari. Het onderwerp mobili-
teit staat in het teken van de omleg-
ging van de A9 en de afwaardering 
van de Schipholweg. Ook daar heeft 
de lokale VVD een uitgesproken 
mening over, zoals Reneman zal 
aantonen. Als derde zal er worden 
gediscussieerd over de groei van 
Schiphol. Dit onderwerp is vanwege 
de recente afspraken aan de voor-
malige Alderstafel eveneens uiterst 
actueel. Kortom: een drietal onder-
werpen die het de moeite waard 
maken om maandag 16 februari om 
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
aanwezig te zijn. x

VVD politiek café: Schiphol,
duurzaamheid en mobiliteit

Drietal onderwerpen op 16 februari

Moet uitbreiding van dit soort foei-
lelijke windturbines het fraaie pol-
derlandschap verder gaan ontsieren 
vragen tegenstanders zich af... (Foto: 
Advance Photography).

zwanenburg - H.S.C. De Bataaf rijdt 
zondag 15 februari de Wintertocht 
over een afstand van 60 km. De 
start is om 10.00 uur vanaf het 
clubgebouw aan de Kinheim 7. De 
kosten bedragen € 3,--, NTFU-leden 
betalen € 2,--. Op 1 maart wordt 
de Slotentocht gereden over een 
afstand van 60 km. Voor meer info: 
Elly Marcus, tel. 020-4976810. Zie 
ook: www.tcdebataaf.nl. x

De Bataaf rijdt
de Wintertocht

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Havatec (www.havatec.com) ontwikkelt en produceert high-tech machines voor de inspec�e en het verwerken van bloemen, 
bloembollen en kaas. Onze machines beva�en technisch geavanceerde besturingen, camerasystemen voor automa�sche 
inspec�e van de diverse (natuur-)producten. Met onze innova�es winnen we regelma�g prijzen. In 2013 wonnen wij de OOM-
award en Kenteq-award in verband met onze inspanningen rond de ontwikkeling van leerlingen, stagiaires en in- en extern op te 
leiden medewerkers. In ons bedrijf zijn momenteel 30 personen werkzaam. Havatec investeert in mens en techniek. Wij streven 
bij uitstek naar het samen op slimme en efficiënte wijze ontwikkelen en produceren van de machines in een omgeving waar 
mensen zich thuis voelen. Mensen die bij Havatec werken, zijn respectvol en betrouwbaar. Verder zijn wij vernieuwend, flexibel 
en ambi�eus. Bij Havatec gaan wij op een posi�eve manier met elkaar om. Onze inten�e is al�jd verbetering. Of het nu gaat om 
samenwerking of techniek. Naar iedere sugges�e wordt geluisterd, we werken met plezier en houden van duidelijkheid.

Onze so�ware-afdeling levert een belangrijke bijdrage aan de totale machineoplossingen bij Havatec. We maken gebruik van 
gerenommeerde besturingsonderdelen. Daarbij ontwikkelen wij op Windows gebaseerde pla�ormen vision-so�ware. Binnen de 
afdeling wordt met 4 medewerkers aan de ontwikkeling van technische besturingen en beeldherkenningsso�ware gewerkt t.b.v. 
de te ontwikkelen machines. Vanwege uitbreiding van de bedrijfsac�viteiten zijn wij op zoek naar een 

So�ware Engineer Vision & Control Systems (38 uur)
In deze afwisselende func�e wordt nauw samengewerkt met de collega’s in de afdeling en andere disciplines binnen het bedrijf. 
De So�ware Engineer rapporteert aan de Coördinator binnen de afdeling en Projectmanagers.

Func�e-inhoud
Func�oneel ontwerp van benodigde so�ware.• 
Ontwikkeling van so�ware voor beeldherkenning d.m.v. Halcon.• 
Bestaande machine vision compa�ble maken met Halcon.• 
Ontwikkeling van so�ware voor machinebesturingen.• 
Bestaande, in eigen huis ontwikkelde electronica • 
doorontwikkelen.
Het schrijven van user interface so�ware (windows).• 
Intern en op loca�e ui�esten en afregelen van nieuwe so�ware. • 
Kennisoverdracht aan collega’s in de produc�e en service en aan • 
productspecialisten.
Het oplossen van storingen bij klanten.• 
Verslaglegging werkzaamheden t.b.v. interne rapportage en • 
externe (subsidie)regelingen.
Diverse overige werkzaamheden.• 

Func�e-eisen
Minimaal HBO niveau (elektrotechniek of ict)• 
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring• 
Grondige kennis van en ervaring met C, C++, C#. • 
Programmeren van PLC’s onder IEC-61131-3. • 
Ervaring met het werken in MS Visual Studio .Net.• 
Affiniteit met land- en tuinbouw en machinebouw. • 
Bereidheid tot overwerk.  • 
Beheersing van de Engelse taal. • 
In bezit van rijbewijs B. • 

Belangrijke competen�es
Crea�viteit, innova�ef denken, analy�sch denken, signalerend vermogen, communica�eve en sociale vaardigheden, instruc�e 
en coaching, planning en prioriteitsstelling, teamplayer, verantwoordelijkheidsbesef, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en 
zelfstandigheid.

Wat wij bieden
Voor de func�e geldt dat de werkomgeving uitdagend is, waarbij in kleine teams informeel wordt samengewerkt aan uitdagende 
technische producten. Er gelden goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. Havatec ontwikkelt mensen en machines. 
Persoonlijke ontwikkeling achten we van groot belang. Voor de func�e is ook denkbaar, dat aanvullende opleiding gewenst is. In 
dat geval levert het bedrijf hier alle faciliteiten voor. 

De procedure
Voor nadere func�e-informa�e kunt u terecht bij Joris van Kessel, tel. 0252 241490. Belangstellenden kunnen schri�elijk of per 
E-mail reageren. Richt uw reac�e aan Gerrit-Jan Valk (personeelszaken), email: gj.valk@havatec.nl. Ons postadres is: Havatec BV, 
Ple�erij 40, 2211 JT  Noordwijkerhout. 

Acquisi�e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Alle leerlingen met een M/H/V-advies zijn 
welkom bij het Fioretti College Lisse
Lisse, februari 2015.

Geachte ouders,

Tijdens onze Open Dag merkte ik dat er bij sommige ouders uit de Haarlemmermeer enige onduide-
lijkheid bestaat over de toelating  tot het Fioretti. Ik wil u daarom graag informeren over onze toelating.

Alle leerlingen met een Mavo-/Havo-/Vwo-advies zijn welkom bij het Fioretti College Lisse. Ons 1.
onderwijsaanbod is voor alle leerlingen uit de omgeving. Met andere woorden, wij hanteren geen 
leerlingenstop.

Voor het Fioretti College Hillegom geldt een andere situatie:2.
Voor de brugklas voor de beroepsgerichte opleidingen (basis- en kaderberoepsgerichte 
leerwegen) geldt dat er 170 plaatsen beschikbaar zijn. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan 
170 geldt een leerlingenstop afhankelijk van de woonplaats van de aangemelde leerling. 
Voor de brugklas Mavo of Havo van het Fioretti College Hillegom geldt deze regeling niet, er is 
voor dit type onderwijs geen leerlingenstop.

Met vriendelijke groet,

Johan Copier
directeur Fioretti College Lisse

Wij staan donderdag in Hoofddorp bij WC Floriande (naast de AH supermarkt)

Vrijdag en zaterdag in Nieuw-Vennep bij WC Getsewoud 

(naast de  AH supermarkt)

Verse tong 4 voor ..............................................................€ 5,95
Lekkerbekjes van echte kabeljauw

3 voor .........................................................................................€ 8,95
Hollandse nieuwe, vers van het mes 

(nergens zo lekker) 4 stuks ...................................................€ 6,95
Kibbeling van echte kabeljauw

300 gram........................................................................... € 4,95
500 gram........................................................................... € 7,95
Hollandse kabeljauwfilet 

(100% graatvrij)  500 gram ....................................................€ 9,95

Deze week bij
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hoofddorp - Oud NNT-acteurs Yorick 
Zwart, Koen Wouterse en Niels Croi-
set willen niet wachten op de perfecte 
rol bij de perfecte regisseur. Ze willen 
alles spelen: van Batman tot Shake-
speare en van slapstick tot groots 
drama. Dus schrijven ze verhalen voor 
grote improvisaties waarin steeds een 
van hen meespeelt. En ze nodigen de 
beste acteurs van Nederland uit om 
mee te doen: onder andere John Buijs-
man, Sigrid ten Napel, Anneke Blok, 
Bram van der Vlugt, Monic Hendrickx 
en Waldemar Torenstra speelden de 
theaters al plat. De Nachtgasten zijn 
op vrijdag 20 februari om 20.30 uur te 
zien in de kleine zaal van De Meerse.

Al meer dan 400 Nederlandse 
topacteurs improviseerden 
rollen die ze van tevoren niet 
hadden kunnen bedenken. In 
De Meerse zijn dit onder onder 
andere Theu Boermans ('Sol-
daat van Oranje', 'Anne'), Has 
Drijver, Jessica Zeylmaker en 
Koen Wouters. Benieuwd hoe 
deze avond in De Meerse gaat 
aflopen.....
Als het publiek binnenkomt 
weten de acteurs nog niet wat 
hun rol is. Het publiek is er 
vervolgens getuige van hoe de 
acteurs te horen krijgen wat 
ze die avond zullen spelen. De 
acteurs krijgen het volledige 
verhaal en hun rollen te horen 
en ze krijgen, afzonderlijk 

van elkaar, een aantal doelen en 
geheimen mee. Vanaf het moment 
dat de voorstelling begint weet 
het publiek dus veel meer dan de 
acteurs waardoor het spannender is 
dan welke andere vorm van theater 
ook: het publiek leeft enorm mee 
met de personages en de spelers 
zelf. Ze zien hoe de acteurs worste-
len met de keuzes die ze maken, 
hoe ze zich verliezen in de rollen 
en de emoties van de personages 
en hoe de verhalen zich ontrafelen 
tot avondvullende voorstellingen 
waarvan niemand de uitkomst kan 

voorspellen.  
Vele gastacteurs zijn zeer enthousi-
ast over hun avond met de Nacht-
gasten. Cabaretier Jan Jaap van der 
Wal: "Ik was helemaal hyper na 
afloop. Wat een trip." En acteur Wil 
van de Meer omschrijft de avond 
als volgt: "Het was werkelijk op alle 
fronten een genot. Machtig om met 
mensen te spelen die ik na twee en 
een half uur als goede, onmisbare 
collega's beschouw." Kaarten voor 
'De Nachtgasten' zijn verkrijgbaar 
via de kassa van De Meerse, tel. 023-
5563707 en/of www.demeerse.nl. x

Improvisatietheater
met De Nachtgasten

Nachtgasten (Foto: pr/Greetje Mulder).

hoofddorp - Op vrijdag 13 
februari om 20.30 uur (zaal 
open vanaf 20.00 uur) orga-
niseert Duycker een nieuwe 
editie van Local Heroes. Local 
Heroes is er voor muzikaal 
talent uit de regio Haarlem-
mermeer. Deze editie met de 
psychedelische band Schizoid 
Lioyd, de progressieve rock- 
metalband Trip Trigger en 
Haarlemse metalband State of 
Negation. Kaarten kosten € 4,-
- in de voorverkoop. Voor meer 
info: www.duycker.nl. x

Local Heroes
in Duycker

hoofddorp - Al ruim anderhalf jaar 
organiseert Pier K elke schoolvakan-
tie een aantal dagen vol creatieve en 
uitdagende workshops voor kinderen 
van 6-12 jaar. In de voorjaarsvakantie 
vindt een speciale editie van de Kin-
derkunstdagen plaats. Van 23 t/m 27 
februari staat namelijk Het Cultuurge-
bouw centraal. 

Dat betekent dat men niet alleen in 
de leslokalen van Pier K te vinden 
zijn, maar door het hele gebouw! 
Theaterlessen vinden dus niet 
meer plaats in een theaterlokaal, 
maar direct op het grote toneel van 
schouwburg De Meerse. Men gaat 
de hele bibliotheek door en muziek 
maakt men niet in een muzieklo-

kaal, maar bij poppodium Duycker. 
Kijkjes achter de schermen zijn 
zeker niet uitgesloten.
Ook voor Cultuurgebouw Nieuw-
Vennep geldt dat het niet beperkt 
blijft tot de leslokalen. Ook daar 
gebruikt men het gebouw als 
inspiratiebron, kijkt men achter 
de schermen en wist men dat het 
gebouw in Nieuw-Vennep een heel 
groot dakterras heeft? Kortom 
een zeer gevarieerd en nieuw pro-
gramma: Van bamboe tot iPads en 
van boeken tot basgitaren. Het vol-
ledige programma is te vinden op 
www.pier-k.nl. Voor meer info en/of 
inschrijven: Klant Contact Centrum 
Tickets & Treats, tel. 023-5669565 
en/of info@pier-k.nl. x

Een speciale editie van de 
Pier K Kinderkunstdagen

Het Cultuurgebouw centraal

hoofddorp - Mark van de Veerdonk is 
een beest van een cabaretier die om 
het jaar een nieuwe en uiterst scherpe 
show naar de bühne brengt. 'TOF' is 
alweer cabaretvoorstelling nummer 
14 voor de geboren Slabroeker. TOF' 
is op zaterdag 28 februari om 20.30 
uur te zien in de kleine zaal in De 
Meerse.

Geheel vertrouwd is ook 'TOF' 
weer heerlijk Veerdonkiaans. Ver-
baal vuurwerk vol onverwachte 
grappen, belachelijke anekdotes, 
improvisaties op actualiteit en 
onmogelijke verdraaiingen. Uiter-
aard heeft Mark zijn improvisa-
ties over de lokale actualiteit weer 
Veerdonkiaans goed voorbereid. 
Centraal staat ook nu een ingenieus 
decorstuk, waar hij in, op en deze 
keer ook onder speelt. Nee, geen 
telefooncel, toilet of halve oldtimer 
maar iets heel anders. Wat? Nou, 
het is in ieder geval TOF. '
Mark van de Veerdonk heeft schoon 
genoeg van al dat gesomber. De een 
moet zijn huis verkopen om zijn 
hypotheek te kunnen betalen, een 
ander kan slechts nog met moeite 
zijn veters strikken omdat het 
harde stukje aan het uiteinde weg 
is - allemaal heel erg - maar waarom 
moet iedereen zo doorzaniken over 
al dat klein leed? Spreek je iemand 
dan gaat het binnen de kortste 
keren over zijn vastgelopen afrits-
relatie, die onleesbare IKEA mon-

tage-instructie of andere mislukte 
mensdaden tegen de misselijkheid. 
Volgens de Brabantse cabaretier is 
er onderhand genoeg gezeurd. In 
'TOF' belooft Van de Veerdonk enkel 
positieve verhalen en gedachten 
voor het voetlicht te brengen. Deze 
kersverse show wordt dus, als het 
goed is, een ware verademing. Mark 
van de Veerdonk was eerder te zien 
in De Meerse en Het Oude Raad-
huis met 'Tolaat de vlogodre kiwjt', 
'Ranjaneurose', 'Lui oog gezocht' 
en 'Weltebarsten'. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via de kassa, tel. 023-
5563707 of www.demeerse.nl. x

Verbaal vuurwerk vol
onverwachte grappen

'TOF' door Mark van de Veerdonk 
(Foto: pr/Cathrien van de Veerdonk).

hoofddorp - Groots en Meeslepend 
is het nieuwe Haarlemse muziekthe-
atergezelschap van Steef de Jong en 
Ina Veen. De naam is ontleend aan 
de eerste productie die ze samen 
maakten bij de Firma Rieks Swarte: 
'Groots en meeslepend wil ik leven'. 
Dit seizoen brengt het gezelschap 
'Ludwig'. Deze koning van Beieren 
was het neefje van keizerin Sisi. 
'Ludwig' is te zien op vrijdag 20 
februari om 20.30 uur in Het Oude 
Raadhuis.

Groots en Meeslepend is een 
offensief gestart om de verloren 
gewaande operette nieuw leven 
in te blazen. Door alle facetten 
van dit oude genre te combine-
ren met nieuwe liedjes, humor en 
veel verbeelding wordt deze vorm 
van muziektheater weer aantrek-
kelijk gemaakt voor het publiek. 
Koning Ludwig is vandaag de 

dag vooral bekend vanwege 
zijn krankzinnige bouwwerk 
Neuschwanstein waar Walt Disney 
zijn sprookjeskasteel op baseerde. 
Ludwig was een koning die leefde 
voor de kunst. Hij geloofde er hei-
lig in dat kunst vrede en geluk 
kon brengen onder zijn volk. Voor 
zijn legers kocht hij dan ook geen 
geweren, maar instrumenten, 
zodat ze de vijand met muziek te 
lijf konden gaan. 
Toch is hij zelf nooit gelukkig 
geworden en verdronk hij op 
41 jarige leeftijd op mysterieuze 
wijze in de Starnberger See.  De 
voorstelling 'Ludwig' won in 
zomerseizoen De Mus, de prijs 
voor de beste theatervoorstelling 
op de Parade. Kaarten voor 'Lud-
wig' zijn verkrijgbaar via de kassa 
van De Meerse, tel. 023-5563707 
en/of www.demeerse.nl. x

'Ludwig', een betoverend
en muzikaal meesterwerk vrijdag 13 februari
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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

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

SCHILDERWERK
Bent U op zoek naar een
professionele schilder?
Vraag vrijblijvend offerte
Zeer goede referenties.
Nu tijdelijk winterkorting

 
Bel 0647479196

 
AWG Schilder bedrijf

 

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

Februari is de maand van
het gebit.

Maak in deze
maand een afspraak voor

een
GRATIS

gebitscontrole
voor uw hond of kat.

Sterkliniek Dierenartsen
Hillegom/Nieuw Vennep.

0252-518020/680160

KLUSSENMAN!
Voor al uw klussen in en

rondom uw huis. Ook
tuinhuisjes en tuinen.

Voor net werk tegen goede
prijzen! tel; 0683972228

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS.

occasions.Koop nu uw
scooter op afbetaling,
financiering mogelijk al

v.a € 250,--
Van der Ham Trading,
Grevelingstr.71,Lisse.

www.vanderham-trading.
com

 

Dubbele
GARAGE

38m² TE KOOP.Oude
Schoolpein, Lisserbroek.
Toegang door middel van

een kanteldeur met handige
loopdeur en er is elektra
aanwezig met een eigen
meter.Voor foto's en info:

06-21615730
 

Voor 10cent dag en nacht
TUINVERLICHT

met nieuwe led-lamp 3watt
Veilig en 24 uur per dag
van uw tuin genieten.

Romantische tuinlantaarns
spotgoedkoop via internet
WWW.HOLLANDLICHT.NL
Heemstede -Kropswolde

info@hollandlicht.nl
 

KUNSTGEBIT
stuk?

Voor alle reparaties en
aanpassingen aan uw gebit.

Kunstgebitservice
Carl Verschoor

Kan ook gehaald en
gebracht.

Tel.nr 0252-519713
Lisserbroekerweg 61

Lisserbroek

Artsenpraktijk Sytsche
Spijkervet; Cursus:

ONTSPANNEN
met Autogene training.
Om je goed te voelen,
om goed te denken en

om goed te werken.
Start: 2 april 2015.

Telefoon 023-5442077,
www.sytschespijkervet.nl

Hoofddorp

TE HUUR Opslagruimten/Garageboxen

In het centrum van HILLEGOM

Ruimten te huur a/d Prins Bernhardstraat, Hillegom.

Afsluitbaar buitenterrein, verlichting, elektra, camera-

bewaking van 18m2 tot 40m2 . Vanaf € 140,00 per maand

T. 06-53 233 158   E. info@almavastgoed.nl

De hele maand februari:

 3-gangen keuze menu 
€ 25,00!

U kunt kiezen uit onze hele 
menukaart

Kom ook genieten van onze 
nieuwe gerechten. 

Alles huisgemaakt en 
met passie bereid!

Wij hebben er zin in!

U vindt ons op het Nieuwe Kerksplein; 
op 3 minuten loopafstand van de parkeer-

garage van het Houtplein, 3 minuten lopen 
naar de Stadsschouwburg en op 4 minuten 

lopen naar Pathé.

de Wandelaar, Lange Annastraat 56, Haarlem

Nieuwe Kerksplein

www.restaurantdewandelaar.nl Tel. 023 534 10 32
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zondag 3e klasse c - Ruim voor de 
aftrap was het even zoeken naar 
René Anneese. Hij stond op het veld 
naast assistent scheidsrechter Gert 
Jan van Santen: in trainingspak. "Je 
ziet: ik heb er zin in, ik heb zelf mijn 
voetbalschoenen aangetrokken." 
Meteen na de 5-1 overwinning op 
de nummer twee van de ranglijst, 
AGB, legde hij uit waarom hij niet 
in colbert maar in voetbaloutfit zijn 
team had gecoacht.

"Ik wilde een signaal afgeven, 
vooral naar de jongens die altijd 
komen trainen. De echte liefheb-
bers, en daar heb ik er gelukkig 
best een aantal van. Vorige week 
speelden we niet goed, vandaag 
heb ik vooral genoten. Er werd bij 
vlagen heel goed gevoetbald." Tot 
man of the match werd Martijn 
Nelis uitgeroepen/
In ieder geval wierp het idee van 
Anneese om zich nadrukkelijk 
tussen zijn team te begeven zijn 
vruchten af. DSOV startte aanval-
lend en nam veel initiatief. AGB 
loerde op mogelijkheden de bal 
in de voorste linie te krijgen: daar 
lopen de beste voetballers. In de 
uitwedstrijd bleek de laatste lijn 
voetballend beperkt maar spe-
lend met een leeuwenhart. René 
Anneese was na de 5-1 nederlaag  
in Amsterdam slecht te spreken 
over de weerbaarheid van zijn 
aanvallers.

Uit het boekje
Al vroeg in de wedstrijd schoot 
Bryan Wilderom de 1-0 op het 

scorebord. Halverwege de eerste 
helft kreeg AGB meer spelaandeel. 
Jan Ziere kreeg het nodige werk te 
verrichten. DSOV scoorde echter 
op een belangrijk moment, in de 
37e minuut, de 2-0. Bianco Caro-
lina kopte keurig raak. Op slag 
van rust had Bianco Carolina net 
teveel tijd nodig om de ruststand 
op 3-0 te bepalen.
Dat leek nog vervelende gevolgen 
te kunnen gaan hebben toen AGB 
meteen na rust DSOV stevig onder 
druk zette. Opnieuw voorkwam 
Jan Ziere met een aantal reddin-
gen een tegentreffer. In de 57e 
minuut werd het 3-0. Bianco Caro-
lina kopte een lange bal door en 
Maarten van Rijckevorsel schoot 
via de paal raak. Vijf minuten later 
sloeg DSOV opnieuw toe. Wesley 
Kamerbeek vond Bryan Wilderom 
die Maarten van Rijckevorsel de 4-0 
op een presenteerblaadje schonk. 
Bij deze gunstige stand kon René 
Anneese wisselen: Dennis van de 
Manakker (63), Joost Cornelissen 
(82) en Dedde Rabbers (86) kregen 
speeltijd én kansen.
Dennis van de Manakker mocht 
na een overtreding op Bryan Wil-
derom een strafschop nemen. Via 
keeper Sönmez ging de bal over 
het doel. Tien minuten voor tijd 
legde Bianco Carolina de bal terug 
voor de intikker van Dennis van de 
Manakker: 5-0. In de 84e minuut 
mocht ook AGB vanaf 11 meter 
aanleggen na een ongelukkige 
handsbal. Jan Ziere leek onpas-
seerbaar maar tegen de strafschop 
in de kruising was ook hij kans-
loos. Een mooie 5-1 overwinning 
die DSOV in elk geval vertrouwen 
zal geven voor de resterende 11 
duels. x

DSOV-trainer in trainingspak:
"Ik wilde een signaal afgeven"

Bianco Carolina (tweede van links) 
heeft de bal teruggelegd op Dennis 
van de Manakker (9) die de 5-1 scoort 
(Foto: Ron van der Steeg).

zaterdag 3e klasse B - Piet van Duijn 
vond dat VVC verdiend had gewon-
nen en daar had hij helemaal gelijk 
in. "Ik vond dat we het eerste half-
uur heel behoorlijk speelden. Tegen 
HFC zochten we steeds goed de vrije 
man. Wij kregen wat mogelijkheden 
en HFC kwam er niet aan te pas."

Van Duijn: "Het laatste kwartier 
van de eerste helft zette HFC meer 
druk en daar hadden we veel moei-
te mee. Na rust speelden we weer 
goed en ik vind dat HFC nauwelijks 
gevaarlijk is geweest. Wij creëer-
den een aantal kansen en dus vind 
ik dat we terecht hebben gewon-
nen." In de 33e minuut kwam een 
verre inworp van Jarno Cardol 
tegen een hand van een verdediger. 
Patrick Duarte benutte de straf-
schop. Drie minuten na rust lag de 
bal na een ongelukkige handsbal 
in de verdediging van VVC voor de 

tweede keer op de stip. HFC faalde 
niet: 1-1.
In de 60e minuut liep Wouter 
Klootwijk slim de diepte in bij een 
vrije trap, hij verlengde de op maat 
gegeven bal langs de doelman: 2-
1. Met Erhan Albayrak en Mathijs 
Kinkel als invallers creëerde VVC in 
het laatste kwart van de wedstrijd 
nog een aantal prima kansen. In 
de 81e minuut kopte Kinkel de bal 
tegen de lat, Erhan Albayrak tikte 
de rebound attent binnen: 3-1. In 
de laatste minuut mocht Menno 
Martens op de punt van het straf-
schopgebied aanleggen voor een 
vrije trap: 4-1. In blessuretijd was 
de scherpte er vanaf bij VVC, HFC 
had het laatste woord: 4-2. x

VVC verdiend langs
fysiek sterk HFC

Invaller Mathijs Kinkel kopt op artis-
tieke wijze tegen de lat, Erhan Albay-
rak tikt de rebound tegen de touwen 
(Foto: pr/Jan Klootwijk).

zaterdag 2e klasse A - Overbos blijft 
kampioen gelijkspelen in de tweede 
klasse A. Stefan Teeken nuanceerde 
de 2-2 tegen hekkensluiter Amstel-
veen als volgt: "Het ene gelijkspel 
is het andere niet. Natuurlijk is het 
jammer dat het drie minuten voor tijd 
2-2 werd. We hebben minder aan een 
gelijkspel dan aan een overwinning, 
maar Amstelveen heeft hier helemaal 
niets aan."

"Wij houden een gat van 11 pun-
ten met Amstelveen en ik zie niet 
gebeuren dat zij dat gat nog dich-
ten. Wij hebben nu 21 punten, ik ga 
er van uit dat we 32 punten nodig 
hebben om ons te handhaven. Die 
ontbrekende punten gaan we zo 
snel mogelijk bij elkaar harken 
en aan het einde kijken we wel op 
welke positie we precies eindigen. 

Wat wel weer vervelend was, is het 
feit dat we niet voor het eerst dit 
seizoen met 10 man kwamen te 
staan. In de 70e minuut kreeg Noud 
Brüchner zijn tweede gele kaart. Op 
dat moment stond het 1-1. Amstel-
veen opende goed, wij begonnen 
te slap aan de wedstrijd. Na een 
overtreding van Wimco Kras kreeg 
Amstelveen een strafschop: 0-1. Na 
een minuut of twintig kwamen we 
beter in de wedstrijd. In de rust, nog 
steeds bij 0-1, heb ik gezegd dat er 
een schepje bovenop moest. In de 
65e minuut schoot Alex Golsteijn 
de gelijkmaker binnen uit een afge-
slagen corner. Met tien man scoor-
de Michael Nieveld koppend 2-1 
uit een voorzet van Sander Stroo. 
We moesten steeds verder terug en 
Amstelveen wist vlak voor tijd dan 
toch de gelijkmaker te scoren". x

"Het ene gelijkspel
is het andere niet"

zondag 2e klasse B - Jimmy Simons 
was tevreden na de zege op Buiksloot: 
"Een gecontroleerde wedstrijd, zoals 
een trainer dat graag ziet. We maken 
bovendien een sprongetje op de rang-
lijst."

De eerste helft heerste Hoofddorp, 
dat resulteerde in een 0-3 ruststand. 
Na twintig minuten opende Jelmer 
de Winter koppend de score. Zeven 
minuten later scoorde Nick Tavenier 
0-2 op aangeven van Dylan Manstra. 
In de 38e minuut werd een voorzet 
van Ibrahim Akkabi door Jelmer de 
Winter teruggelegd op Remco Cecilia 
voor de 0-3. Na rust was het allemaal 
een stukje minder. Ondanks dat wer-
den twee op het oog zuivere treffers 

van Hoofddorp afgekeurd in de 56e 
en 84e minuut. Buiksloot speelde vrij 
hard en de scheidsrechter ging daar 
niet goed mee om. Voor de verkeerde 
zaken gaf hij geel, voor te harde over-
tredingen niet. In de 88e minuut vond 
de 0-4 van Hoofddorp dan eindelijk 
genade in de ogen van de scheids-
rechter. Uit een vrije trap van Nick 
Tavenier scoorde Elroy Knol. "Het 
wordt nu spannend, we moeten nu 
tegen ploegen uit de top 7 laten zien 
dat we ook van hen punten kunnen 
pakken", gaf Jimmy Simons de uitda-
ging voor zijn ploeg aan. "Volgend 
weekeinde zijn we vrij. We oefenen 
niet dat weekend, dan kan iedereen 
de 22e februari scherp aan de aftrap 
verschijnen tegen Zeeburgia". x

Hoofddorp wint ook tweede
duel tegen Buiksloot met 4-0

zaterdag 3e klasse B - In Amstelveen 
verloor SCW met 5-4 na een knots-
gekke wedstrijd waarin eigen fouten 
en scheidsrechterlijke dwalingen het 
scoreverloop beïnvloedden. Edwin 
van Maas over de 3-1 revanche: "Een 
verdiende overwinning, maar het was 
zeker niet makkelijk!"

"NFC heeft best een leuke ploeg 
maar op het kunstgras konden wij 
uitstekend uit de voeten. Na een aan-
tal redelijke kansen opende Hakim 
Akahli de score: 1-0. Daarna werden 
we iets onzorgvuldiger zodat de drie 
of vier kansen die we nog creëerden 
geen tweede goal opleverden. Na 
rust scoorde Jeff de Vilder al snel 2-
0. Daarna wisselde ik om met een 
betere veldbezetting de wedstrijd te 

controleren. Het leek kat in het bak-
kie, maar de scheidsrechter floot af 
en toe wel wat merkwaardig en de 
onverwachte 2-1 van NFC had een 
verlammende uitwerking op ons 
spel."
"We werden onder druk gezet en we 
waren niet in staat om er voetbal-
lend uit te komen. Het leek net als 
in Amstelveen wachten op de gelijk-
maker. Gelukkig schoot Robin Hel-
der op fraaie wijze de 3-1 binnen. 
Komend weekend komt EDO naar 
Rijsenhout, in Haarlem verloren we 
in de heenwedstrijd ongelukkig en 
onterecht. Tegen TABA beginnen 
we 28 februari aan de derde peri-
ode, misschien dat we daarin voor 
een verrassing kunnen zorgen". x

Revanche SCW op NFC
kost onnodig veel moeite

zondag 4e klasse D - Het duel tegen 
DIO was een spreekwoordelijke 
6-puntenwedstrijd. Net als eerder 
in Haarlem (4-1) zegevierde DIO 
met drie doelpunten verschil (0-3). 
Trainer Abderrahman Ahannach 
was teleurgesteld maar zeker niet 
ontmoedigd na de nederlaag tegen 
DIO: "Vandaag hadden we natuurlijk 
wel de kans om dichterbij DIO te 
komen. Maar het was helaas niet 
best. Vanaf minuut één herkende 
ik mijn jongens van de afgelopen 
weken niet. Veel balverlies, onge-
duldig, onrustig. Waar het aan lag, 
ik kan er alleen naar gissen. Wel 
hielden we vast aan de bekende 
strategie. Dat DIO na een minuut 
of twintig op 0-1 kwam was jam-
mer maar niet rampzalig. Na rust 
volgden we een ander scenario, 
zoals afgesproken. Tien minuten na 
rust wisselde ik en niet lang daarna 
viel helaas de 0-2. Toch hebben 
we genoeg kansen gecreëerd en 
drie keer gescoord zelfs, blijkbaar 
allemaal in buitenspelpositie. Een 
keer terecht denk ik, de twee andere 
goals waren volgens mij geldige 
doelpunten. DIO kwam een kwartier 
voor tijd vanuit de omschakeling op 
0-3. Jammer, deze nederlaag! Maar 
tegen FC Aalsmeer wonnen we, dus 
tegen andere ploegen kunnen we 
ook punten pakken". x

UNO vaster op
laatste plaats

Zaterdag 14 februari:

WV-HEDW - Overbos 14.30
NFC - VVC 14.30
SCW - EDO 14.30
Zondag 15 februari:

KDO - DSOV 14.00

Programma

zondag 5e klasse C - In Nieuw-Ven-
nep vocht DIOS zich destijds naar 
een benauwde 1-0 zege tegen BSM, 
nog steeds de enige nederlaag 
van de koploper. In Bennebroek 
eindigde de topper afgelopen 
zondag in 1-1. Alleen OSC slaagde 
er met een 2-2 gelijkspel ook in 
BSM puntenverlies toe te brengen. 
Trainer Dave Lange was tevreden: 
"Voor DIOS is dit een extra puntje. 
BSM wordt hoogstwaarschijnlijk 
kampioen en alle andere ploegen 
moeten nog een keer tegen ze. Voor 
ons is de eerstvolgende wedstrijd 
over twee weken opnieuw een hele 
belangrijke: tegen De Eland win-
nen betekent aanhaken in de strijd 
om bij de eerste drie te eindigen, 
verliezen betekent afhaken richting 
dikke middenmoot. De wedstrijd 
kende twee gezichten: voor rust 
was DIOS prima opgewassen tegen 
de koploper. We kwamen na een 
halfuur spelen zelfs op 0-1 dankzij 
Dennis Spreeuw. Maar BSM zette 
na rust meer druk, speelde meer 
naar voren en wij kwamen niet 
veel verder dan via de lange bal er 
proberen uit te komen. In de 75e 
minuut werd het 1-1 en het laatste 
kwartier werd het grimmiger. Dank-
zij de bereidwilligheid voor elkaar 
te blijven werken hebben we een 
punt verdiend". x

DIOS pakt puntje
bij koploper BSM
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