
"Keukenhof is zeker 
het allermooiste 
lentepark ter wereld"

Meest succesvolle
makelaar zit al jaren 
in Nieuw-Vennep

Snelle goal beslist
de derby tussen
VVC en SCW: 1-0

 Woensdag 25 maart 2015

hoofddorp - Wie aan felle kleuren 
in de schilderkunst denkt zal onge-
twijfeld weten dat de Cobragroep 
daarin een grote rol heeft gespeeld 
in de periode 1948 tot 1951. Het 
was de avant-garde beweging van 
een enkele kunstenaars uit Dene-
marken, België en Nederland die 
de groep oprichtten in het Café 
Notre-Dame in Parijs. De naam werd 
heel toepasselijk gevormd uit de 
beginletters Copenhagen, Brussel 
en Amsterdam. Anno 2015 is er een 
nieuwe beweging opgestaan die min 
of meer in de voetsporen van de Cor-
bra groep treedt waarvan de Hoofd-
dorpse schilder Ben Haveman een 
van de leden is.

Was de eerste Cobragroep de 
belangrijkste internationale 
avant-garde beweging in de kunst 
van Europa direct na de Tweede 
Wereldoorlog, de nieuwe editie 
wil zich richten op hedendaagse 
schilderkunst met grote vlakken, 
kleurstellingen en een eigen stijl. 
Haveman: "Wij zijn vorig jaar in 
Kopenhagen opgericht waar ook 
het manifest is opgemaakt. Op 
dit moment hebben wij welis-
waar nog maar drie leden, maar 
wij zullen dit jaar zondermeer 
andere schilders met dezelfde 

stijl gaan verwelkomen. Onlangs 
hebben Johannes Holt-Iversen uit 
Kopenhagen en Menno Baars uit 
Lelystad en ikzelf een schilderdag 
georganiseerd in huize Leyduin in 
Bennebroek."

Kleur, kracht, beweging
De locatie was treffend gekozen: 
een prachtig landhuis dat door 
de stichting Landschap Noord-
Holland wordt gerund en dat als 
trouw- en vergaderlocatie goed is 
aan te bevelen. Met de drie leden 
van de Neo-Cobra groep zijn een 
serie schilderdoeken vervaardigd 
die zullen worden geveild voor 
enkele goede doelen. De opening 
werd verricht door Peter Nieuwen-
dijk, voorzitter van de Nederland-
se Cartoonistenvereniging, tevens 
kunstschilder en Cobra kenner. Hij 
mocht als eerste enkele streken 
op de drie doeken zetten. Ook de 
rentmeester en beheerder van het 
landhuis Robbert-Jan de Bruijne 
viel deze eer te beurt.
Eveneens aanwezig was Victor Van-
oosten, directeur van het Cobra 
museum in Duinkerken. Meer-
Business Duin & Bollenstreek was 

in de personen van Frans van der 
Riet en Wim Kruyt gastheer. Have-
man: "De groep wil een heden-
daagse variant zijn van de Corbra-
stijl. Dat wil zeggen: veel kleur, 
kracht en beweging. Dat is dan ook 
goed te zien in mijn eigen werken 
die altijd elementen van mensen 
en dieren uitstralen en dan vooral 
van vogels. Ik schilder sinds 2003 
en thans fulltime en heb al diverse 
exposities in buiten- en buitenland 
georganiseerd. Het is prettig dat ik 
in korte tijd een plaats heb gevon-
den in het kunstwereldje waarin 
ik verfrissend en vernieuwend wil 
bezig zijn." Wie meer wil weten: 
www.benaparte.nl. x

Cobra in beweging

Een van de Neo Cobra oprichters, schilder Ben Haveman, aan het werk in huize 
Leyduin in Bennebroek (Foto: Advance Photography).

hoofddorp - In de tijd voor Pasen 
worden sobere maaltijden geor-
ganiseerd door de Hoofddorpse 
Raad van Kerken. Tijdens de 
laatste sobere maaltijd wordt de 
vernieuwde website van de Raad 
van Kerken www.kerkeninhoofd-
dorp.nl gepresenteerd. Op woens-
dag 1 april is de sobere maaltijd 
om 18.15 uur in gebouw De Ark 
aan de Muiderbos 36. Het onder-
werp deze avond is de Hoofddorp 
Uganda Groep (HUG). Opgeven 
kan telefonisch van maandag t/
m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 
via tel. 023-5638145 of per e-mail: 
secretariaat@hjoannesdedoper.
nl (uiterlijk op de maandag voor 
de maaltijd). x

Sobere maaltijd
in gebouw De Ark

hoofddorp - Zondag 29 maart van 
11.00 tot 15.00 uur is de Markt-
pleinkerk in het centrum van 
Hoofddorp weer open voor het 
afgeven van producten voor de 
voedselbank Haarlemmermeer. 
Voor meer info kan men contact 
opnemen met tel. 023-5617351. x

Inzameling voor
De Voedselbank

hoofddorp - Op 28 maart van 09.30 
tot 16.30 uur wordt er een cre-
atieve markt gehouden in win-
kelcentrum Toolenburg aan de 
Markenburg 105. Er komen 13 
hobbyisten met hun meestal zelf-
gemaakte artikelen zoals tiffany, 
mozaiek, haakwerk, sieraden, 
kaartmateriaal, kinderkadootjes, 
poppenkleertjes, betonnen beeld-
jes, paasstukjes, windlichten en 
babyartikelen. Iedereen is van 
harte welkom. x

Creatieve markt
in winkelcentrum

hoofddorp - Ondergronds Ver-
bond organiseert op zaterdag 28 
maart een nieuwe editie van het 
hiphopfestival in podium Duycker. 
Deze editie staan onder andere 
Typhoon, Boef & De Gelogeerde 
Aap, Sticks & Moon, Steen en Def 
P op de line up. Kaarten kosten in 
de voorverkoop € 22,50 en € 25,-- 
aan de deur. Tijdens Ondergronds 

Verbond zijn alle elementen van 
de hiphop cultuur vertegenwoor-
digd: rap, turntablism, breakdance 
en graffiti. Met dit festival wil de 
organisatie Nederlandse hiphop 
promoten en beginnende groepen 
een kans geven om zichzelf te 
bewijzen tussen de gevestigde 
namen. Voor meer info: www.duyc-
ker.nl. x

Hiphopfestival terug in Duycker

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Elke zaterdag bij Groenrijk Nieuw Vennep

Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs.

www.oudetol.nl
Hoofdstraat 147 Sassenheim

0252-216850

PASEN
5 + 6 april

Arrangementen, zie onze website

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

Fietsbeurs
Warmond Meer info verderop in deze krant.

28 & 29 maart

hoofddorp - Donderdag 2 april om 
20.30 uur (deuren open vanaf 19.30 
uur) is er weer een Cine Concert in 
Duycker, met dit keer een concert 
van Metallica. Het gaat om een 
concert van de band uit 1992 toen 
zij optraden in San Diego. Kaartjes 
kosten € 8,50 in de voorverkoop 
en € 10,--- aan de deur. Voor ieder-
een die in 1991 of 1992 een concert 
van Metallica heeft bijgewoond en 
zijn kaartje nog heeft: zij mogen 
op vertoon van dit kaartje gratis 
naar binnen bij het Cine Concert 
met een vriend of vriendin. Voor 
meer info: www.duycker.nl. x

Metallica 'live' te
zien in Duycker

regio - Bij Pier K kan men op ruim 
dertig verschillende instrumen-
ten muziekles volgen. Voor drie 
van deze instrumenten biedt Pier 
K in de maanden maart tot en met 
juni de mogelijkheid om drie gra-
tis proeflessen te volgen. Men gra-
tis een leeninstrument, dat men 
mee naar huis mag nemen om te 
oefenen. Men kan kiezen voor de 
trompet, cornet of hobo. Om deel 
te nemen aan de gratis proefles-
sen moet men minimaal 7 jaar 
oud zijn. Grijp deze kans en kom 
langs bij Pier K of bel met tel. 023-
5669565. x

Proeflessen
bij Pier K
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nieuw-vennep - Hij mag er als lid 
van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars/NVM uiteraard zelf niets 
over zeggen, maar onderzoek van 
deze krant maakt duidelijk dat de al 
sinds 1979 in Nieuw-Vennep geves-
tigde makelaardij van Jeroen van den 
Boogaard de meeste huizen in diver-
se categorieën verkoopt dan andere 
makelaars in Haarlemmermeer. Daar-
voor was de actieve makelaar elders 
al 8 jaar actief in loondienst.

Wie, zoals deze krant, de verrich-
tingen bekijkt van andere NVM-
makelaars in de polder, constateert 
dat Van den Boogaard veruit de 
meest succesvolle bemiddelaar is 
bij koop en verkoop van woningen. 
Recente gegevens van de NVM per 
31 december 2014 maken duidelijk 
dat deze makelaar het afgelopen 
jaar ten opzichte van zijn collega's 
in de polder, de meeste transacties 
heeft verricht, namelijk 70. Zijn 
eerste concurrent staat op zo'n 50 
gerealiseerde transacties. Andere 
makelaars in de polder halen nog 
niet eens de helft van die aantallen. 
Kortom: Van den Boogaard heeft 
een tevreden klantenbestand opge-
bouwd.  

Groot netwerk
Van den Boogaard is hiermee niet 
alleen de oudste makelaardij in 
Nieuw-Vennep maar heeft in de 
afgelopen 25 jaar een enorm net-
werk opgebouwd en duizenden 
transacties verricht en begeleid. "Ik 
heb in de loop der jaren vele make-
laars zich in Hoofddorp en Nieuw-
Vennep zien vestigen maar daarvan 
zijn er ook velen weer vertrokken 
bij gebrek aan succes. Tijdens de 
huidige economische crisis heeft 
het aankoop- en verkoopteam de 
kans aangegrepen om na te den-
ken over de kerncompetenties en 

hoe de kansen voor opdrachtgevers 
kunnen worden vergroot.
Daaruit kwam voort de succesvolle 
'Vrij Op Naam Actie' waarbij kopers 
geen kosten koper meer hoeven te 
betalen. Ook de 'Koopsom Actie' 
leverde positieve resultaten op. 
Daarnaast heeft het team de zoge-
naamde Toolkit voor huizenverko-
pers verder verbeterd waarmee de 
verkoopkansen aanzienlijk worden 

verbeterd. Als modern full service 
makelaarskantoor biedt Van den 
Boogaard zijn relaties optimale 
mogelijkheden voor koop en ver-
koop van woningen. Daarnaast 
treedt hij ook op als gecertificeerde 
bedrijfsmakelaar voor bedrijfs- en 
winkelpanden, alhoewel het accent 
ligt op de particuliere woningmarkt. 
Wie meer wil weten: dwww.jeroen-
vandenboogaard.nl. x

Meest succesvolle makelaar
zit al jaren in Nieuw-Vennep

Team van Jeroen van den Boogaard scoort hoog

Jeroen van den Boogaard: "De komende Open Huizendag kan wel eens een groot 
succes gaan worden" (Foto: Advance Photography).

schiphol - De knip gaat dicht. In een 
nieuwe bezuinigingsronde gaat de 
KLM de komende vijf jaar flink bezui-
nigingen. Topman Pieter Elbers heeft 
aangekondigd dat er zo'n 700 miljoen 
euro moet worden bespaard en daar-
om zullen er voorlopig geen stewards 
en stewardessen worden aangetrok-
ken. Net als in andere branches zal 
ook de KLM met minder medewer-
kers hetzelfde, of liefst meer, moeten 
doen.

De afgelopen weken zijn er stevi-
ge gesprekken gevoerd tussen de 
topleiding van KLM en AirFrance 
omdat de concurrentie alsmaar 
groter wordt en de Nederlandse 
directie niet wil dat de Fransen aan 
de schatkist in Amstelveen gaan 
trekken. 
Probleem is thans wel dat er her-
rie is binnen de Ondernemingsraad 
van de KLM en dat zou wel eens 
de besprekingen tussen de beide 
luchtvaartmaatschappijen in de 
wielen kunnen rijden. 

Efficiency
De afgelopen jaren heeft de blauwe 
vogel ook al flink bezuinigd voor 
een bedrag van eveneens 700 mil-
joen euro. Topman Elbers heeft 
sinds zijn aantreden vorig jaar al 

aangegeven dat de onderneming 
snel moet veranderen waarbij het 
credo is: efficiency, snelheid en 
bezuinigingen. Alles heeft de maat-
schappij vorig najaar al ingezet: 
scherpere afspraken met toeleve-
ranciers, meer kortingen op kero-
sine, geen nieuwe medewerkers 
aantrekken en een uitgekiende effi-
ciency strategie van hoog tot laag.
Of er nog gedwongen ontslagen 
gaan vallen is niet bekend maar 
aangezien de KLM haar onder-
houdshangar nummer 10 volgend 
jaar wil sluiten moeten de daar 
aanwezige werknemers elders in 
de organisatie een baan krijgen. 
Het gaat daarbij tussen de 150 en 
200 medewerkers. Elbers heeft het 
al een paar maal gezegd: "De blau-
we familie is weliswaar een hechte 
familie maar we kunnen niet blij-
ven werken op de wijze zoals wij 
dat al decennia lang doen. De vlieg-
tuigsector verandert en we zullen 
de bakens moeten verzetten en 
het met minder personeel moeten 
doen dan voorheen."
Punt is wel dat de maatschappij 
moet blijven investeren in nieuwe 
toestellen en aanpassing van het 
interieur in gedateerde toestel-
len. Daarvoor is dus geld noodza-
kelijk. x

De knip gaat dicht
KLM wil 700 miljoen bezuinigen

Het aantal stewardessen in het blauwe KLM outfit zal ook op de luchthaven 
Schiphol ongetwijfeld minder worden (Foto: Advance Photography).

hoofddorp - In 'Tandem' delen de 
twee hartsvriendinnen, Liesbeth List 
en Annemarie Oster, hun ervaringen, 
herinneringen en observaties uit hun 
carrière en leven met de bezoekers. 
Een programma vol lief en leed, val-
len en opstaan, humor en hartstocht. 
'Tandem' is te zien op vrijdag 3 april 
om 20.15 uur in de grote zaal van De 
Meerse.

Liesbeth List zingt hoogtepunten uit 
haar uitgebreide repertoire, op de 
vleugel begeleid door Ton Snijders 
en omlijst met korte tragi-komische 
verhalen van en door Annemarie 
Oster. De regier is in handen van Rob 
van de Meeberg. Liesbeth List, gran-
de dame van de Nederlandse chan-
son en actrice, had vele personality 
shows op de televisie en acteerde in 
diverse televisieproducties en films. 
In een indrukwekkende loopbaan 
zijn ontmoetingen altijd cruciaal 
geweest. Haar optredens met Ram-
ses Shaffy zijn legendarisch. In 2001-
2002 stond Liesbeth in de theaters 
met het jubileumprogramma 'Van 
Shaffy tot Piaf', waarin zij terugblik-
te op haar 35-jarige carrière. Hierin 
bracht zij een ode aan haar vijf hel-
den: Frank Boeijen, Jacques Brel, 
Edith Piaf, Ramses Shaffy en Mikis 
Theodorakis. Haar laatste grote the-
atershow '70 jaar Liesbeth' was ook 

in De Meerse te zien.
Annemarie Oster werd in 1942 
geboren in Den Haag. Annemarie 
Oster publiceerde en publiceert in 
verschillende kranten, tijdschrif-
ten en programmabladen. Van Ele-
gance tot Maatstaf, van Avantgarde 
tot VARA-TV-Magazine. Sinds maart 
2011 schrijft zij weer een wekelijkse 
column in de Volkskrant onder de 
titel: 'Mooi geweest'. In oktober 2012 
verscheen het gelijknamige boek. 
Kaarten voor 'Tandem' zijn verkrijg-
baar via de kassa van De Meerse, tel. 
023-5563707 en/of www.demeerse.
nl. x

Een programma vol lief en
leed, humor en hartstocht

Liesbeth List en Annemarie Oster 
(Foto: pr/Frederique Vlamings).

Koren zingen de sterren
van de voorjaarshemel

nieuw-vennep - Het Hoofddorpse koor Route 66 geeft op zaterdag 28 maart om 
20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) een concert in De Rank aan de Eugé-
nie Prévenaireweg 14. Route 66 heeft als gast het Goois Vocaal Ensemble uit-
genodigd. Dit koor, voortgekomen uit Koorvereniging Pro Musica, bestaat uit 
een zestigtal enthousiaste zangers en zangeressen en heeft een repertoire dat 
varieert van Amerikaanse evergreens en easy jazz tot musical medleys, lichte 
klassiekers en close harmony. Onder leiding van dirigent Roy Voogd en pianist 
Alwin Kluit zijn ze van plan de sterren van de voorjaarshemel te zingen. Het 
belooft dus een zinderende muzikale avond te worden. Kaarten à € 10,-- zijn 
verkrijgbaar aan de zaal (Foto: pr). x
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Dat was onlangs in Frankrijk best 
even schrikken toen enkele keren 
als publiciteitsstunt nieuwsgierige 
drones boven Parijs vlogen. Nu zijn 
wij inmiddels wel vertrouwd met 
vliegende schotels die af en toe 
ergens in de wereld schijnen op te 
duiken maar met drones is dat toch 
nog even wennen. Want de vraag 
is: zijn drones wel veilig of, sterker 
nog, kun je drones juist inzetten om 
de veiligheid te bevorderen?
Ik moest daar deze week nog eens 
aan denken toen een aantal weken 
geleden in de Gemeenteraad VVD-
fractievoorzitter Henk Kuipers tij-
dens het gemeentelijk Veiligheids-
debat opperde om drones in te zet-
ten als dat de Haarlemmermeerse 
veiligheid zou verbeteren.
Kuipers gaf een pluim aan onze 
politie omdat zij zich innovatief 
inzet bij het opsporen van crimine-
len en hij kon zich voorstellen dat 
het gebruik van drones daarin een 
belangrijke rol zou kunnen spelen, 
zeker ook als het zou gaan om het 
opsporen van wietplantages.  
Kees van der Linden van Onafhan-
kelijk Liberaal, altijd wel in voor een 
leuke opmerking, vroeg zijn liberale 
evenknie of de slogan van de VVD 
'Meer blauw op straat' dan wellicht 
moet worden veranderd in 'Meer 
gezoem in de lucht'.
Maar CU-SGP voorman Arjo van 
Bezooijen, meestal degene die in 
Bijbelteksten en Spreuken gros-
siert, voegde hier aan toe dat het 
hij gebruik van drones best kan 
waarderen zolang ze maar niet wor-
den ingezet om coffeeshops met 
drugs te bevoorraden.
Maar er waren ook opmerkingen of 
het de privacy zou aantasten.  Zo 
was CDVP-voorvrouw Anneke van 
der Helm hierover bijna niet meer 
bij de interruptiemicrofoon weg te 
slaan omdat zij het totaal oneens 
was over het gebruik van drones 
vanwege die privacy. Zij pleitte voor 
meer wijkagenten waarna burge-
meester Theo Weterings aangaf dat 
hier één wijkagent per 5000 inwo-
ners werkt. Volgens hem een riante 
positie voor veiligheid en preventie.
De vraag was ook of je mogelijk de 
huidige bewakingscamera's zou 
moeten weghalen als is gebleken 
dat die hun functie hebben vervuld. 
Zo zei Denise Abbas (D66) dat je 
niet altijd continu die camera's 
hoeft te laten draaien als is aange-
toond dat de veiligheidsproblemen 
op een bepaalde locatie zijn afge-
nomen.
PvdA-raadslid Chris Vonk was het 
daar volledig mee eens want vol-
gens hem moet je niet het aantal 
maatregelen opvoeren. Maar de 
sociaaldemocraat bracht nog een 
ander probleempje naar voren in 
het debat: omdat beveiligings-
camera's steeds kleiner worden 
maakt hij zich daar zorgen om 
omdat mensen zich er niet van 
bewust zijn dat er een minicamera 
hangt. 
Burgemeester Weterings vindt 
het gebruik van drones een prima 
hulpmiddel maar is van mening 
dat die in Haarlemmermeer niet zo 
geschikt zijn omdat wij te maken 
hebben met de luchthaven Schip-
hol. Toch liet hij zich verleiden door 
HAP-raadslid Tim van Essen die 
meteen voorstelde om hier toch 
maar eens een Collegenotitie over 
te laten schrijven.
Goed idee want ook particulieren 
kunnen voor nog geen 50 euro 
vandaag de dag zo'n drone kopen 
waarmee ze ook over de schutting 
naar hun buurvrouw kunnen kijken 
of die wellicht in bikini of geheel 
naakt ligt te zonnen. Tja, over veilig-
heid gesproken.

Harry Polder. x

Drones

hoofddorp - Sinds vorige week heeft 
de Bloemententoonstelling Keuken-
hof voor de 66ste keer op rij haar 
poorten wijd open staan om het 
(inter)nationale publiek weer te laten 
genieten van alle kleurpracht in de 
Bollenstreek. Bezoekers hebben 
tot en met 16 mei de tijd om de tal-
loze bloemensoorten te bewonderen. 
Directeur Bart Siemerink verheugt 
zich nu al op veel belangstelling: 
"Wij gaan ervan uit dat we zo rond 
de 800.000 mensen uit alle delen 
van de wereld mogen verwelkomen. 
Daarmee leveren wij een aanzienlijke 
bijdrage aan de toeristische sector in 
ons land."

De in Hoofddorp woonachtige Sie-
merink rijdt dagelijks met plezier 
vanuit zijn woonplaats richting 
Lisse om daar met zijn team bezig 
te zijn met de bloemen- en plan-
tenpracht op Keukenhof: "Ook 
nu weer hebben wij zo'n honderd 
bloembollenkwekers die voor dit 
jaar hebben ingezonden en zijn 
er 500 bloemenkwekers die deel-
nemen aan de bloemenshows die 
op hoog niveau staan." Siemerink 
heeft recht van spreken want hij 
studeerde tuinbouw en heeft brede 
managementervaring opgedaan in 
de sierteeltsector en bij de veiling 
Flora Holland.

Tulp centraal
Ook nu weer is Keukenhof het plat-
form voor de Nederlandse sierteelt-
sector en biedt zij een prachtige 
blik op bloembollen, bloemen en 
planten. Het park is opnieuw ont-
worpen, waarbij nieuwe trends een 
belangrijke rol spelen. Dat ook dit 
seizoen de tulp weer prominent 
aanwezig is mag duidelijk zijn want 
deze is wereldwijd het beeldbepa-
lende icoon van Nederland.
Siemerink: "Dus is het logisch dat 
de tulp alle aandacht krijgt want er 
staan miljoenen bloeiende tulpen 
in het park en ruim honderddui-
zend exemplaren in het Willem-
Alexander paviljoen. In de nieuwe 
expositie over de historie van de 
tulp in het Juliana Paviljoen komen 
de bezoekers alles te weten over 
de mythen rond de tulp. Voor dit 
jaar hebben wij dit paviljoen com-
pleet verbouwd. Echt een van de 
publiekstrekkers."
Dertig hoveniers planten elk jaar 
bollen op vooraf gereserveerde 
plekken. Na afloop van het seizoen 
worden deze weer uit de grond 
gehaald, waardoor in het najaar 
een cyclus van planten, bloeien en 
rooien opnieuw kan beginnen. Om 
Keukenhof steeds een ander gezicht 
te geven, wordt elk jaar een nieuw 

ontwerp gemaakt voor de beplan-
ting. De samenstelling is uitge-
kiend, zodat bezoekers gedurende 
de hele openstelling van bloeiende 
bolbloemen kunnen genieten. De 
zeven miljoen bloembollen voor de 
beplanting worden gratis geleverd 
door honderd inzenders, die zich 
geen mooier showvenster voor hun 
product kunnen bedenken.

Vincent van Gogh
Het is dit jaar precies 125 jaar gele-
den dat de alom bejubelde schilder 
Vincent van Gogh is gestorven. 
Reden waarom Keukenhof dit heeft 
aangegrepen om de kunstenaar te 
eren. Siemerink daarover: "Het 
thema luidt '125 jaar inspiratie' dat 
wij ondermeer symboliseren met 

een spectaculair zelfportret van 
de schilder dat is samengesteld uit 
tienduizenden kleurrijke bloemen, 
een indrukwekkend mozaïek dat 
niet alleen een lust voor het oog 
is maar ook voor foto- en video-
camera's. Afgelopen oktober zijn 
de bollen voor dit bloemenportret 
geplant zodat deze kunstzinnige 
uiting de komende periode in Lisse 
optimaal te bewonderen is. Het 
mozaïek heeft een oppervlakte van 
250 vierkante meter."
Wie in het weekend van 9 en 10 
mei Keukenhof bezoekt waant zich 
in de 19e eeuw want er lopen dan 
diverse mensen in romantische 

kleding door het bloemenpark 
terwijl er ook orkestjes, zangers 
en zangeressen alsmede ensem-
bles zijn die sfeervolle optredens 
verzorgen. Siemerink is daar nu al 
laaiend enthousiast over: "Oh ja, dat 
wordt een prachtig vocaal en muzi-
kaal samenspel tussen mensen en 
bloemenpracht en een lust voor 
de bezoekers die de foto- of video-
camera hebben meegenomen. Aan 
dit thema 'Romantiek' doen tiental-
len professionele musici van Neder-
lands topniveau mee". x

"Keukenhof is onbetwist het
mooiste lentepark ter wereld"

Directeur en Hoofddorper Bart Siemerink:

Bart Siemerink tijdens opening van de Keukenhof afgelopen week: "Een waar 
Eldorado voor iedereen die van bloemen en kleuren houdt" (Foto: pr).

Heel veel lach en
nieuwe brandstof

hoofddorp - Het vaste publiek van Sara Kroos weet inmiddels: een avondje Kroos 
staat garant voor heel veel lach en nieuwe brandstof. Sara improviseert graag, 
zingt mooie liedjes, maar maakt er vooral een hilarische avond van. Een ding 
staat altijd vast: je kunt vermoeid van je dagelijkse beslommeringen het theater 
in gaan bij Sara, maar je gaat er met een grote glimlach en vol nieuwe energie 
weer uit! In 'Van Jewelste' vertelt Sara herkenbaar en hilarisch over het stuntelen 
dat we allemaal doen in dit leven. Met zelfspot en een scherpe blik vertelt ze 
over de onhandigheden, die we allemaal kennen; in je gezin, met je ouders, in 
je liefdesleven en in alles wat het leven zo mooi, maar lastig maakt. Sara Kroos 
is op vrijdag 27 maart om 20.15 uur te zien 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/Krooskunst). x

nieuw-vennep - Filmhuis Pier K 
Nieuw-Vennep aan het Harmo-
nieplein vertoont elke vrijdag om 
20.00 uur een bijzondere film. 
Feelgood films worden afgewis-
seld met ontroerende films. Vrij-
dag 27 maart draait het filmhuis 
Magic in the Moonlight, een 
romantische komedie van regis-
seur Woody Allen. Omdat het de 
laatste vrijdag van de maand is, 
sluit men de avond af met muziek 
in het Pier Kafé, verzorgd door de 
band Mo with the Flow. Een kaart-
je kost € 8,--, 65+'ers en CJP'ers 
ontvangen € 1,50 korting. Kaart-
jes zijn te reserveren via www.
pier-k.nl en/of tel. 023-5669565 
(op werkdagen). Daarnaast zijn 
de kaartjes te koop op de avond 
zelf. x

Movies & Music 
bij Filmhuis Pier K

T. 06 - 13 32 06 00
Venneperhof 4 Nieuw-Vennep

www.meer-fietsen.nl
info@ meer-fietsen.nl

Gezocht:
fietsenmaker

op oproepbasis
(in hoogseizoen:

2 a 3 dagen per week)
ervaring vereist!
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abbenes - Hij speelt het liefst rollen 
uit lang vervlogen tijden, zoals die 
van Cruquius in het gelijknamige 
museum en van weldoener Jan 
Pieter Heije in Abbenes. Acteur, 
kunstschilder en theatermaker Fred 
Rosenhart uit Heemstede is van vele 
creatieve markten thuis. Afgelopen 
week kroop hij weer in de huid van 
voormalig huisarts en dichter/lied-
jesschrijver Heije tijdens de jaar-
lijkse herdenkingsbijeenkomst in 
Abbenes. "Ja, dat was weer ontzet-
tend leuk. Ik verdiep mij altijd goed 
in historische figuren zodat ik op de 
juiste manier zo'n rol kan spelen", 
aldus Rosenhart in een gesprek met 
deze krant.

Als bevlogen historicus is het niet 
voor niets dat juist hij voorzitter 
is van Living History Kennemer-
land waarvan de leden optreden 
in historische settings door heel 
Nederland. Rosenhart: "Maar het 
accent ligt op Kennemerland 
want daar zijn talloze locaties die 
zich lenen om historische figuren 
tot leven te brengen tijdens ten-
toonstellingen, jubilea, bedrijfs-

presentaties, feesten en partijen. 
Wij hebben 70 acteurs en actrices 
in dienst die maandelijks diverse 
keren ergens optreden. Mensen 
met veel theaterervaring die als 
semiberoepsacteurs werken."

Historisch verantwoord
De doelstelling van Living History 
Kennemerland is om voor jeugd 
en volwassenen personen uit 
onze Vaderlandse geschiedenis 
letterlijk een gezicht te geven. 
Want juist daardoor komen die 
historische figuren veel meer tot 
leven dan wanneer je als geïnte-
resseerde alleen maar naar foto's, 
schilderijen, tekeningen en oude 
boeken kijkt.
Rosenhart verricht zijn acteer-
werk met passie, zo bleek ook 
weer tijdens zijn rol als Jan Pie-
ter Heije die in de 19e eeuw de 
grote weldoener van Abbenes 
was: "Vooral het Noord-Hollands 
archief is voor ons een belangrij-
ke inspiratiebron maar wij lezen 

ook heel veel historische boe-
ken en oriënteren ons uiteraard 
ook in musea. Op basis daarvan 
maken we dan een verhaal dat 
wij uitvoeren in groepsverband 
of als individu. Het is belangrijk 
dat hetgeen wij doen historisch 
verantwoord is."
"Vorig jaar was ik in Abbenes voor 
de eerst keer Jan Pieter Heije en 
twee weken geleden mocht ik 
weer optreden in een bomvolle 
kerk waar de voormalige arts en 
dichter werd herdacht. Maar ik 
heb de rol van Heije ook elders 
in het land de afgelopen jaren 
gespeeld want de man was 
natuurlijk ook nationaal een 
bekend persoon in zijn tijd omdat 
hij veel kinderliedjes en gedich-
ten heeft geschreven. De recente 
presentatie in Abbenes was pri-
mair gericht op de schooljeugd 
want Heije heeft hier ooit een 
school laten bouwen en deze ook 
gefinancierd. Het werd weer een 
geweldige happening". x

Acteur Fred Rosenhart kruipt
in huid van Jan Pieter Heije

Jaarlijks eerbetoon aan weldoener van Abbenes

Het lijkt een beeld uit lang vervlogen tijden: Jan Pieter Heije voor 'zijn' kerkje in 
Abbenes, dat hij met eigen geld liet bouwen (Foto: Advance Photography).

aalsmeerderbrug - Als een pauw zo 
trots poseert directeur Jacob van 
Zijverden voor 'zijn' Arendshoeve, 
de groenste evenementenlocatie in 
Haarlemmermeer en ver daarbuiten 
waar deze week liefst 192 zonne-
panelen zijn aangebracht, die een 
jaarlijkse besparing gaan opleveren 
van 45.000 kWh per jaar en 30.000 
kilo CO2. "Mede dankzij cofinancie-
ring uit het participatiefonds van 
de gemeente is dit project gerea-
liseerd. Naast groene warmte is er 
dus nu ook groene stroom", zegt 
Van Zijverden.

Afgelopen vrijdag hebben hij en 
duurzaamheidwethouder John 
Nederstigt, alsmede Andrea van 
de Graaf, directeur Meermaker, 
het zonnepanelendak officieel in 
gebruik gesteld. De 192 zonnepa-
nelen leveren een winst op van 
45.000 kWh per jaar en een bespa-

ring van ongeveer 30.000 kilo 
CO2. De dakvoorziening wordt 

toegevoegd aan de groene warmte 
die de Arendshoeve al vanaf 2010 

afneemt van vuilverzamelbedrijf 
Meerlanden, dat pal naast de 
Arendshoeve is gevestigd.

Minder gestrest
Afvalbedrijf Meerlanden ver-
werkt groente-, fruit- en tuinafval 
van alle huishoudens in Haarlem-
mermeer en omstreken tot groen 
gas, compost en warmte. Met deze 
afvalwarmte wordt de kwekerij, 
die liefst 18.500 vierkante meter 
groot is, verwarmd. Dat levert 
per jaar een besparing op van 
ongeveer 500.000 kubieke meter 
aardgas en 900.000 kilo CO2. 
Ook aan sociale duurzaamheid 
wordt bij de Arendshoeve ruime 
aandacht besteed. Door de inzet 
van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt geeft het bedrijf 
met zorg invulling aan zijn maat-
schappelijke betrokkenheid.
De Arendshoeve bestaat al sinds 

de droogmaking van de Haarlem-
mermeer polder. In het begin was 
het een akkerbouwbedrijf en vee-
houderij, maar in de jaren zestig 
werd er glastuinbouw aan toege-
voegd. Bij de eeuwwisseling is de 
kwekerij een evenementenlocatie 
geworden waar opdrachtgevers 
een heel bijzondere sfeer kun-
nen ervaren van planten en bloe-
men. Van Zijverden: "Het mooie 
is dat planten en bloemen ervoor 
zorgen dat volwassenen, maar 
ook kinderen, in onze ambiance 
minder gestrest zijn maar wel 
creatiever worden en zich snel-
ler gezond voelen. Onze kennis 
willen wij verder uitdragen voor 
een duurzame groene omgeving. 
Wij organiseren festiviteiten van 
10 tot 1000 gasten en hebben op 
jaarbasis veel  klanten uit binnen- 
en buitenland". x

Zonnedak op Arendshoeve maakt de locatie topgroen
192 zonnepanelen zorgen voor grote besparing

Jacob van Zijverden: "Vanaf vandaag hebben we na groene warmte nu ook groe-
ne stroom. Duurzamer kan het niet" (Foto: pr).

Uw Nieuwsblad niet ontvangen?
Nieuwsblad Haarlemmermeer verschijnt iedere week met een oplage van 
43.000 exemplaren in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en omgeving. In brievenbus-
sen met nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze krant onverhoopt 
eens niet in uw brievenbus, geeft u dat dan onmiddellijk door aan onze versprei-
dings-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
Rijsenhout : Coop, Werf 15

Cabaretwervelwind

hoofddorp - Met 'Kleur Bekennen' laten Gebroeders Harteveld & Fretz definitief 
zien dat ze een unieke stem vormen binnen cabaretland. Met een spervuur aan 
grappen, verhalen en muziek dendert het duo als een cabaretwervelwind aan 
je voorbij. Na twee jaar campagnevoeren met hun veelbesproken en geprezen 
cabaretshow 'Fretz 2025: Revolte', is het tijd om lucht te happen. Immers: hoe 
meer je van jezelf laat zien, hoe nauwer het hokje wordt waarin mensen je plaat-
sen. In 'Kleur Bekennen' maken Johan en Marcel de balans op van hun leven, 
vriendschappen, liefdes, dromen en idealen. De Gebroeders Harteveld & Fretz 
zijn op zaterdag 28 maart om 20.30 uur te zien in Het Oude Raadhuis. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via de kassa van De Meerse, tel. 023-5563707 en/of www.
demeerse.nl (Foto: pr/Jonas Sacks). x
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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

HERENBOS personeelsdienst zoekt met spoed ervaren:

HOVENIERS aanleg/onderhoud
BOOMVERZORGERS met goede klimtechniek en zaagervaring
GROENVOORZIENES voor groenonderhoud in de openbare 
ruimte
MACHINISTEN voor maaimachine, shovel, tractor enz.
STRATENMAKERS/GRONDWERKERS

WEGMARKEERDERS I of II

Heb jij ervaring en ben je op zoek naar werk? Dan zien wij jouw CV en 
motivatie graag tegemoet op nieuwvennep@herenbos.nl

HERENBOS personeelsdienst
Boekweitstraat 66
2153 GL Nieuw Vennep
0252-622240
nieuwvennep@herenbos.nl
www.herenbos.nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

(Uitknippen?) U wilt nu
eindelijk van uw

ANGSTEN AF?
Wij helpen u.

ANGSTCOACHPRAKTIJK
DE

BEVRIJDING , 0651-992492,
www.angstcoachhillegom.nl,

info@narox.nl

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

Bureau voor belastingzaken
en boekhouding

Hendriks Beekman
IB AANGIFTE

omzetbel./Loonbelasting
Jaarstukken

voor particulieren en ZZP
Eenmanszaak en V.o.f.
Mob nr 06-54712060
di-do 023-5632790

Norholm 6 Hoofddorp

KLUSSENMAN!
Voor al uw klussen in en

rondom uw huis. Ook tuinen
en tuinhuisjes. Net werk

tegen nette prijzen!
tel; 0683972228

Gastouderbureau KINOP is
op zoek naar een

betrouwbare
NANNY

(12 tot 20 uur per week)
in Heemstede, Hoofddorp

en
Nieuw Vennep. Interesse?

neem contact op met Hetty:
06-41292200 of

Haarlemmermeer@kinop.nl

Vermoeidheid of vage pijnklachten?

Veel 'vage' pijnklachten blijken voort te komen uit een verkeerd loop
patroon, of een scheefstand bij het lopen. Dergelijke oorzaken zijn goed
op te sporen met behulp van een houdings- en gangbeeld analyse.

Op zaterdag 31 mei van 10.00 tot 16.00 uur organiseren de
Beterlopenwinkel en registerpodologie Van Zijp in Leiderdorp gezamen-
lijk een themadag, de zogenaamde 'Voetendag' waarbij onze voet- en
loopspecialisten gratis zo'n houdings- en gangbeeldanalyse doen.
Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee kunnen wij u boven-
dien uitgebreid informeren over mogelijke oplossingen voor uw pro-
bleem, zoals pasvorm-schoenen of therapiezolen. Gratis, deskundig,
vrijblijvend en gezellig. Wij zien u graag in de Beterlopenwinkel aan de
Splinterlaan in Leiderdorp!

donderdag 26 maart van 10.00 tot 16.00 uur

KOM IN DE KAS!!!
Zaterdag 28 en zondag 29 maart a.s. 

van 10.00 tot 16.00 uur.

 Kleurige vetplanten en unieke schelpen.
Vrij parkeren op eigen terrein.

Vetplantenkwekerij John Warmerdam
Hyacintenlaan 25 – 2182 DE Hillegom
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Lekke band?

Bel de fietsenwacht
voor een afspraak

06-12251795
www.fietsenwachthaarlemmermeer.nl

nieuw-vennep - Schrijfster Joke Ver-
weerd heeft al diverse boeken op haar 
naam staan. Onlangs reikte zij aan bur-
gemeester Theo Weterings het eerste 
exemplaar uit van haar novelle 'Vin-
dersloon' en zij is hard bezig om vol-
gend jaar haar boek 'Vogelvlucht' ten 
doop te houden. Een vrouw die barst 
van de inspiratie zo lijkt het, maar is 
dat ook zo? De redactie van Nieuws-
blad Haarlemmermeer vroeg het haar 
'op de vrouw af' en haar antwoord is 
verrassend: "Als schrijver heb je best 
een geldig excuus als je ook eens zegt 
dat je geen inspiratie hebt."

Verweerd houdt maar eens de spiegel 
voor: "Wat moet er in een schrijvers-
hoofd gebeuren voor er een verhaal 
is? Hoe kom je bij je onderwerp, hoe 
kies je een hoofdpersoon, hoe zie je 
een verhaallijn, wat moet je weten 
voordat je begint met schrijven? Die 
vragen hoor ik regelmatig. Men vindt 
de schrijverij op zijn zachtst gezegd 
maar een rare business. Het woord 
dat al die vragen dekt is het woord 
inspiratie. Maar ook dat woord roept 
vragen op want wat is inspiratie dan 
precies? Staat inspiratie hoger dan 
discipline? Ja, ik snap wel dat het een 
raar vak gevonden wordt want de 
meeste mensen weten niet hoe hard 
je er aan werkt of, heel opmerkelijk, 
ze zien het niet als werken."

Nieuwsgierig
Mensen vraag haar wel eens: 'Oh u 
schrijft? Wat leuk. Maar wat is uw 
beroep? Wat doet u voor de kost? Oh, 
heeft u geen baan?' Verweerd kijkt 
er bijna verontschuldigend bij: "De 
laatste jaren durf ik wel te zeggen 

dat schrijven mijn beroep is. Maar 
lang niet iedereen vindt dat wer-
ken. Een recensie over een van mijn 
eerste bundels luidde ongeveer zo: 
'Verweerd hoort en ziet veel'. Wel, 
daar was ik het mee eens. Ja, want 
ik ben verdraaid nieuwsgierig. Soms 
lijk ik wel een journalist want ik wil 
alles horen en zien en als het even 
kan ook nog  alles voelen. En als ik 
niet dichter bij de feiten kan komen 
dan verzin ik gewoon zelf de rest. 
Schrijven? Heus, dat is een baan, dat 
is mijn dagelijks werk."
Dat schrijverschap, inlevingsvermo-
gen, die fantasie en nieuwsgierig-
heid, gooit ze dan ook niet weg want 
het kan nog best wat opleveren. De 
novelle 'Vindersloon' is er gekomen 
vanwege een feit uit de geschiedenis 
van Haarlemmermeer. Verweerd: "Ik 
las namelijk dat er tussen 1849 en 
1852 een binnenzee onder Amster-
dam moest worden drooggemalen. 
Er werd in drie jaar en drie maanden 
800.000.000 kubieke meter water 
weggepompt. Kun je je dat voorstel-
len? Ik niet, en ik wil het wel. Het 
is een angel in mijn hart, dat getal, 
die enorme hoeveelheid. Hoe krijg 
ik daar een vinger achter. Meestal 
schrijf ik niet over een bestaande 
locatie, bang voor commentaar. 
Natuurlijk, als ik ergens in mijn 
boek iets beschrijf, bijvoorbeeld een 
boom of waar stoplichten staan, dan 
gaan er altijd mensen controleren of 
het klopt. En als je dan moet uitleg-
gen dat je fictie schrijft, zijn er soms 
mensen die niet verder lezen, want 
wat heb je nou aan een verzonnen 
verhaal?"
Maar gelukkig zijn er ook heel veel 

mensen die weten dat een verhaal 
waar kan zijn zonder dat het ook 
echt is gebeurd. Dat weet de schrijf-
ster maar al te goed: "Mensen willen 
graag dat iets 'waar gebeurd' is en 
dat het herkenbaar is. In het verhaal 
moet een mens tot zijn recht komen 
in zijn grootheid en geschetst wor-
den in zijn kleinheid. Het falen, het 
woekeren, de worsteling, de euforie, 
het vinden en het verliezen moet 
er in. Daarom kon ik deze elemen-
ten erg goed kwijt in de verzonnen 
bewoners van Haarlemmermeer. 
De diversiteit van de bevolking,  de 
tegenstellingen in het landschap, 
de hectiek van een gebied waar het 
leven 24 uur per etmaal 7 dagen in 
de week doordendert.  Altijd lawaai 
in de lucht en op de weg, altijd licht 
van de kassen en van Schiphol. Er 
wonen hier nog maar 160 jaar men-
sen, dus iedereen heeft nog een 
linkje met de pioniersgeest van het 
eerste uur, ja toch?" 
De Vennepse schrijfster heeft het dus 
aangedurfd om een verzonnen ver-
haal te schetsen tegen een herken-
bare setting: "Nee, het huisje 'De eer-
lijke vinder' bestaat niet echt, maar 
er zijn veel van dat soort huisjes in 
de bochten van de Ringdijk. Nee, op 
de afdeling Lost & Found op Schip-
hol werkt geen Hilly van Lijnden 
en een Leeghwater College hebben 
we niet in Hoofddorp. Maar toch, de 
lezer kent deze mensen omdat je ze 
herkent qua mentaliteit en volks-
aard." De zomer van 2014 heeft zij 
gebruikt om research te doen, om 
voeling met de polder te krijgen 
door met een vriendin vele tochtjes 
per fiets te maken. Het resultaat is te 
lezen in 'Vindersloon'. x

"Fictie? Ach, wat heb je nou
aan een verzonnen verhaal?"

Schrijfster Joke Verweerd over 'Vindersloon':

Joke Verweerd: "Ik heb heel wat fiets-
kilometers door de polder afgelegd 
om me voor deze novelle voor te berei-
den" (Foto: Advance Photography).

Haar beide kleinzoons kregen tijdens de presentatie een kleurboek uitgereikt 
(Foto: Advance Photography). x

hoofddorp - Dit jaar is het precies 70 
jaar geleden dat ons land werd bevrijd 
nadat het 5 jaar lang was bezet door 
de Duitsers. Daarom organiseert het 
Historisch Museum Haarlemmermeer 
dit jaar de tentoonstelling 'Voor de 
lieve vrede - Bezetting, bevrijding en 
wederopbouw in Haarlemmermeer'. 
Deze interessante expositie is te zien 
van 28 maart tot en met 10 januari 
2016. 

Het Historisch Museum Haar-
lemmermeer riep afgelopen jaar 
(oud)bewoners van deze gemeente 
op om bij te dragen aan de tentoon-
stelling met spullen uit de tijd van 
de oorlog, bevrijding en wederop-
bouw. En met succes! Het museum 
werd overladen met authentiek 
materiaal om tentoon te stellen. 
Zo zijn er gedichten waarin de 
spot werd gedreven met de Duitse 
bezetter, illegale krantjes zoals het 
Parool en distributiebonnen waar-
mee men voedsel en andere artike-
len kocht in de oorlog en de eerste 
jaren daarna. . 
Voor het ontwerp van de tentoon-
stelling en alle uitingen werkte het 

museum voor het eerst samen met 
de lokale ontwerper Joost Kroon. 
Dit bleek een vruchtbare samen-
werking met een resultaat waar het 
museum trots op is. Met de hulp 
van alle trouwe vrijwilligers van 
het museum werd de tentoonstel-
lingsruimte geschilderd en inge-
richt, waarvoor het museum hen 
uiteraard eveneens erg dankbaar 
is. 
Een speciaal woord van dank ook 
nu weer aan de vaste historisch 
medewerker Hans Dolman junior, 
die zoals altijd, weer een geweldige 
inbreng heeft gehad in de totstand-
koming van deze tentoonstelling. 
Op donderdag 26 maart om 17.00 
uur opent wethouder van cultuur, 
Derk Reneman, deze expositie en 
tevens de expositie 'Vacantiegids 
voor den Nederlandsche Toerist'. 
De inloop is vanaf 16.45 uur. Adres: 
Bosweg 17 in Hoofddorp (rand 
Haarlemmermeerse Bos). 
Op aanvraag zijn rondleidingen 
door de tentoonstelling mogelijk. 
Kijk voor tijden, prijzen en overige 
info op www.historisch-museum-
haarlemmermeer.nl. x

'Voor de lieve vrede' 
in Historisch Museum

Expositie over 70 jaar vrijheid

Uiteraard is er veel zwart/wit beeldmateriaal te zien op deze interessante ten-
toonstelling, zoals het Bevrijdingsfeest in Rijsenhout (Foto: pr).

hoofddorp - 'Toen neuken nog gewoon 
was' is een voorstelling voor ieder-
een die ooit uit wanhoop de mailbox 
van zijn geliefde kraakte of zichzelf 
terugvond aan het aanrecht met een 
mes en dacht 'ik hoef me alleen maar 
om te draaien en te steken'. Na een 
uitverkochte zaal in het Oude Raad-
huis vorig seizoen zijn De Bloeiende 
Maagden op zaterdag 28 maart om 
20.30 uur opnieuw te zien in de kleine 
zaal van De Meerse. 

Ben jij één van die mensen? Wees 
niet bang, er is hoop! In hun luxe 
'relationresort' bieden De Bloeiende 
Maagden doeltreffende technieken 
om een gemankeerd samenzijn in 
een mum van tijd om te toveren tot 
een passionele relatie. 
Met hun absurdistische en schaam-
teloze scènes wisten De Bloeiende 
Maagden ook de recensenten te 
overtuigen. De Bloeiende Maag-
den, bestaande uit Ingrid Wender 
en Minou Bosua, kennen elkaar 
van de theateropleiding in Eindho-
ven. Minou voltooide de theater-
opleiding en Ingrid vertrok na één 
jaar, om de opleiding te vervolgen 
in Arnhem. In 1995 wonnen zij de 

publieksprijs van het VARA Leids 
Cabaret Festival onder de naam De 
Bloeiende Maagden. Ze maakten 
sindsdien verschillende voorstel-
lingen die ook in Hoofddorp te zien 
waren, waaronder 'I.N.R.I.' en 'Don-
key God en het Bonus Sacrament'.
Kaarten voor De Bloeiende Maag-
den zijn verkrijgbaar via de kassa 
van De Meerse, tel. 023-5563707 
en/of www.demeerse.nl. x

De Bloeiende Maagden
repareren alle relaties

De Bloeiende Maagden (Foto: pr/
Govert de Roos).



hoofddorp - Aan de vooravond van 
de 16e Venniper Oldtimersrit zorgde 
gastheer Lexpoint voor een geani-
meerde bijeenkomst in haar grote 
showroom in Hoofddorp met als 
doel om sponsors met elkaar ken-
nis te laten maken. Directeur Ton 
van der Horst: "Wij zijn al jarenlang 
een betrokken hoofdsponsor bij dit 
evenement maar omdat er nu ook 
nieuwe sponsors zijn bijgekomen 
was een 'get together party' een 
mooie opmars richting de komende 
Koninginnerit."

Stichtingsvoorzitter René Entho-
ven prees dit initiatief waar niet 
alleen sponsors maar ook andere 

relaties voor waren uitgenodigd: 
"Het was meteen de gelegenheid 
om alvast wat informatie te geven 
van wat onze stichting elk jaar doet 
en alvast een stukje van de sluiter 
op te lichten van de komende rit 
die op zondag 26 april plaatsvindt. 
Als bestuur streven wij ernaar om 
deze klassiekerrit laagdrempelig 
te houden en dus is het inschrijf-
geld vele malen lager dan andere 
vergelijkbare ritten in Nederland 
organiseren."

Vrijwilligers
Secretaris Madelène den Ouden 
stelt dat er nog steeds een enorme 
belangstelling is voor dit unieke 
evenement dat met name door de 
deelnemers wordt geprezen van-
wege de uitstekende organisatie 

en de perfecte begeleiding van de 
talloze vrijwilligers: "Wij gaan ook 
dit jaar de deelnemende equipes 
een fantastische dag aanbieden 
met een 'onderwegtas' met snacks 
en drankjes, een lunch ergens hal-
verwege de route en een erg leuke 
rit door een deel van het land en 
Haarlemmermeer."
Michael Reuling, verantwoorde-
lijke voor Sponsoring & PR, wijst 
nog even op de mogelijkheid dat 
nog ruimte is voor deelnemers 
en sponsors: "Ook deze bijeen-
komst bij Lexpoint is geregeld 
door diverse sponsors, zoals een 
buffet door het cateringteam van 
De Rustende Jager terwijl Paul 
Brantjes voor de heerlijke bijpas-
sende wijnen heeft gezorgd. Het is 
erg leuk dat enkele fonkelnieuwe 
Audi wagens voor deze sponsorbij-
eenkomst hebben plaatsgemaakt 
om enkele oldtimers neer te zet-
ten die in april ook meerijden."

Geur van olie en leder
Enthoven tot slot: "Door die old-
timers neer te zetten konden we 
meteen de sfeer neerzetten voor 
de komende rit, want de geur 
van olie en leder is onlosmakelijk 
verbonden met zo'n uniek evene-
ment als de Venniper Koningin-
nerit". x
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hoofddorp - VVD-raadslid Henk Kui-
pers gooide maar meteen de knup-
pel in het hoenderhok: "Laat ik het 
wat zachtjes formuleren, maar is die 
bijna 50 miljoen euro voor een deels 
nieuw en deels te renoveren Raad-
huis niet wat erg veel van het goede? 
En we weten nog niet eens of we nu 
met het Energielabel A of Neutraal te 
maken krijgen. En waarom geen gara-
ge onder het Raadsplein maar een 
bovengrondse achter het gebouw? Is 
dat wel mooi in het hart van Hoofd-
dorp?"

Daarmee was de toon gezet want 
ook andere woordvoerders repten 
uitgebreid over de kosten, zoals 
Forza's Paul Meijer: "Laten we nu 
niet weer zo'n megalomaan pro-
ject starten want we weten hoe de 
budgetten de spuigaten kunnen uit-
lopen zoals bij het recente Honkbal-
complex Pioniers, het sportgebouw 
KWA en destijds de Calatravabrug-
gen. Laten we niet weer zo'n finan-
cieel debacle opzoeken en zeker 
niet nu we nog in een economische 
crisis zitten."
Ook CDA'er Henk Koning deed een 
duit in het zakje: "En dan die 5,3 
miljoen euro voorbereidingskos-
ten. Een onzinnig bedrag. Zoek 
naar alternatieve locaties, zoals de 
talloze leegstaande kantoorgebou-
wen. Daar kun je toch ook die amb-
tenaren laten werken?"

Raadhuis in Nieuw-Vennep? 
Ook PvdA-raadslid Chris Vonk repte 
over het vele geld dat moet worden 
uitgetrokken: "Je kunt je ook afvra-
gen of je wellicht meer geld moet 
uittrekken voor de kansarme inwo-

ners in onze gemeente. Maar ons 
Raadhuis is wel verouderd dus moe-
ten we investeren in deels nieuw-
bouw en renovatie. En we moeten 
zondermeer deze plek behouden 
als markant punt in het centrum." 
Kees van der Linden (Onafhankelijk 
Liberaal) vond de prijs per vierkante 
meter heel erg fors: "6000 euro? Dat 
is een absurd bedrag. Op toplocaties 
in de grote steden is 5000 euro al 
veel dus in Hoofddorp kunnen we 
best volstaan met 2000 euro per 
meter."
Van der linden gaf nog als suggestie 
om een nieuw en kleiner Raadhuis 
in Nieuw-Vennep te bouwen: "Bij 
het Harmonieplein is al jarenlang 
een gapend gat waar toch niets mee 
gebeurt. Pal tegenover Pier K isdaar 
een prima plek. De inwoners zullen 
zo'n plan graag toejuichen."
GroenLinks-raadslid Nicole Mulder 
vroeg zich af waarom precies nu 

een dergelijk project moet worden 
gerealiseerd: "We hebben toch ook 
geld nodig voor ondermeer de zorg? 
Er zijn nog zoveel onduidelijkhe-
den in het Collegevoorstel dat ik 
zeg: opschorten voorlopig."
Maar daar was wethouder Tom 
Horn het volstrekt mee oneens: "De 
urgentie is hoog. Het tocht en waait 
aan alle kanten. Het regent in. We 
moeten de ICT-infrastructuur ver-
nieuwen en veel technische instal-
laties zijn enorm verouderd. Maar 
we moeten niet alleen kijken naar 
wat zo'n project kost maar wat je 
er straks jaarlijks mee bespaart aan 
energiekosten en zo". x

"Is bijna 50 miljoen euro
niet wat heel erg veel?"

Fel debat over huisvesting ambtenaren

Bij het ingediende plan blijft alleen de 
Raadszaal behouden, alhoewel ook 
die van binnen geheel moet worden 
gerestaureerd (Foto: Advance Photo-
graphy).

hoofddorp - Voor de derde keer op rij 
organiseert Rotaryclub Haarlemmer-
meerlanden voor senioren in deze 
gemeente een feestelijke bijeenkomst 
met lunch, muziek en entertainment. 
Clublid Jan Kulk: "Wij doen dit met 
name voor de groep ouderen die een-
zaam zijn en voor wie deze feestdag 
een uitje is waar zij al maandenlang 
naar uitkijken. Het betreft zo'n 140 
inwoners uit de polder die door onze 
leden thuis worden opgehaald en na 
afloop van het feest weer keurig wor-
den thuisgebracht."

De kosten voor deze feestelijke hap-
pening komen uit de pot die elk jaar 
wordt gevuld met geld uit diverse 
Rotary-activiteiten. Denk daarbij 
aan de jaarlijkse veiling en street-
golf. Kulk: "Dat bedrag, ingebracht 
door leden en sponsors, en mede 
dankzij een geste van ons clublid 
Jacob van Zijverden, die directeur 
is van de Arendshoeve, kunnen wij 
een dergelijk evenement op touw 
zetten. Er zijn in onze gemeente 
steeds meer eenzame ouderen, die 
weinig of geen familie, buren of 
vrienden hebben en die wij met 
zo'n feestdag een enorm plezier 
doen."

Romantische muziek
Kulk en zijn clubleden zijn al 
wekenlang in de weer om het pro-
gramma samen te stellen: "Maar 
het ziet er prachtig uit. Ga maar na: 
's morgens om tien uur worden alle 

gasten door een grote groep vrijwil-
ligers thuis opgehaald en brengen 
wij hen naar de sprookjesachtige 
omgeving van de Arendshoeve. Na 
koffie en gebak wordt om elf uur 
het officiële startsein gegeven voor 
het programma en het is zo goed 
als zeker dat dit door wethouder 
zorg&welzijn Tom Horn gebeurt. 
Het ensemble La Donna Mobile 
treedt op met wereldberoemde 
melodieën uit de wereld van de 
romantische muziek. Zie het maar 
als een soort André Rieu optreden. 
Drankjes en hapjes omlijsten dit 
mini concert."
"Maar we hebben ook weer een 
optreden van het groot gemengd 
koor The Trumpets of the Lord onder 
leiding van musicus/dirigent Rob 
van Dijk, die afgelopen zaterdag-
avond nog actief was bij het concert 
van het Rijsenhoutse koor Hosanna 
in Excelsis. De Trumpetleden zullen 
allemaal uit diverse hoeken van de 
grote zaal naar het podium lopen 
terwijl ze zingend en musicerend 
hun openingslied ten beste geven. 
Om 12.30 uur volgt een driegangen 
maaltijd waarvoor onze clubleden 
als obers gaan fungeren. Zo rond de 
klok van drie uur eindigt dit feest en 
krijgen onze gasten nog een verras-
sing mee naar huis waarna ze weer 
door onze vrijwilligers per auto 
worden thuisgebracht. Kortom: wij 
gaan eenzame ouderen weer een 
fantastische dag bezorgen". x

Gezellige happening voor
senioren in Arendshoeve

Rotary HRLMRMeerlanden:

hoofddorp - In anderhalf uur op reis 
door Zuid-Afrika, ondertussen genie-
tend van heerlijke Afrikaanse zang, 
dans en muziek. Een droom? Nee 
hoor, de voorstelling South African 
Road Trip maakt het tot realiteit- in 
het comfortabele pluche van het the-
ater. 'A tribute to Mandiba' is te zien 
op zaterdag 28 maart om 20.15 uur in 
de grote zaal van De Meerse. 

Een Zuid-Afrikaans gezelschap met 
5 hemelse zangeressen, een live 
band en het bekende Khayelitsha 
United Mambazo Choir uit de town-
ships van Kaapstad, brengen een 
prachtige avond vol Afrikaanse tra-
ditionele liederen en hedendaagse 
songs.
Videokunstenaar Catharina Schol-
ten maakte speciaal voor deze 
voorstelling een reis van de Oost- 
naar de Westkaap; van de geboor-
tegrond van Nelson Mandela naar 
de Tafelberg. Het is de route die veel 
Xhosa-mannen en vrouwen volgen, 

van hun geboorteplek naar Kaap-
stad waar ze werk hopen te vinden. 
Na hun dood maken ze meestal de 
omgekeerde reis om in vertrouwde 
grond rust te vinden. De gemaakte 
beelden meanderen door de avond 
heen, terwijl de bewoners je mee-
nemen op reis door het Zuid-Afrika 
van nu. Als extraatje krijg je een 
symbolische koffer vol Xhosa-wijs-
heid van Nelson Mandela mee; 
alles draait om saamhorigheid en 
gemeenschapszin, oftewel Ubuntu: 
'de mens is slechts mens in relatie 
tot anderen'. Deze bewonderens-
waardige filosofie loopt als rode 
draad door de voorstelling.
Kaarten voor 'A tribute to Mandiba' 
zijn verkrijgbaar via de kassa van 
De Meerse, tel. 023-5563707 en/of 
www.demeerse.nl. x

In anderhalf uur op
reis door Zuid-Afrika

Zang, dans, traditionele en heden-
daagse Zuidafrikaanse muziek, een 
'South African Road Trip' van jewelste 
in De Meerse (Foto: pr/Michel Rijk).

Sponsors zorgen ervoor dat
Venniper Oldtimers scoren

Gastvrije ontvangst bij Lexpoint

Er zullen ook dit jaar weer prachtige 
oldtimers aan de Venniper Koningin-
nerit 2015 meedoen (Foto: Advance 
Photography).
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hoofddorp - Een brompot met een 
vlijmscherpe en hilarische pen: dat is 
Nico Dijkshoorn. De columnist, dich-
ter, schrijver en muzikant heeft de 
afgelopen jaren keihard aan de weg 
getimmerd en bereikte met zijn weke-
lijkse optreden in 'De Wereld Draait 
Door' nationale bekendheid. Maar 
wat veel mensen niet van Dijkshoorn 
weten is dat hij ook ontzettend graag 
optreedt. Héél graag zelfs. 'VUIG' van 
Nico Dijkshoorn & The Hank Five is 
op donderdag 2 april om 20.30 uur te 
zien in de kleine zaal van De Meerse.

Hij treedt op naast een viskraam, 
op een verjaardag, voor die en die 
omdat zus en zo jarig is geweest 
maar toch het liefst in het theater. 
Na de succesvolle shows 'Ook voor 
vrouwen' (met Leon Verdonschot) 
en 'Matennaaiers' (met Ronald 
Giphart) durft Nico het eindelijk 
alleen. Nou ja alleen? Met zijn band 
The Hank Five. In 'VUIG' staat hele-
maal niets vast. Het kan alle kanten 
op. Maar houd rekening met razen-

de gedichten, eigen liedjes, dansjes, 
iets met poedels en voorlezen in het 
licht van het lampje. Het schuurt, 
het kraakt, het beweegt en schiet 
alle kanten op. Typisch Nico Dijks-
hoorn dus.
Dijkshoorn heeft zijn sporen in de 
literaire wereld ruimschoots ver-
diend. In sport- en muziekbladen 
is hij nog altijd een graag geziene 
columnist. Met de verhalen die hij 
schreef voor 'Hard Gras' was Dijks-
hoorn enkele seizoenen geleden 
ook al te zien in De Meerse. Ook 
voor blogs als GeenStijl pakte hij 
werkelijk iedereen bij de kladden 
en schudde ze stevig door elkaar. 
Dat Dijkshoorn ook begenadigd 
muzikant is, is tot nu toen een beet-
je onderbelicht gebleven. Maar daar 
komt met de prachtige verhalen en 
stevige muziek in 'VUIG' definitief 
een einde aan. Kaarten zijn verkrijg-
baar via de kassa van De Meerse, tel. 
023-5563707 en/of www.demeerse.
nl. x
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hoofddorp - De parkeertarieven in het 
land worden blijkbaar elk jaar weer 
verhoogd en dat is een dolksteek in 
de rug van de detailhandel. Detail-
listen hebben het sowieso al moeilijk 
om het hoofd boven water te houden 
en door de hoge tarieven van de par-
keerplekken en garages in de grote 
steden, maakt het hun positie alleen 
maar slechter. Haarlemmermeer 
scoort goed als het gaat om betaal-
bare parkeertarieven.

Slechts driekwart van de landelijke 
parkeergarages hanteert het tarief 
van vorig jaar en dat is goed want 
dat zorgt ervoor dat veel automo-
bilisten die willen shoppen de weg 

naar de winkelcentra vinden want 
te hoge parkeertarieven hebben 
invloed of consumenten wel of niet 
de binnenstad bezoeken want win-
kelen per openbaar vervoer is geen 
optie want wie gaat er nu bepakt 
de volle trams of bussen in om naar 
huis te rijden? Precies: niemand!

Haarlem: 20% omhoog
In het recente Nationale Parkeer-
onderzoek 2015 van Detailhandel 
Nederland staat ondermeer dat de 

goedkoopste parkeergarages zich 
in Hoofddorp bevinden. Genoemd 
worden de Vier Meren met een 
tarief van 0,80 cent per uur en de 
centrumgarage met een parkeerta-
rief van 1,11 per uur.  Deze prijzen 
liggen in lijn met garages in onder-
meer Zoetermeer en Middelburg.
Wie wil weten welke garages het 
duurst zijn hoeft niet ver te rijden: 
garage De Kolk in Amsterdam kost 
6 euro per uur, evenals de Bijenkorf 
garage in de hoofdstad. Goedkopere 
garages in Amsterdam bevinden 
zich op het Waterlooplein (5 euro 
per uur) en Centre (eveneens 5 euro 
per uur). Uit het onderzoek blijkt 
wel dat de meeste parkeergarages 
voor een flink deel leeg staan maar 
dat de eigenaren er niet over pieke-
ren om de tarieven te verlagen. Maar 
ook op straat hanteren gemeenten 
steeds hogere tarieven want 40 
procent van hen heeft het tarief 
vorig jaar behoorlijk verhoogd met 
gemiddeld 6 procent.
Wie in Haarlem per auto wil gaan 
winkelen moet zich echt wel twee 
keer bedenken want de gemeente 
heeft daar de tarieven met 20 pro-
cent verhoogd. Maar Den Haag weet 
er ook wel raad mee. Zo heeft de 
Q-Park garage aan de Gedempte 
Gracht daar een tariefstijging door-
gevoerd van liefst 27 procent. Hoe 
dan ook: Haarlemmermeerders 
mogen zich vooralsnog in de han-
den wrijven. x

Parkeertarieven Hoofddorp
zijn zeker zo slecht nog niet

Ook in Nieuw-Vennep is parkeren goedkoop

De parkeertarieven in Hoofddorp zijn 
goedkoop ten opzichte van verge-
lijkende plaatsen in het land (Foto: 
Advance Photography).

'A Most Violent Year'
in Het Oude Raadhuis

hoofddorp - Criminaliteit vierde in New York in de jaren 
tachtig haar hoogtijdagen. Dit grauwe New York is het decor 
voor de film 'A Most Violent Year', geregisseerd door J.C. 
Chandor. Terwijl geweld en diep geïnfiltreerde corruptie 
eerder regel dan uitzondering waren, probeert Abel Mora-
les (Oscar Isaac) zijn stookolie-business en familiezaak op 
een integere, correcte manier verder uit te breiden. Maar 
wanneer zijn chauffeurs dagelijks worden aangevallen en 
Abel op het punt staat een cruciale investering te maken, 
staat hij plots voor enkele loodzware keuzes die zijn toe-
komst zullen bepalen. In zijn pogingen om zijn gezin en zijn 
zaak te beschermen komt hij voor het eerst in een morele 
grijze zone terecht en dreigt hij van het rechte pad af te 

dwalen. 'A Most Violent Year' is op vrijdag 27 en zondag 
29 maart om 20.00 uur te zien Het Oude Raadhuis. Regis-
seur J.C. Chandor wist voor zijn derde speelfilm een zeer 
talentvolle cast te strikken. Zo kreeg Jessica Chastain, zij 
speelt de vrouw van Abel Morales, eerder een Oscarnomi-
natie voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol in de film 'Zero Dark 
Thirty'. Chastain werd voor haar rol in 'A Most Violent Year' 
genomineerd voor een Golden Globe. Hoofdrolspeler Oscar 
Isaac oogstte eerder veel lof voor zijn rol in 'Inside Llewyn 
Davis' en ook hij werd genomineerd voor een Golden Globe. 
Kaarten voor het 'A Most Violent Year' zijn verkrijgbaar via 
de kassa van De Meerse, tel. 023-5563707 en/of www.
demeerse.nl (Foto: pr). x

hoofddorp - 'Miss Molly & Me' komt 
met een nieuw theaterconcert! Het 
beruchte roversduo Bonnie & Clyde 
vormde de bron voor een berg nieuwe 
liedjes en verhalen. Miss Molly & Me 
is op donderdag 26 maart om 20.30 
uur te zien in Het Oude Raadhuis.

Dit gevreesde duo ging weliswaar 
het verkeerde pad op, maar in ieder 
geval niet het geijkte. Miss Molly 
& Me bestaat uit zangeres/actrice 
Marlijn Weerdenburg, ook bekend 
van haar rol als 'Danni Lowinski' 
en als finalist in 'Wie is de Mol?', en 
Helge Slikker, bekend van de band 
Storybox en zijn Gouden Kalf voor 
de filmmuziek van 'Kauwboy'. Dit 
duo staat voor verassende folky en 

soulvolle muziek aangevuld met 
harmonieuze zang en een vleug 
humor. Waar Helge de ingetogen 
muzikant lijkt, blijkt Marlijn de 
femme vocale die haar publiek 
zonder aarzelen het universum 
van Miss Molly & Me insleept. 
Marlijn Weerdenburg en Helge 
Slikker zoeken in dit theater-
concert naar de Bonnie & Clyde 
in zichzelf. Ze onderzoeken het 
gevoel van de ontsnapping, de 
euforie en de onrust. Hoe voelt het 
om buiten het systeem te leven, 
om nergens bij te horen? Is een 
ondergaande zon mooier als je 
weet dat elke seconde je laatste 
kan zijn? Door het verhaal voorop 
te stellen en nieuwe muzikale uit-
stapjes te maken luistert het con-
cert 'Bonnie & Clyde' als een film. 
Met goede afloop! Voor deze the-
atertour wordt het duo gecoacht 
door Paul de Munnik. Twee jaar 
geleden verscheen Miss Molly & 
Me voor het eerst ten tonele met 
het debuutalbum 'Rewind and Say 
Hello'. Aansluitend reisden ze met 
hun theaterconcert langs meer dan 
30 verschillende theaters in Neder-
land, waaronder ook Het Oude 
Raadhuis. Ze waren huisband van 
LINDA. Magazine en van de Gou-
den Loekie. Ook gingen ze mee op 
tour met MOKE en The Webb Sis-
ters. Hun vorige album 'Travelers' 
behaalde de album Top 40. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via de kassa van 
De Meerse, tel. 023-5563707 en/of 
www.demeerse.nl. x

De feel good muziek
van Miss Molly & Me

Miss Molly & Me (Foto: pr/Rayzor 
Sharp).

Dijkshoorn is wars
van alle pretentie

Nico Dijkshoorn (Foto: pr/Par-pa foto-
grafie).
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GEEFT NIKS!

SPARTA ION E-SPEED - de meest verkochte Speedbike van Nederland!
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De voordelen van de ION E-Speed van Sparta:
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Tot ziens op de Fietsbeurs bij
Warmerdam De Fietsspecialist

Herenweg 2 Warmond. 

De toegang is gratis.

Voor meer informatie:

www.warmerdamdefi etsspecialist.nl

U bent van harte welkom.
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hoofddorp - Op Nationale Boomfeest-
dag opende tv-hovenier Rob Verlinden 
samen met de hoveniersfamilie Van 
Beem en wethouder Marjolein Stef-
fens-van de Water het vernieuwde 
Bomenpad in het Haarlemmermeerse 
Bos. Iedereen kon de nieuwe bomen 
bekijken tijdens een frisse wandeling 
door het bos. Volwassenen konden 
boomadvies vragen aan de bekende 
tv-tuinman en kinderen gaven de pas 
geplante bomen water. 

Rob Verlinden liet er geen gras 
over groeien: "Het is prachtig dat 
steeds meer mensen affiniteit met 
groen hebben, want planten zijn 
het belangrijkste op aarde voor 
onze levensbehoeften: lucht, eten 
en materialen." Even later onthulde 
hij samen met wethouder Steffens 
het beginbord van de bomenroute 
en plantten ze samen met twee Van 
Beem kinderen de laatste boom. 
Wethouder Steffens liet in haar toe-
spraak weten zeer vereerd te zijn 
met de aanwezigheid van de fami-
lie Van Beem. Overgrootvader Van 
Beem is wethouder geweest in de 
gemeente en heeft mede aangezet 
tot de aanleg van het Haarlemmer-
meerse bos. Hij overleed helaas vlak 
voor het bos officieel werd geopend. 
De wethouder verwelkomde de drie 
generaties Van Beem. Daar staat 
gemeente Haarlemmermeer ook 
voor: generatie op generatie door-
geven van duurzaamheid. 
Het Bomenpad is uitgebreid naar 
maar liefst 68 verschillende bomen 

en heesters. Het is in totaal 3 kilo-
meter lang en leidt langs inheemse 
bomen als de zomerlinde, en langs 
exotische bomen als de oeroude 
ginkgo. Bijna elke boomsoort die 
ergens in Haarlemmermeer staat, 
is vertegenwoordigd. De informa-
tiebordjes zijn vernieuwd en aange-
vuld met QR-codes die extra weetjes 
tevoorschijn toveren op de smartp-
hone. Zo blijkt de tulpenboom te 
stammen uit de tijd van de dinosau-
riërs. Het Bomenpad werd aangelegd 
in 2008 door de gemeente Haarlem-
mermeer en wordt nu beheerd en 
beter ontsloten in samenwerking 
met de Heimanshof en NMCH. Het 
begint achter het Historisch Muse-
um aan de Bosweg 17. x

TV-tuinman Rob Verlinden
opent nieuw Bomenpad

Rob Verlinden onthult samen met wet-
houder Steffens het beginbord van de 
bomenroute (Foto: pr).

abbenes - Wilhubertus Daniëls en 
zijn echtgenote Gesiene waren er 
helemaal vanuit het Duitse Mülheim 
voor gekomen: de jaarlijkse herden-
king van hun ver familielid Jan Pie-
ter Heije. Een bijzondere dag omdat 
de verre achterneef ook nog eens 
het herdenkingsbord bij de ingang 
van de begraafplaats mocht onthul-
len van schoolmeester Boekel, die 
samen met Heije in de 19e eeuw veel 
voor de schooljeugd in Abbenes heeft 
gedaan.

Daniëls in een gesprek met deze 
krant: "Wij zijn uitgenodigd door 
Ria Baars, de dame uit dit dorp die 
heel veel heeft gedaan om deze her-
denking met de tentoonstelling tot 
een succes te maken. Mijn heel verre 
familielid Jan Pieter Heije werd op 
1 maart 1809 in Amsterdam gebo-
ren en Abbenes herdenkt hem elk 
jaar rond die datum voor datgene 
wat hij voor het dorp heeft gedaan. 
Wij zijn hier voor de eerste keer bij 
aanwezig maar weten van Ria wat 
er al tientallen jaren hier in maart is 

georganiseerd om deze herdenking 
te mogelijk te maken."

Naspeuring
Het kwieke echtpaar zat tijdens de 
bijeenkomst in de kerk uiteraard op 
de eerste rij als eerbetoon aan de 
familie Heije. Daniëls: "Dat wij in 
Duitsland wonen komt omdat des-
tijds dochter Sophie van Jan Pieter 
Heije in Keulen met een Duitse man 
is getrouwd. Dat was in 1871 en mijn 
grootmoeder is de dochter van deze 
Sophie die als jong meisje met ene 
Daniëls is getrouwd in 1896, even-
eens in Keulen. Mijn vrouw en ik zijn 
wel eens vaker in Abbenes geweest 
maar nog nooit op de herdenkings-
dag. Dus maken wij vandaag voor 
de eerste keer deze bijeenkomst 
mee. Heel bijzonder want wij heb-
ben in het verleden veel naspeuring 
gedaan naar de plaatsen waar mijn 
oer, oer oom ooit had gewoond en 
gewerkt en toen begrepen wij dat 

hij in Abbenes veel liefdadigheid 
heeft verricht en zo kwamen wij in 
contact met Ria Baars."
Met veel genoegen bekeek het 
Duitse echtpaar de expositie met 
oude foto's, attributen en kranten-
verslagen uit de periode dat Jan 
Pieter Heije zich zo nauw verbon-
den voelde met Abbenes, de plek 
waar zijn schoonvader veel grond 
had en die hij mocht beheren. Van 
de Nederlandse teksten die door 
de Abbenesser schooljeugd werd 
gezongen konden de Duitse gasten 
niet veel verstaan maar zij genoten 
wel van het enthousiasme waar-
mee de jeugd de liederen zong en 
enkele gedichten voordroeg. Dani-
els: "Omdat er van schoolmeester 
Boekel geen familieleden meer zijn 
heeft de organisatie mij gevraagd of 
ik het herdenkingsbord van hem op 
de begraafplaats wil onthullen. Ik 
vind dat een grote eer en stel deze 
geste bijzonder op prijs". x

Nazaten Jan Pieter Heije
bij herdenking in Abbenes

Verre achterneef Wilhubertus Daniëls aanwezig

Het Duitse echtpaar Daniëls met een fotoboek waarin oudoom Heije als de Sin-
terklaas van Abbenes wordt omschreven (Foto: Advance Photography).

hoofddorp - De grote carrièrestart van 
'De Nieuwe Wim Helsen' of 'De Nieuwe 
Najib Amhali' meemaken? Dat kan! De 
winnaar van het VARA Leids Cabaret 
Festival 2014 trekt samen met de 
andere finalisten langs de theaters. 
Tijdens de 'Finalistentour 2015' krijg 
je de kans om zelf hun talent te erva-
ren. Ze doen de finale-avond namelijk 
nog eens dunnetjes over in De Meerse. 
De winnaar Thijs van de Meeberg en 
finalisten Tim Hartog en Nabil Aoulad 
Ayad zijn met het VARA Leids Cabaret 
Festival te zien in de 'Finalistentour 
2015' op woensdag 8 april om 20.15 
uur in de grote zaal van De Meerse.

Eindhovenaar Thijs van de Mee-
berg wist met zijn winst op het 
VARA Leids Cabaret Festival 2014 
meteen het publiek én de pers in 
te palmen. 
Naast Thijs van de Meeberg komen 
ook finalisten Tim Hartog en Nabil 
Aoulad Ayad naar De Meerse om te 
laten zien wat zij in hun mars heb-
ben. Tim Hartog wordt door de jury 
van het VARA Leids Cabaret Festi-
val getypeerd als een echte stand-
upper. Zijn voorstelling 'Gezellie' 
bevat een rode draad en het draait 

voor Hartog allemaal om gezellig-
heid en hoe we die in ongemakkelij-
ke situaties kunnen bewaren. Nabil 
Aoulad Ayad toonde zich volgens de 
jury een talentvol en veelzijdig the-
atermaker. Sinds 1978 is het VARA 
Leids Cabaret Festival een vooraan-
staand podium voor jong cabaretta-
lent. Gevestigde namen als Lebbis & 
Jansen, Najib Amhali, Wim Helsen 
en Paulien Cornelisse zijn hier hun 
carrière begonnen. Het VARA Leids 
Cabaret Festival komt met haar 

'Finalistentour' steevast naar De 
Meerse om de grootste talenten een 
podium te bieden. Kaarten voor Het 
Leids Cabaret Festival zijn verkrijg-
baar via de kassa van De Meerse, tel. 
023-5563707 en/of www.demeerse.
nl. x

Uniek podium voor jong cabarettalent
Finalisten naar De Meerse

De winnaar van het VARA Leids Caba-
ret Festival 2014 trekt samen met de 
andere finalisten langs de theaters 
(Foto: pr/Martin Oudshoorn).

hoofddorp - Yentl en de Boer is een 
absurdistisch muzikaal cabaretduo 
waar zeker op gelet moet worden. In 
2013 wonnen zij de jury- en publieks-
prijs van het Amsterdams Kleinkunst 
Festival.

Op dit moment spelen zij hun eer-
ste avondvullende voorstelling 'De 
Meisjes'; een bonte verzameling 
muziek en scènes voortgebracht 
door hun meisjesbreintjes. Over het 
verlangen om te dromen en te blij-
ven spelen met verwachtingen in de 
grote mensen wereld. 'De Meisjes' 
van Yentl en de Boer is op donder-
dag 2 april om 20.30 uur te zien in 
Het Oude Raadhuis.
Yentl Schieman en Christine de 
Boer leerden elkaar kennen op de 
Amsterdamse Toneelschool & Klein-
kunstacademie. Met hun afstudeer-
voorstelling 'Kom je op ons par-
tijtje?' waren zij onder andere te 
zien op het Vondelfestival en het 
Amsterdam Fringe Festival, waar zij 
een aanbeveling van de jury kregen. 
Een jaar later wonnen ze de Fringe 
Silver Award met hun bijdrage aan 

de voorstelling 'Club Silenzio'. Yentl 
en de Boer hebben ook net hun eer-
ste album uitgebracht. 'De Plaat' 
staat vol met ontroerende en grap-
pige Nederlandstalige liedjes. Op 
het album spelen violisten van het 
Metropole Orkest mee, een pianist, 
bassist, drummer, veel gitaren en 
een zingende zaag.
Kaarten voor Yentl en de Boer 
zijn verkrijgbaar via de kassa van 
De Meerse, tel. 023-5563707 en/of 
www.demeerse.nl. x

Yentl en de Boer is hét
nieuwe cabaretduo

Yentl en de Boer (Foto: prThijs Meu-
wese en Daan Colijn).

hoofddorp - Op donderdag 26 
maart om 20.15 uur (deuren open 
vanaf 20.00 uur) treedt het duo 
Kots op in Duycker met hun try-
out van 'Van de randgevallen'. Ze 
zijn bekend van onder andere Hol-
lands Got Talent, ook traden zij op 
tijdens de Artquake scholentour 
eerder dit jaar. Kaarten kosten 
€ 5,-- in de voorverkoop en € 6,-- 
aan de deur. Voor meer info: www.
duycker.nl. x

Duo Kots treedt
op in Duycker
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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

BEZWAAR TEGEN WOZ-WAARDE IN VEEL GEVALLEN LONEND

RenA
SCHOONMAAK

Service
'Vijf-sterren service voor

een eerlijke prijs'.
Ook professioneel ramen

wassen met
osmose water en reiniging

van vloerbedekking
06-17754125

info@renaschoonmaak.nl

ZATERDAG 28 MAART VAN 11:00 - 15:00 UUR

3-kamer app. met balkon (zuidoost), woon-
kamer met laminaatvloer, open keuken, 
2 slaapkamers en een badkamer. Incl. 
keukencheque t.w.v. € 3.000,-

Vraagprijs € 139.500,- k.k.
Hofzicht Makelaars

Tel: 0252-530119

Maerten Trompstraat 31

HILLEGOM

Aantal kamers : 3
 Woonoppervlakte : 55 m2

 Perceeloppervlakte : n.v.t. 

Op riant perceel gelegen, uitgebouwde 
hoekwoning met vrijst. stenen garage. 
Er zijn 3 riante slaapkamers, 2 badkamers 
en oprit voor meerdere auto’s.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.
Hofzicht Makelaars

Tel: 0252-530119

Meerlaan 145

HILLEGOM

Aantal kamers : 4
 Woonoppervlakte : 119 m2

 Perceeloppervlakte : 304 m2

Royale, uitgebouwde tussenwoning 
gebouwd in jaren ’30 stijl in geliefde 
“Sierkwartier” met 2 badkamers, 3 wc’s, 
diepe achtertuin, parkeren op eigen terrein.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.
Cense Makelaars
Tel: 023-5715715

Bloembinderspark 81

LISSE

Aantal kamers : 6
 Woonoppervlakte : 148 m2

 Perceeloppervlakte : 171 m2

Heerlijk wonen op een fraaie plek, goed 
onderhouden, op 468 m² eigen grond 
gelegen vrijstaande 4-kmr woning met 
fraaie voor- en achtertuin en garage.

Vraagprijs € 399.500,- k.k.
Hofzicht Makelaars

Tel: 0252-530119

Dopheidestraat 108

LISSE R BROE K

Aantal kamers : 4
 Woonoppervlakte : 128 m2

 Perceeloppervlakte : 468 m2

S C H E R P G E PR I J S D

Zeer royaal herenhuis (drive-in woning) 
met oprit voor 2 auto’s op een prachtige 
locatie gelegen, met de tuin (z) grenzend 
aan een natuur/wandelgebied.

Vraagprijs € 289.500,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

Tel: 0252-419049

Breem 14

NIEUW-VE NNEP

Aantal kamers : 5
 Woonoppervlakte : 155 m2

 Perceeloppervlakte : 175 m2

hoofddorp - Als er iemand is die weet 
hoe je een feestje bouwt, dan is het wel 
Danny de Munk. Het is al meer dan 30 
jaar geleden dat Danny de Munk als 
jochie de harten van het Nederlandse 
publiek veroverde. Na TV, musical, film 
en eigen shows op podia als het Con-
certgebouw, Ahoy, Paradiso en maar 
liefst vijf keer de Heineken Music Hall 
is hij nu weer terug in de theaters. En 
dus ook in De Meerse. Danny de Munk 
is op donderdag 2 april om 20.15 uur te 
zien in de grote zaal van De Meerse.

In zijn theaterconcert ziet men De 
Munk zoals men hem kent: gevat, 
verrassend veelzijdig en bruisend 
van energie. Samen met zijn swin-
gende live band brengt hij zijn eigen 
hits, nieuwe songs, maar ook de 
nummers die door de jaren heen op 
zijn muzikale pad zijn gekomen.
In zijn theaterconcert brengt De 
Munk de muziek die men kent van 
toen en nu en odes aan zijn muzika-
le helden. Engelstalig, Nederlands-
talig, een lach en een traan, pop, 
musical en levenslied. Alles komt 
voorbij. Tranentrekker 'Ik voel me 
zo verdomd alleen' staat zonder 
twijfel op het programma, net als 
zijn duet met zijn held André Hazes 
'Kom weer thuis'. Maar er kan in De 
Meerse ook zeker gedanst worden op 
vrolijke meezingers als 'Copacabana' 
en 'Bloemetje'. Eén ding staat vast, 
het wordt een muzikaal feest van 
jewelste.
Danny de Munk werd ruim der-
tig jaar geleden wereldberoemd in 
Nederland als Ciske de Rat. Die rol 
betekende een vliegende start voor 

de zang- en acteercarrière van de 
nog altijd jonge De Munk. Naast zijn 
ontelbare hits was hij op het witte 
doek te zien in onder andere 'All 
Stars' en stond hij op het podium in 
producties als 'Les Miserables', 'Hol-
land Zingt Hazes' en 'The Lion King'. 
Ook bij De Meerse is De Munk een 
graag geziene artiest. Samen met 
Henk Poort was hij te zien in de thea-
terreeks 'Jeugdherinneringen'. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via de kassa van 
De Meerse, tel. 023-5563707 en/of 
www.demeerse.nl. x

Danny de Munk is
terug in het theater

Swingend concert in De Meerse

Danny de Munk (Foto: pr/Roswitha 
Geleijns).
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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

CHILDE
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AMERAPPARtrum Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

PAASACTIE MET KORTINGEN VAN 5 TOT 25%

Heeft U wel een nagedacht over kurk als vloerbedekking? 

Nee? Dan is er tijdens onze actie een goede gelegenheid om 

de oneindige mogelijkheden en het eigentijdse karakter van 

een kurkvloer te ontdekken. Wij leveren kurk in alle gewenste 

maten en dessins en kunnen het in iedere kleur lakken. Wij 

geven advies op maat voor elke ruimte in uw huis.

Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk voor 

informatie en openingstijden op www.decork.nl

Tappersweg 87

2031 ET Haarlem, haarlem@decork.nl

Tel: 023-5318281

2e Paasdag geopend

van 11.00 – 17.00 uur
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zaterdag 3e klasse B - Na negentig 
seconden had VVC wat het graag 
wilde: een voorsprong tegen het in 
de woorden van VVC-trainer Piet van 
Duijn 'sterk gegroeide SCW'. Een 
diepe bal met de wind mee was voor 
rechtsback Ryan Mc Kee het signaal 
om de turbo erop te zetten. Verdedi-
ger Maurice van der Neut van SCW 
rekende op adequaat terugverdedi-
gen van Niek den Breejen die er ech-
ter niet in slaagde Mc Kee te achter-
halen. De voorzet op Menno Martens 
was op maat en Leon Turenhout's 
eerste balcontact was toen hij het 
leder uit zijn doel moest halen: 1-0.

Piet van Duijn was naar het inhaal-
duel van SCW bij VVA/Spartaan 
(1-4) gaan kijken en hij had veel 
waardering voor de ontwikkelin-
gen van de ploeg van Edwin van 
Maas. "Zij speelden met vier puur 
aanvallende spelers, daarom koos 
ik er vandaag voor om met twee 
spitsen te spelen. Daardoor had-
den wij steeds een mannetje over 
op het middenveld."
Met een 1-0 voorsprong hoefde 
VVC ook niet aan te dringen, het 
kon SCW opvangen en vanuit de 
omschakeling gevaarlijk proberen 
te worden met de snelle Menno 
Martens en de slimme Patrick 
Duarte als veel scorende aanval-
lers. SCW had na de tik van de snel-
le tegentreffer tijd nodig om in de 
wedstrijd te komen, mede door de 
opstelling van VVC. Te vaak werd 
de lange bal gehanteerd, Edwin 
van Maas stond langs de zijlijn 
druk te coachen.
"Het was vandaag sowieso lastig 
voetballen met die harde wind. 

Het hobbelige veld hielp ook niet 
mee. Toch hebben we uiteinde-
lijk genoeg kansen gecreëerd 
om minimaal gelijk te spelen. Ik 
vond dat ook wel de verhouding. 
Maar ja, Thierry Wesseling heeft 
een paar onwaarschijnlijke bal-
len tegengehouden", sprak Edwin 
van Maas als gewezen doelman 
zijn waardering uit. "We staan nu 
negen punten achter op VVC, dat is 
vervelend maar niet onoverkome-
lijk. Er komen nog genoeg interes-
sante wedstrijden voor alle kans-
hebbers. Wij gaan uit van onszelf 
en blijven onze best doen om een 
prijs te pakken."
Het worden nog zes spannende 

competitierondes in de derde 
klasse B. waarin alleen EDO zo 
goed als zeker kampioen wordt 
en TABA degradeert met nu al 
107 tegengoals. Van de drie teams 
die nacompetitie mogen spelen is 
alleen Zandvoort, dat de tweede 
periode won, een zekerheid. VVC 
zet in op de vierde plaats en zou 
er goed aan doen Buitenveldert 
onder zich te houden, SCW maakt 
de meeste kans in de derde peri-
ode. x

Snelle goal beslist derby

Duel tussen Robin Peters (links) en 
Niek den Breejen. (Foto: Ron van der 
Steeg).

zondag 3e klasse C - Lange tijd was 
DSOV de enige ploeg die ZSGOWMS 
van een overwinning wist te houden. 
In Amsterdam was een doelpunt van 
Bianco Carolina goed voor een punt 
(1-1). Recent hield Wijk aan Zee de 
aanstaande kampioen op 0-0 en KDO 
wist op het eigen knollenveld zelfs 
een overwinning (1-0) te boeken. 
Meestal won ZSGOWMS wedstrijden 
met 1-0, 2-0 of 3-0. Tegentreffers in 
zestien wedstrijden: 5. Doelpunten 
voor: 27. Het dappere DSOV werd 
niet verslagen maar speelde twee 
keer verdiend gelijk met 1-1.
Kort na de wedstrijd beantwoordde 
René Anneese de gewetensvraag:  
had hij in blessuretijd bij 0-1 lie-
ver een strafschop tegen gekregen 
en géén rode kaart voor Hernan 
Noorman of gaf hij de voorkeur 
aan 1-1 inclusief rood voor zijn 
meest geroutineerde speler? "Lie-
ver geen rood voor Hernan, dan 
maar een 0-2 nederlaag."
En dat valt goed te begrijpen voor 
eenieder die DSOV heeft zien spe-
len met Hernan Noorman als soe-
vereine leider van de sterk gewij-
zigde thuisploeg. In blessuretijd, 
DSOV speelde met alle mogelijke 
risico's om de gelijkmaker te for-
ceren, moest Noorman een door-
braak voorkomen. In de achtervol-
ging hield zijn tegenstander even 
in waardoor een lichte botsing 
niet te ontwijken viel. Het betrof 
een doelrijpe situatie die al binnen 
het strafschopgebied plaatsvond. 
In de geest van de zeer sportieve 
wedstrijd leek een strafschop 
zwaar genoeg bestraft. Daarom 
leidde het tot veel verbazing in en 
rond het veld dat scheidsrechter 

Metsemakers rood gaf aan Hernan 
Noorman en de bal net buiten het 
strafschopgebied neerlegde voor 
een directe vrije trap.
Oud-prof Maceo Rigters schoot 
kiezelhard langs de muur maar 
Jan Ziere redde met de vuisten. 
Met tien tegen elf verdiende DSOV 
in de voorlaatste minuut van de 
blessuretijd een corner. Maarten 
van Rijckevorsel zocht en vond 
de lengte van Bianco Carolina die 
de bal uitstekend tegendraads 
inkopte. Doelman Randy Sanches 
van ZSGOWMS werd ernstig in 
verlegenheid gebracht en kwam 
niet verder dan grabbelen. Mic-
key Brouwer was er als de kippen 
bij om de bal het laatste tikje te 
geven: 1-1. Een verdiend gelijkspel 
voor een dapper spelend DSOV dat 
na een halfuur spelen op achter-
stand was gekomen.
Voor de wedstrijd gaf René Annee-
se aan dat hij verwachtte nog 4 
punten nodig te hebben om defi-

nitief veilig te zijn. In het verleng-
de daarvan is hij al volop bezig 
met voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen. De nog resteren-
de thuiswedstrijden tegen Blauw 
Wit Amsterdam, Zwanenburg en 
RKDES wil hij de trouwe suppor-
ters sowieso een leuke wedstrijd 
voorschotelen. Tegen de gedood-
verfde kampioen ZSGOWMS 
slaagden zijn team en hij daarin 
met vlag en wimpel, diep in bles-
suretijd beloond met de verdiende 
gelijkmaker. Nu maar hopen dat 
de KNVB coulant reageert op de 
licht gegeven rode kaart voor Her-
nan Noorman, gentleman-voet-
baller bij DSOV. x

Fris DSOV speelt gelijk 
tegen kampioensploeg

Maarten van Rijckevorsel (rechts) 
kreeg na afloop complimenten van 
zijn trainer. Achter scheidsrechter 
Metsemakers Hernan Noorman, ook 
uitblinkend bij DSOV (Foto: Ron van 
der Steeg). zaterdag 2e klasse B - DVVA werd uit 

nog op 0-0 gehouden, thuis maakte 
Overbos teveel fouten waardoor 
de winst met 2-3 naar de Amster-
dammers ging. Daar baalde trainer 
Stefan Teeken wel van omdat hij met 
Overbos het liefst zo snel mogelijk 
de dertigpuntengrens bereikt die 
zo goed als zeker handhaving in de 
tweede klasse betekent.
Halverwege was het nog 0-0, Over-
bos speelde een zeer redelijke 
wedstrijd. "Met de wind in de rug 
dacht ik dat we na rust misschien 
zelfs het verschil konden maken, 
maar binnen vijf minuten keken we 
tegen een 0-2 achterstand aan na 
twee individuele fouten. Voetbal-
lend waren we zeker niet de mindere 
van DVVA, ik vind zelfs dat wij de 
meeste kansen hebben gecreëerd. 

Dankzij een doelpunt van Sander 
Stroo kwamen we terug tot 1-2 maar 
DVVA liep daarna weer weg naar 1-3 
na opnieuw een individuele fout. In 
de slotfase scoorde Mickey Wever 
2-3 maar we hadden niet genoeg tijd 
om de gelijkmaker te forceren. Heel 
jammer, want er is keihard gewerkt 
en dit was echt een van onze betere 
wedstrijden", aldus Stefan Teeken.
DVVA staat dankzij deze overwin-
ning alleen op kop in de derde 
periode en op de ranglijst staat de 
ploeg derde met 33 punten. Overbos 
staat negende met 25 punten, op 
de kritieke elfde stek staan nu ex 
aequo Monnickendam en Jong Hol-
land met 21 punten. Jong Holland 
komt zaterdag naar Overbos dat met 
een overwinning een grote stap kan 
maken richting handhaving. x

Dertigpuntengrens is nog
niet in zicht voor Overbos

zondag 2e klasse B - Met 1-5 winnen bij 
Weesp leidt automatisch tot de vraag 
of Hoofddorp zo goed was of Weesp 
zo zwak. Jimmy Simons was blij met 
de ruime overwinning en hij bleef ook 
realistisch: "Zonder arrogant te willen 
klinken vind ik dat wij negentig minu-
ten de controle hebben gehad."

"Dat kwam doordat ons strijdplan 
klopte, wij de snelheid van de 
weer fitte Jasper de Bie en Kobina 
Plange optimaal konden benutten 
en het kwam ook doordat Weesp 
leek te lijden onder een off-day. Al 
na tien minuten opende Jasper de 
Bie de score toen hij na een door-
gekopte bal alleen voor de keeper 
verscheen. In de achttiende minuut 
kwam Weesp op 1-1 toen een lange 
bal precies tussen Edwin Pieterse en 

onze laatste verdediger belandde. In 
de 25e minuut kopte Jasper de Bie 
bij de tweede paal een voorzet van 
Sven Wierda binnen en een minuut 
voor rust scoorde Ibrahim Akkabi 1-
3 na goed voorbereidend werk van 
Wibaut de Vetten. Als ik uitblinkers 
moet benoemen aan onze zijde dan 
waren dat Ibi en Wibaut, zij speel-
den erg goed. En Jasper de Bie was 
uiteraard heel belangrijk met zijn 
drie treffers. Na rust begonnen we 
weer scherp en in de 51e minuut 
scoorde Jasper de Bie 1-4 uit een 
corner van Yannick Steffens. In de 
74e minuut werd het 1-5 toen Sven 
Wierda profiteerde van een klutsbal 
en de bal volle bak in de verre hoek 
schoot. Een heel lekkere overwin-
ning die we hard nodig hadden", 
aldus de trainer. x

Ruime overwinning
voor gretig Hoofddorp

zondag 4e klasse D - Abderrahman 
Ahannach was blij met het gelijkspel 
tegen Onze Gezellen maar hij had 
toch ook gemengde gevoelens: "We 
hadden deze wedstrijd ook kunnen 
winnen!".

Al snel in de wedstrijd leidde attent 
aanvalsspel en goed vroeg druk zet-
ten tot de 1-0 van Titus Vink. UNO 
speelde als zo vaak heel aardig maar 
leek vlak voor rust een kater op te 
lopen toen OG uit een vrije trap 
bij de tweede paal de 1-1 binnen 
kon werken. Niet UNO ging echter 
met een kater aan de thee, maar 
de gasten. Nog geen minuut na de 

1-1 belandde een scherp aangesne-
den vrije trap van Marten van der 
Mark achter de doelman van OG: 
2-1. Na rust speelde UNO opnieuw 
niet onverdienstelijk maar de lange 
bal van Onze Gezellen leverde veel 
problemen op voor de thuisploeg. 
Twintig minuten voor tijd leverde 
dat de tweede gelijkmaker op. In 
de 80e minuut incasseerde Mauri-
ce Kol een tweede gele kaart zodat 
UNO met tien man het punt moest 
zien te verdedigen. Han Paul van 
der Mark kwam zelfs nog een op 
een met de keeper maar de aanval-
ler slaagde er niet in zijn team aan 
de derde overwinning te helpen. x

Puntje voor UNO voelt
als twee punten te weinig

zondag 5e klasse C - Dave Lange had 
in de aanloop naar de wedstrijd 
tegen OSC, een van de lastige tegen-
standers, alle zeilen bijgezet om zijn 
selectie zo compleet mogelijk te kun-
nen voorbereiden.

"Met een naar mijn zin toch al 
te krappe selectie is het juist nu 
belangrijk dat iedereen die half 
kan komen trainen er ook is. Het 
teamproces moet onze extra kracht 
zijn in de lastige wedstrijden die we 
nog krijgen op weg naar de beoogde 
eindklassering bij de eerste drie. En 
tegen het onberekenbare OSC heeft 
de voorbereiding zijn vruchten 
afgeworpen. We pakken drie heer-
lijke punten waar De Eland, tweede 

op de ranglijst, eerder verloor van 
OSC."
"Na een kwartier kwam OSC na een 
wilde trap naar voren een beetje uit 
het niets op 0-1. Gelukkig waren wij 
in staat om nog in dezelfde minuut 
te antwoorden. Robin Sparnaaij 
ging er vandoor en zijn voorzet 
werd met twee handen geblokt 
door een van de verdedigers. Marco 
van der Wolf scoorde keurig 1-1 
vanaf de stip. OSC heeft individueel 
de betere spelers, maar DIOS stelde 
daar een teamprestatie tegenover. 
Wij hebben dan ook nog eens Den-
nis Spreeuw die met twee doelpun-
ten weer heel belangrijk voor ons 
was. Bovendien morste De Eland 
twee punten tegen Waterloo!". x

DIOS verslaat OSC: 3-1
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NIEUW VENNEP
Zwanenwater 55

Deze ruime en lichte hoekwoning is gelegen op één 
van de mooiste locaties van het dorp. Deze hoekwo-
ning beschikt over een royale achtertuin van ruim 13 
meter diep en heeft aan de voorzijde vrij uitzicht over 
het zwanenwater. De woning is gelegen in de rustige, 
groenrijke en centraal gelegen woonwijk welgelegen. 
De woning beschikt over 4 slaapkamers en is door de 
vele raampartijen en de open ligging licht te noemen. De 
woning is uitstekend gelegen ten opzichte van openbare 
voorzieningen, winkelcentra, scholen, sportfaciliteiten, 
openbaar vervoer verbindingen en uitvalswegen naar de 
grote steden. Bouwjaar 1968. De woning is gelegen op een 
kavel van 167m2 eigen grond. Woonoppervlakte 135m2. 
Inhoud van de woning 378m3.

Vraagprijs:
€ 229.000,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Boomgaard 14

Zeer fraai in groene en kindvriendelijke omgeving gele-
gen goed onderhouden bungalow. De woning is gelegen 
in de rustige, groenrijke en centraal gelegen woonwijk 
welgelegen. Deze ruime woning beschikt over een 
fraai aangelegde en onderhoudsvriendelijke achtertuin 
gelegen op het noordwesten. De woning is uitstekend 
gelegen ten opzichte van scholen, winkelcentra (‘de 
Symfonie’ is op loopafstand bereikbaar), sportfaciliteiten, 
openbare voorzieningen, openbaar vervoer verbindingen 
en de uitvalswegen(A4/A44) Bouwjaar 1974. Gelegen op 
een kavel van 212 m2 grond. Inhoud 426m3 en woonop-
pervlakte 143m2.

Vraagprijs:
€ 289.500,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Smedenweg 55

Zeer fraai in groene en kindvriendelijke omgeving gelegen 
goed onderhouden bungalow met eigen oprijlaan met 
parkeergelegenheid voor meerdere auto’s. Deze woning 
beschikt over 4 ruime slaapkamers een fraai aangelegde 
en onderhoudsvriendelijke achtertuin gelegen op het 
zuidoosten. De woning is gunstig gelegen nabij openbare 
voorzieningen, scholen, winkels, openbaar vervoer ver-
bindingen en uitvalswegen.  Bouwjaar 1976. Gelegen op 
een ruim kavel van 449m2 eigen grond. Woonoppervlakte 
130m2. Inhoud 350m3.

Vraagprijs:
€ 375.000,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Vivaldisingel 295

Centraal gelegen aan een van de mooiste singels in 
Getsewoud, goed onderhouden 2-kamerappartement 
welke zo te betrekken is. Het hoge plafond (hoogste punt 
is 4 meter) geeft de woonkamer een ruimtelijk eff ect en 
speels detail. Het appartement is zeer gunstig gelegen ten 
opzichte van winkelcentra, scholen, openbare voorzie-
ningen, sportfaciliteiten, openbaar vervoer verbindingen 
en uitvalswegen. Het appartement is voorzien van een 
ruim en zeer zonnig balkon, waar u heerlijk kunt genieten 
van het uitstekende uitzicht en de zon! Woonoppervlakte 
65m2. Bouwjaar 2002. Inhoud van het appartement ca. 
195m3.

Vraagprijs:
€ 182.500,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Arkelstein 40

Ruime en uitgebouwde tussenwoning gelegen in Getse-
woud. De woning herbergt door de uitbouw en het riante 
dakkapel een zee aan ruimte. De tuin van ca. 12 meter is 
gelegen op het zuidoosten voorzien van een vrijstaande 
houten berging. De woning beschikt over een ruime 
woonkamer, half open keuken, nette badkamer, 5 slaapka-
mers en een separaat washok en is zeer gunstig gelegen 
t.o.v. scholen, winkelcentra, sportfaciliteiten en tevens zijn 
er overal speeltoestellen geplaatst in de wijk. Woonopper-
vlakte 121m2. Perceeloppervlakte 149m2. Inhoud 350m3. 
Bouwjaar 2000.

Vraagprijs:
€ 250.000,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Griseldalaan 80

Uitstekend onderhouden eengezinswoning met aan de 
voorzijde een dakkapel en gebouwd met de charme van 
de “jaren 30”. De woning is rustig gelegen aan de rand 
van de woonwijk Getsewoud-noord met aan de voorzijde 
vrij uitzicht. Aan de voorzijde van de woning heeft men 
een erker, dit geeft een speels eff ect aan de keuken. In 
de zonnige achtertuin heeft men een vrijstaande houten 
berging v.v. elektra en een achterom. De woning is gunstig 
gelegen nabij openbare voorzieningen o.a. scholen, di-
verse sportfaciliteiten, zoals het zwembad en winkels zijn 
op korte afstand van de woning gelegen. Bouwjaar 2000. 
Gelegen op een kavel van 157m2 eigen grond. Inhoud 
392m3. Woonoppervlakte 140m2.

Vraagprijs:
€ 299.000,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Laan van Loevestein 40

Deze uitstekend onderhouden en bijzondere woning aan 
de laan van Loevestein is absoluut uw bezichtiging waard! 
Uitstekend onderhouden 2^1 kapwoning met ruime 
woonkamer met o9penslaande deuren naar de tuin, half 
open keuken, inpandige garage, 4 slaapkamer (eenvoudig 
een 5de te creeren) en een dakterras met uitzicht over de 
fraaie laan van Loevestein. De woning beschikt over een 
royale achtertuin en is gelegen in de populaire woonwijk 
Getsewoud-Zuid. Deze woning is gelegen aan een brede 
laan met aan de voorzijde van de woning gelegen plant-
soen. Gelegen op een royaal kavel van maar liefst 294m2 
eigen grond. Woonoppervlakte 151m2. Inhoud 513m3. 
Bouwjaar 2000.

Vraagprijs:
€ 399.000,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Eggestraat 5

Deze goed onderhouden en ruime eengezinswoning ligt 
in een rustige woonwijk nabij het centrum. In het hartje 
van de oude dorpskern van Nieuw-Vennep is de Egge-
straat gelegen. Deze woning is ruim, goed onderhouden 
en beschikt over 4 slaapkamers. De woning beschikt 
verder over een royale achtertuin van ruim 18 meter diep 
gelegen op het noordoosten voorzien van zowel een vrij-
staand stenen berging als een houten berging. De woning 
is zeer gunstig gelegen nabij scholen, winkels, sportfacili-
teiten,  openbaar vervoer verbindingen en uitvalswegen. 
Bouwjaar 1968, gelegen op 208 m2 eigen grond. Woonop-
pervlakte 144 m2. Inhoud 412 m3.

Vraagprijs:
€ 267.500,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Flierveld 45

Op een schitterende locatie, direct aan het water gelegen 
is deze verzorgde en ruime tussenwoning. Deze royale wo-
ning heeft een terras boven het water aan de achterzijde, 
een diepe zonnige tuin aan de voorzijde en een zonnig en 
ruim dakterras, woonkamer met vrij uitzicht op het water, 
aparte eetkamer, 4 slaapkamers en ruime badkamer v.v. 
inloopdouche, ligbad en vaste wastafel. Deze woning be-
schikt over parkeergelegenheid op eigen terrein. Gunstig 
gelegen ten opzichte van, winkelcentra, scholen, open-
baar vervoer en uitvalswegen. Bouwjaar 2001. Perceelop-
pervlakte 152m2 eigen grond. Woonoppervlakte 157m2 

Vraagprijs:
€ 299.500,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Lentepark 84

Dit moderne en in Romeinse stijl gebouwde herenhuis is 
fraai gelegen aan het Lentepark. De woning kenmerkt zich 
door de enorme ruimte en de speelse niveauverschillen. 
De woning heeft een ruime woonkeuken, een tuinkamer 
met vide, zitkamer met ruim balkon op het zuidwesten, 5 
slaapkamers en 2 badkamers. Verder nog een achtertuin 
op het noordoosten en parkeergelegenheid voor 2 auto’s 
op eigen grond. Gunstig gelegen nabij scholen, winkels, 
openbare voorzieningen, sportfaciliteiten, openbaar ver-
voer verbindingen en uitvalswegen. Gelegen op 244m2 
eigen grond. Woonoppervlakte ca. 209m2. Inhoud 850m3. 
Bouwjaar 2002.

Vraagprijs:
€ 412.500,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Venneperweg 304

Dit bijzondere en uitstekend onderhouden appartement is 
gelegen op de begane grond van het exclusieve complex 
“Antoniusstaete”. Het kleinschalige en exclusieve complex 
bestaat uit 8 royale zogenoemd villa appartementen. 
Het complex betrof oorspronkelijk de Sint Antonius-
school met het zusterhuis en is in 1994 verbouwd naar de 
huidige fraaie appartementen. Dit 5-kamer appartement 
is gelegen op de begane grond en beschikt over een 
eigen ingang/voordeur en een tuin.  Het appartement 
beschikt over parkeergelegenheid aan de voorzijde van 
het complex. Het originele bouwjaar van het pand is 1910. 
Woonoppervlakte 134m2. Inhoud 449m3. 

Vraagprijs:
€ 297.500,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Zuiderpoort 15

Deze unieke en goed onderhouden moderne patiobunga-
low is gelegen op de hoek van de Zuiderpoort. De woning 
beschikt over een fraaie open keuken en een moderne 
badkamer, een ruime patio-tuin en een dakterras en is op 
loopafstand van scholen, kinderdagverblijven en diverse 
speel en recreatievoorzieningen gelegen in de gewilde en 
kindvriendelijke woonwijk Getsewoud. Deze ruime hoek-
woning is door de royale hoofdslaapkamer en badkamer 
op de begane grond zeer geschikt om op termijn alleen 
op de begane grond te wonen. Perceeloppervlakte 193m2 
eigen grond. Woonoppervlakte 115m2. Inhoud van de 
woning 322m3. Bouwjaar 2003.

Vraagprijs:
€ 268.000,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Siciliano 163

Leuke en nette maisonnette op de 1e en 2e etage met een 
balkon op het zuidwesten gelegen in de jonge wijk “De 
Dansen”. Deze maisonnette is voorzien van een moderne 
open keuken, woonkamer met openslaande deuren naar 
het balkon (zuidwesten) en een badkamer en slaapkamer 
met een dakkapel op de 2e verdieping. Gelegen nabij 
scholen, kinderdagverblijven, openbaar vervoervoorzie-
ningen en het winkelcentrum Getsewoud. Deze leuke, 
keurig onderhouden maisonnette met balkon kan worden 
gefi nancierd met een starterslening. Bouwjaar 2005. 
Woonoppervlakte. 65m2.

Vraagprijs:
€ 164.900,-- k.k.

HOOFDDORP
Colonnade 50

Dit uitstekend onderhouden herenhuis met aangebouwd 
stenen garage is gelegen in wijk De Pleinen in Floriande. 
Deze ruime 2^1 kapwoning is fraai gelegen met vrij 
uitzicht aan de voorzijde. De woning is luxe afgewerkt en 
beschikt over 2 slaapkamers, een ruime 2e verdieping en 
een bergzolder. De woning is v.v. een ruime en onder-
houdsvriendelijke voor- en achtertuin en beschikt over 
parkeergelegenheid op eigen grond. Uitstekend gelegen 
ten opzichte van het recreatiegebied Toolenburgerplas, 
met o.a. 2 aangelegde stranden en 2 restaurants en het 
nieuwe Sportcomplex/zwembad Willem-Alexander. De 
woning is gelegen op een ruim kavel van 235m2. Woonop-
pervlakte 165m2. Bouwjaar 2006.

Vraagprijs:
€ 389.000,-- k.k.

NIEUW VENNEP
Lentepark 46

Een bijzonder ruim en gunstig gelegen herenhuis met 
tuin, balkon, berging en eigen parkeerplaats. Dit moderne 
herenhuis is gebouwd onder architectuur van Charles 
Vandenhove is aantrekkelijk gelegen aan het Lentepark 
met een fraai uitzicht. Het park is de ‘voortuin’ van het 
huis. Karakteristiek aan de woning is het gebruik van de 
rode bakstenen, pilaren, grote raampartijen en een zinken 
koepelvormig dak. De woning is zeer gunstig gelegen 
vlakbij scholen en winkels, openbare voorzieningen, 
sportfaciliteiten, openbaar vervoer zoals trein en (snel)
bussen en uitvalswegen en is dichtbij Amsterdam, Schip-
hol en strand. Bouwjaar 2002, woonoppervlakte van 140 
m2, inhoud van 450 m3  en is gelegen op een kavel van 
133 m2 eigen grond.

Vraagprijs:
€ 319.500,-- k.k.

VERKOCHT

NIEUW VENNEP
Schoolstraat 3

Direct in de dorpskern van Nieuw-Vennep boven het 
winkelcentrum de Symfonie is dit uitstekend onderhou-
den 3-kamer appartement met vrij uitzicht gelegen. Dit 
appartement is uitstekend onderhouden en beschikt over 
een luxe open keuken en een moderne badkamer. Het ap-
partement beschikt over een eigen terras gelegen op het 
zuidwesten.. Bouwjaar van dit moderne appartementen-
complex 2003. Woonoppervlakte 91m2. Inhoud 255m3.

Vraagprijs:
€ 209.000,-- k.k.

VERKOCHT
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