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"Ik had de jury
een veel betere
kandidate getipt"

Fietsclinic bij
RTC Hoofddorp

"Wij praten graag
mee maar we zijn
vooral doeners"

Gulle Aspergekoningin

hoofddorp - Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar voor de Fiets
Clinic die Rijwiel Toerclub (RTC)
Hoofddorp organiseert op zondag
19 april en zaterdag 25 april. De
clinic is bedoeld voor iedereen met
een racefiets die het leuk vindt om
regelmatig toertochten te (gaan)
fietsen. De clinic vindt plaats bij
het clubgebouw van SV Lotus op
sportcomplex Toolenburg aan de
Hoofdweg 861 en duurt van 10.00
tot 13.00 uur. Meedoen kan alleen
na aanmelding via www.rtc-hoofddorp.nl. x

HAP rijdt langs
alle 26 kernen

Concert Odeon in
theaterzaal Pier K

schiphol-rijk - Traditioneel is de tweede

donderdag in april de introductie van de
nieuwe asperges en dus waren die dag
vorige week ruim 250 liefhebbers van
het, zoals zo vaak wordt gezegd 'witte
goud', naar het Radisson Blu Hotel
op Schiphol-Rijk getogen om daar de
nieuwe oogst te proeven tijdens een
MeerBusiness Asperge Netwerkparty.
En de mooie Aspgergekoningin was
niet met lege handen gekomen want
zij bood gul 360 kilo verse asperges
aan namens de beide initiatiefnemers
Nico Perdaan en Jordi Kuijt.

hoofddorp - Coalitiepartij HAP is

ondanks de tegenslag van de vernieling van de mobiele fractiekamer
eerder deze maand gestart met
Route 26. Onder die titel brengt zij
een bezoek aan alle 26 kernen van
Haarlemmermeer. Afgelopen zaterdag liepen raadsleden, wethouder
Marjolein Steffens-van de Water en
leden van HAP over de Cruquius
woonboulevard. Fractievoorzitter
Johan Rip: "Wij zijn dus toch weer
begonnen met het bezoeken aan
alle 26 dorpen en houden dan
spreekuur in dorpshuizen en wijkgebouwen". x

'Clown gevraagd'
in het dorpshuis
vijfhuizen - Op zaterdag 18 april om

15.00 uur (zaal open vanaf 14.45
uur) speelt Theater Pagetti de
voorstelling 'Clown gevraagd' in
het dorpshuis D' Oude Waterwolf
aan de Kromme spieringweg 436.
Het is een voorstelling (vanaf 3
jaar) waarin de kinderen in de zaal
door hun reactie's en door rollen
mee te spelen het verhaal tot een
goed einde kunnen laten komen.
De entrée bedraagt 4,--. Voor meer
info en/of aanmelding: Tessa van
Beek, trmol@planet.nl en/of tel.
023-5294376. x

Ruilbeurs door
Groei&Bloei
hoofddorp - Groei&Bloei afd. Haarlemmermeer organiseert op zondag 26 april een planten- en stekjesruilbeurs bij Moestuinvereniging De Meertuinders aan de Willem Pijperlaan 85. Groei&Bloei is
te gast tijdens de open dag van De
Meertuinders (van 11.00 tot 16.00
uur) waar informatie wordt gegeven over moestuinieren. Voor de
stekjesruilbeurs is men welkom
vanaf 13.30 uur om de ruilobjecten neer te zetten op het terras
van het clubhuis. Deelname aan
de ruilbeurs, start 14.00 uur, is
voor iedereen toegankelijk, de
enige voorwaarde is wel dat men
zelf ook iets inbrengt. Voor meer
info:
www.haarlemmermeer.
groei.nl. x

Eetgroep P Punt
kookt Antilliaans
hoofddorp - Voor de eetgroep in het
Participatie Punt in Graan voor
Visch koken enthousiaste vrijwilligers uit diverse landen. Zij doen
dit samen met andere vrijwilligers die zorgen voor een gezellige
aankleding en een prettige sfeer.
Deze eetgroep is er voor en door
buurtbewoners en serveert de
maaltijd in het Participatiepunt
aan de Graan voor Visch 14301.
Op donderdag 16 april vanaf 17.30
uur wordt er een Antilliaanse
maaltijd bereid. Aanmelden kan
bij het Cursusbureau, bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur via tel. 023-5698861
en/of cursusbureau@meerwaarde.nl. De kosten voor een maaltijd
bedragen € 4,--. x

Hardwerkend DIOS
maakt het zichzelf
niet erg makkelijk

Wethouder economische zaken
Adam Elzakalai was uiteraard ook
aanwezig en bedankte de organisatoren voor deze ontvangst: "Het
belangrijkste op een bijeenkomst
als deze is dat u als bedrijfsleven
Haarlemmermeer elkaar ontmoet
en waar nodig kennis en ervaring
deelt. Een mooi moment omdat juist
vandaag te doen want onze polder
blijft nog steeds tot de verbeelding
spreken. Wij zijn het economisch
zwaartepunt van ons land en hier
klopt het hart van de lokale economie. De crisis heeft haar dieptepunt
gehad en dat is ook bij onze eigen
ondernemers goed te merken!"

Witte goud
Maar ook de asperges spraken tot de
verbeelding, zo zei hoteldirecteur
Jordi Kuijt: "Het kan geen toeval
zijn dat de asperge het witte goud

De mooie Aspergekoningin geflankeerd door Jordi Kuijt en Nico Perdaan (r):
"Asperges zijn het witte goud vanwege de verfijnde smaak" (Foto: Advance Photography).
wordt genoemd met name vanwege
de verfijnde smaak. Wij zien het
zondermeer als een delicatesse op
het bord zoals wij die de komende
weken ook in ons restaurant OTIUM
presenteren. De asperges van vandaag komen niet uit Brabant of Limburg maar van heel dichtbij uit het
Groene Hart. De productie is een
langdurige want na het poten duurt
het nog twee jaar voordat er kan
worden geoogst. Vanaf begin april
kunnen de bovengrondse asperges
gedurende twee maanden worden
gestoken."
Ook sponsor Nico Perdaan van JAN
Accountants roemde de kwaliteit
van de nieuwe asperges: "Het is een
product waarmee ervaren, maar
ook amateurkoks goed uit de voeten kunnen. Vorig jaar organiseerden wij deze eerste Asperge party
in Haarlemmermeer en wij gaan er
zondermeer een traditie van maken
dus volgend jaar is weer iedereen
welkom."
Wethouder Elzakalai kreeg het eerste kistje verse asperges aangeboden maar nam die niet mee naar
huis: "Nee hoor, ik schenk dit aan
het Inloopcentrum Esparanza waar
kookworkshops worden gegeven.
Hopelijk kunnen ze deze asperges
in een van hun gerechten verwer-

ken. Dit nieuwe inloopcentrum
doet goed werk in haar omgeving en
vangt mensen op die ziek zijn. Ook
hun naaste familieleden kunnen
daar terecht voor een goed gesprek
met elkaar."
Verderop in deze krant in de rubriek Het
Circuit een verslag in woord en beeld van
onze chroniqueur Jan van de Meer. x

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

nieuw-vennep - Het zondagmiddagpodium brengt op 19 april om
14.00 uur het operettegezelschap
Odeon met een gevarieerd concert
in de theaterzaal van Pier K aan
het Harmonieplein 2. Operettegezelschap Odeon uit Alkmaar is
opgericht in 1948 en brengt nog
steeds ieder jaar een complete
operette met orkestbegeleiding
voor het voetlicht van Theater
de Vest in Alkmaar. Kaarten à €
4,-- zijn vanaf een half uur voor
aanvang verkrijgbaar aan de zaal
of te reserveren op vrijdagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur bij MeerWaarde, tel. 023-5698873. x

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet
tel.: 071 3643434
of bezoek
buijzepers.nl/verspreiding

Elke zaterdag bij Groenrijk Nieuw Vennep

Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs.
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NIEUWE VLOER
IN 1 DAG?
Gratis verwijderen oude vloer.
Ook gordijnen.
Winkel aan huis.
www.stoffeerklus.nl
Amstelveen 020-6406190

DRONE WEG

Drone Verloren
Dji Phantom 2
9 April +- 17:00 omgeving
Cruquius / Ringvaart /
Oude Schipholweg
Beloning voor de eerlijke
vinder.
Tel: 06-46456359

Zondag 19 april as Tengri

SPIRITUELE

beurs, wijkgebouw
Linquenda, Oostmoor 52,
Nieuw-Vennep
12.00-17.00 uur
entree € 2,00.
Zie www.tengri.nu

SECOND HAND
(voorjaars)kleding,
schoenen, sieraden,
engels brocante en nog
veel meer leuke
spullentjes
zaterdag 11.00-15.00
Meer en Duin 202 Lisse
t.o. de Action
(zie de zwarte borden)

Zoekt U een gediplomeerd

PEDICURE?
Die aan huis komt.
Bel dan met Doke:
06-24871381.

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

Lekker naar het strand,
werk of de stad met een
scooter van

SCOOTS2GO

Leuke nieuwe en gebruikte
A-merk scooters. Ook voor
onderhoud en banden.
Satellietbaan 22d Hillegom
0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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Een verraste nieuwe Oranjekoningin Truus Klerk:

"Ik had de jury onlangs een
veel betere kandidate getipt"

Onafhankelijk Liberaal is
fel tegen windturbinepark

hoofddorp - De fractie van Onafhankelijk Liberaal vindt dat de dorpsraden en bewoners onvoldoende zijn
gehoord over het voornemen om een
windmolenpark in HaarlemmermeerZuid te bouwen. "Alleen partijen met
een commercieel belang hebben aan
het eerdere participatieproces deelgenomen", zo stelt raadslid Anneke
van der Veer vast: "En dat is een kwalijke zaak."

Al eerde stelde deze oppositiepartij
vragen aan het College maar het
antwoord daarop van wethouder
John Nederstigt (D66) is volgens Van
der Veer gewoon bedroevend: "De
wethouder sprak over een 'bewonersinitiatief' en suggereerde dat
de bewoners voldoende gehoord
waren. Maar dat initiatief kwam van
enkele boeren die graag een centje
extra willen verdienen door van
die enorme windturbines op hun
grond te laten plaatsen. Daarnaast
was het initiatief ook van stichting Meerwind, maar dat is logisch
want dit is in feite een commerciële
organisatie omdat de betrokkenen
als aandeelhouder geld willen verdienen."
De opgestelde brief die onlangs
door zes dorps- en wijkraden (onder
andere Abbenes, Kaag en Oude
Wetering) aan de Gemeenteraad
werd gezonden met daarin bezwaren tegen plaatsing van extra windturbines in het zuidelijk deel van
Haarlemmermeer, is niet ondertekend door Dorpsraad Nieuw-Ven-

Inwoners uit zuidelijk Haarlemmermeer hebben geen behoefte aan nog
maar windturbines langs de A4 en de
directe omgeving (Foto: Advance Photography).
nep en Wijkraad Linquenda.
Bestuurslid Wim Bogers van de
Dorpsraad: "Wij vonden de tekst op
diverse punten onjuist en volstrekt
ongenuanceerd. Enkele weken
geleden hebben wij al in deze krant
Nieuwsblad Haarlemmermeer in
een interview aangegeven dat veel
ons nog niet duidelijk is en dat
wij op dit moment dus noch voor,
noch tegen die windturbines zijn.
Wij wachten gewoon op meer relevante informatie. Maar als je alles
op een rijtje zet is het wel zo dat
er op dit moment geen brede steun
onder de bewoners is voor dit windmolenpark."
Opmerkelijk is wel dat Wijkraad
Linquenda wel tegen een dergelijk windpark is. Voorzitter Rob
Hogendoorn gaf vorig jaar tijdens
een werkbezoek van het gemeentelijk College al aan dat zijn bestuur
mordicus tegen extra windturbines
is op de geplande locatie. Van der
Veer: "Als ons College burgerparticipatie serieus neemt, dan wordt
het participatieproces gewoon over
gedaan zodat echt alle betrokken
partijen gehoord worden. Er is hier
overduidelijk iets mis gegaan. Dat
moet worden hersteld. Inmiddels
hebben wij schriftelijke vragen
gesteld aan het College". x

nieuw-vennep - Kom er nog maar eens
om: een koningin die zelf koffie en
thee zet tijdens een koninklijk interview. De persoon in kwestie? Zij heet
Truus Klerk, die deze week tot de
nieuwe Oranjekoningin van het dorp
is gekozen. Als eerste zit Nieuwsblad
Haarlemmermeer met de volstrekt
verraste nieuwbakken koningin aan
tafel, samen met Thea Roubos, die
vorig jaar de oranjesjerp mocht dragen en secretaris Oranjevereniging
Beatrix, Birgit Suidgeest. Een gesprek
met drie enthousiaste Oranjefans.

Ze is er nog steeds beduusd van sinds
juryvoorzitter Thomas Hendriksen
afgelopen vrijdagmorgen al om half
negen bij haar aanbelde. Truus: "Een
wat ongewoon tijdstip want ik weet
dat de voormalige dorpsraadvoorzitter geen matineus persoon is die
je niet voor negen uur moet bellen.
Dus dacht ik: hé, wat zullen we nu
hebben. Maar de vraag werd al snel
beantwoord. Thomas zei me dat hij
nog één publieke functie heeft en
mij daarom als juryvoorzitter de
vraag stelde of ik de nieuwe Oranjekoningin van Nieuw-Vennep wilde
worden. Ik mocht er tot 12.00 uur
over nadenken. Jeetje, dat was wel
hectisch zo vroeg."

Achtergrondregelaar
Maar overleg met haar echtgenoot
Kees, koster en beheerder van Het
Trefpunt van de Witte Kerk, leverde
al snel een duidelijk 'ja' op. Truus:
"Ik wist niet eens dat ik op de kandidatenlijst stond. Zelf had ik Thea
Meulders voorgedragen, die al jarenlang veel bemoeienis heeft met 4 en
5 mei, omdat ik haar echt een betere kandidaat vind. Maar zes voormalige Oranjekoninginnen hadden

Thea Roubos, de zojuist afgetreden Oranjekoningin 2014, wenst haar opvolgster Truus Klerk (r) voor 2015 een fantastisch jaar toe (Foto: Advance Photography).
unaniem besloten dat ik het moest
worden. Ik blijk de tiende te zijn die
dit jaar met de oranjesjerp en het
kroontje op diverse momenten in
het dorp representatieve functies
mag vervullen en dat zal ik zondermeer met veel plezier doen. Maar
weet je, eigenlijk wil ik dit helemaal niet. Ik ben niet iemand die op
de voorgrond treed. Laat mij maar
op de achtergrond dingen regelen
zonder dat ik in de schijnwerpers
hoef. Echt, dat meen ik. Dus dat
wordt nog een hele uitdaging vrees
ik. Of ik gevraagd heb waarom ik
de meest geschikte kandidaat ben?
Nou, nee, niet echt."
Maar de jury wist wel beter: Truus
Klerk is gastvrouw van Het Trefpunt: zij doet als vrijwilligster de
kerkledenadministratie en public
relations, zij is penningmeester van
de Dorpsraad en voorzitter van de
commissie Volkscultuur die vorig
jaar het boek 'Leven in Nieuw-Vennep' heeft uitgegeven.

Vrijwilligerswerk
De nieuwe Oranjekoningin is geboren en getogen in het Gooische
Huizen en nadat echtgenoot Kees
als slijter destijds bij Dirck III solliciteerde op de functie van koster
van de Witte Kerk en daarvoor werd
aangenomen, gaf Truus haar baan
als kwaliteitswaren onderzoeker
voor de eigen HEMA merken op het
hoofdkantoor in Amsterdam op en
werkt zij sinds 1992 twee dagen per
week voor de kerkelijke gemeente.
Maar het grootste deel van haar tijd
besteedt zij aan vrijwilligerswerk.

Oranjekoningin 2014 Thea Roubos
geeft haar opvolgster meteen maar
wat tips mee: "Joh, het valt allemaal best mee want het zijn steeds
leuke dingen waar je als Oranjekoningin voor wordt gevraagd: van
het Koningsbal, via opening Oranjebraderie; 4 en 5 mei tot en met
de gezellige Feestweek. Ik vond het
in het begin best spannend want je
wordt meteen in het diepe gegooid.
Je wordt steeds vaker in het dorp
herkend, van op de roltrap in De
Symfonie tot en met de slager en
de visboer. Ik vond het echt een heel
gezellige periode."
De nieuwe Oranjekoningin, ook
actief geweest in enkele schoolbesturen bij de VCNS, gaat de komende maanden haar agenda voor haar
nieuwe functie aanpassen: "Ik ga er
gewoon wat moois van maken en
zal dat met veel genoegen doen". x

Tiende koningin
draagt de kroon
nieuw-vennep - Met de nieuwe Oranjekoningin is Truus Klerk de tiende
dorpsinwoonster die de kroon krijgt
opgezet. Vorig jaar ging Thea Roubos haar voor en in 2013 was het de
bekende horecavrouw Mien Potman
die de oranjesjerp mocht dragen.
In 2012 was wijkraadbestuurslid
Getsewoud Monique Beelt degene
die haar dorp mocht vertegenwoordigen op talrijke festiviteiten met
een Oranje tintje. x
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Jubilerende Ondernemersvereniging OVHZ:

"Wij praten altijd graag mee
maar we zijn vooral doeners"
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PvdA vraagt aandacht voor
zorgcheque eigen inwoners
hoofddorp - Sinds 1 januari dit jaar is

huishoudelijke hulp een voorliggende voorziening in Haarlemmermeer
en veel andere gemeenten. Inwoners kunnen gebruik maken van een
zogenaamde zorgvoucher van 10 euro
zodat zij hun vertrouwde hulp kunnen
houden en huishoudelijke hulpen in
dienst van gecontracteerde zorginstellingen zoveel mogelijk hun baan
kunnen behouden.
PvdA-raadslid Fineke Eveleens
heeft het gemeentelijk College
inmiddels vragen gestuurd omdat
hier inwoners zijn die nog steeds
een fors bedrag betalen, namelijk
12,50 euro per uur. "Voor veel van
onze inwoners is dit bedrag nog
steeds te hoog, waardoor zij geen
gebruik kunnen maken van deze
voorziening. Vanuit het ministerie is inmiddels aangegeven dat
de eigen bijdrage van de inwoner
mag worden verlaagd naar 5 euro

nieuw-vennep - Het interview met

enkele bestuursvertegenwoordigers
van de 40-jarige OVHZ vindt plaats
in vertrouwde omgeving: de brasserie van De Rustende Jager. De locatie
is bekend terrein want de belangenvereniging houdt er haar ledenvergaderingen, sprekersbijeenkomsten
en aanstaande zaterdag ook het
sprankelende jubileumfeest. Voorzitter Andries Stokvis blikt samen met
Bernard Perdaan en Henriët van den
Berg terug en vooruit: "Deze club is
er een van het aanpakken: we praten
wel graag mee maar we zijn vooral
doeners!"
Het eerste bedrijventerrein Pionier
was er de reden van dat enkele
lokale ondernemers de koppen bij
elkaar staken omdat er zich in het
dorp nieuwe bedrijven kwamen
vestigen en het handig was om
gezamenlijk op te trekken. Stokvis:
"Er kwam ook meer werkgelegenheid en het dorp groeide ook met
nieuwe inwoners flink uit de kluiten."
Perdaan voegt toe: "Mijn vader Cees
was een van de initiatiefnemers
want hij vond het belangrijk dat
je als vereniging ook richting het

Henriët van den Berg met Andries Stokvis en Bernard Perdaan (r): "Onze ondernemersvereniging heeft spirit en dut nooit in" (Foto: Advance Photography).
gemeentebestuur één vuist ging
maken."

Ondernemersbelangen
In de loop der jaren is de OVHZ een
belangrijke gesprekspartner geworden voor de gemeente. Stokvis:
"Maar dat is niet zonder slag of stoot
gegaan. Daar hebben wij jarenlang
voor moeten knokken want we
hebben altijd te maken gehad met
komende en vertrekkende ambtenaren, waarvan de meesten niet
eens in de polder wonen, plus de
wisseling van wethouders."
Van den Berg loopt inmiddels ook
al 13 jaar als lid mee: "Na Pionier
kwam Spoorzicht erbij en dat zorgde voor een verdere groei van ons
ledenaantal dat nu het getal 260
aangeeft. Het mooie is dat heel veel
ondernemers al erg lang lid zijn
gebleven tot aan de dag van vandaag."
De drie bestuurders vinden juist
de mix van diverse branches in de
OVHZ zo belangrijk: "We hebben
hier weinig witte boorden als lid
want de meeste advocaten, notaris-
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Een gratis Nieuwsblad Haarlemmermeer is af te halen bij:
Hoofddorp

Cruquius
Nieuw-Vennep

Vijfhuizen
Rijsenhout

: 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
: Intratuin Cruquius, Spaarneweg 251
: 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
: Hendrix Benzine, Vijfhuizerdijk 60
Hoogvliet Supermarkt, Vijfhuizerweg 510
: Coop, Werf 15

Fineke Eveleens: "Onze inwoners
mogen niet de dupe worden van verkeerde richtlijnen" (Foto: Advance
Photography).
per uur. Hierdoor blijven er meer
banen behouden in de thuiszorg en
kunnen meer kwetsbare inwoners
van onze gemeente gebruik blijven
maken van hun vertrouwde hulp
via een thuiszorgorganisatie", aldus
Eveleens. Eveleens heeft het College
om opheldering gevraagd inzake de
toegestane verlaging van de eigen
bijdrage naar 5 euro per uur. x

Quatro Ventos brengt
fado naar De Meerse

sen, juridische en financiële adviseurs en accountants adviseurs zitten in Hoofddorp. Uiteraard zijn ze
ook bij ons vertegenwoordigd maar
het zijn vooral de oude ambachten
en productiebedrijven die voor de
juiste sfeer in onze club zorgen."
Perdaan daarover: "Wij zijn niet
zo zeer praters maar doeners. Het
gaat erom dat onze leden op een
informele wijze met elkaar zaken
kunnen doen want kruisbestuiving
is altijd goed."

Nooit indutten
In het verleden waren ook enkele
detaillisten lid maar sinds de start
van winkelcentrum Symfonie en
de recente oprichting van Venneper
Hart zijn die niet meer in de OVHZ
vertegenwoordigd. Wel is notaris
Ron Sengers namens de OVHZ aangesteld als adviseur voor Venneper
Hart om deze club detaillisten op
het juiste spoor te zetten. Perdaan,
kapper, weet als geen ander hoe
de detaillistenbranche werkt: "Het
blijft moeilijk om ze allemaal op
één lijn te houden maar we kunnen gewoon niet zonder samenwerking."
De ingrediënten van het jaarlijks
OVHZ-programma zijn uniek: van
de nieuwjaarsreceptie, via ledenjaarvergadering, zeildag, ladiesnight, patatwandeling en bedrijfsbezoeken tot aan de kerstparty. En
dat allemaal voor een vast bedrag
van 280 euro per lid op jaarbasis.
Plus de jaarlijkse Respect Award die
door de vereniging aan een dorpsgenoot wordt uitgereikt vanwege
bewezen verdiensten.
En wat de toekomst betreft? De drie
zijn daar duidelijk over: "Onze Haarlemmermeerolie is ook de komende
jaren goed voor verdere groei." Van
den Berg: "Je merkt steeds dat de
leden elkaar ook het nodige werk
gunnen." Op de vraag wat ondernemers zouden missen als er nooit een
OVHZ zou zijn geweest is de reactie:
"Een stabiele vereniging met inmiddels 187 jaar bestuurservaring die
nooit indut". x

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

hoofddorp - De Portugese zanger en
gitarist Emanuel Pessanha heeft Quatro Ventos in bijna twintig jaar tot een
ijzersterk fado-ensemble gesmeed.
Een concert van Quatro Ventos
bestaat uit de meeslepende stem
van Emanuel Pessanha en de uitmuntende begeleiding van zijn musici. De
muziek van Quatro Ventos speelt met
elementen uit de Portugese populaire
muziek, deint mee op de golven van
de swing om uiteindelijk uit te monden in de Portugese blues, de Fado.
'A Vida do Fado' is te zien op zaterdag
2 mei om 20.30 uur in de kleine zaal
van De Meerse.

Zonder Quatro Ventos was er geen
fado en andere Portugese muziek
in Nederland. Emanuel Pessanha
en zijn groep muzikanten zijn al
sinds 1996 bezig met het opbou-

Swingen op Blues
tijdens Vennip Live
nieuw-vennep - Iedere derde donder-

dag van de maand krijgen bandjes uit de regio de kans een show
weg te geven in het Pier Kafé. Op
16 april om 20.00 uur is men van
harte welkom mee te swingen in
het Pier Kafé aan het Harmonieplein. De toegang is gratis. Vennip
Live heeft elke maand een ander
thema. Deze maand staat de bandjesavond in het teken van Blues.
Lijkt het je leuk om eens op te
treden tijdens Vennip Live? Stuur
dan een e-mail naar vennip.live@
pier-k.nl. Voor meer info: www.
pier-k.nl. x

Quatro Ventos (Foto: pr/Impresariaat
Koperen Kees).
wen van een publiek voor fado in
Nederland. Quatro Ventos heeft
niet alleen in Nederland haar kunsten laten horen, ook in Duitsland,
België, Zwitserland, Luxemburg,
Spanje en natuurlijk Portugal heeft
Quatro Ventos haar fado ten gehore
gebracht. Quatro Ventos zoekt, live
en op cd, graag de samenwerking
met musici van diverse pluimage,
zoals de Portugese popster Rui
Veloso, fado-gitarist Raimundo
Seixas, Fernando Lameirinhas,
Zeca Medeiros, de singer-songwriters Luís Alberto Bettencourt en
niet te vergeten onze eigen Frank
Boeijen. Kaarten zijn verkrijgbaar
via de kassa van De Meerse, tel. 0235563707 en/of www.demeerse.nl. x
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Gerco Tolsma aangesteld als nieuwe directeur van MeerBusiness:

"Niemand moet verwachten
dat ik kopie van René word"
hoofddorp - De aanstelling van Gerco
Tolsma als de nieuwe directeur van
netwerkplatform MeerBusiness is er
een met gemengde gevoelens: enerzijds een feestelijke start, anderzijds
is bekend hij de opvolger is van de
ernstig zieke René Jansen die noodgedwongen terugtreedt. Maar Tolsma
heeft al aangegeven dat hij zeker geen
kopie van de oprichter van MeerBusiness wil worden: "Dat kan ook niet en
dus doe ik het op mijn eigen manier."

Hoofddorper Tolsma (53) werkte
meer dan dertig jaar in diverse functies bij ABN Amro totdat hij twee
jaar geleden terugtrad en zich ging
richten op ondersteuning van jonge
startende ondernemers. Ook is hij
een van de oprichters van Kredietunie Haarlemmermeer waarbij geldschieters bepaalde initiatieven van
ondernemers kunnen ondersteunen in het midden- en kleinbedrijf.
Als lid van Lionsclub Haarlemmermeer XXY is hij actief in maatschappelijke activiteiten en als netwerker
pur sang is hij zondermeer geschikt
om MeerBusiness voor de toekomst
sterker te maken.

Inventief en creatief
In de sollicitatieperiode hadden 40
personen zich gemeld om het netwerkplatform van Jansen over te
nemen maar uiteindelijk was het
Tolsma die als de meest geschikte
kandidaat kwam bovendrijven: "Ik
heb een tweetal gesprekken met
de Raad van Advies gevoerd en ook
met René uiteraard. Wat ik steeds
heb gezegd is, dat men van mij
niet moet verwachten dat ik een
kopie van René zal worden. Dat
kan gewoon niet en dat wil ik ook
niet. René heeft dit platform elf jaar

geleden opgericht en heeft er zijn
eigen invulling aan gegeven. Maar
ik ga de kar verder trekken en heb er
ontzettend veel zin in. Gezien mijn
verleden heb ik veel contacten op
Schiphol en die ga ik zondermeer
aanboren om hen ook lid van MeerBusiness te maken. Ik ga mijn eigen
invulling aan dit mooie netwerkplatform geven en zal de komende
maanden zondermeer met René
sparren want zijn relatienet en
ervaring zijn zondermeer van grote

Gerco Tolsma, die MeerBusiness oprichter René Jansen (r) opvolgt: "Ik doe het
op mijn eigen manier en met heel veel inzet" (Foto: Advance Photography).
waarde."
Jansen is blij met de komst van
Tolsma: "Ik ben ongeneeslijk ziek
en heb nog diverse behandelingen
te ondergaan. Maar ik kan mijn
functie als MeerBusiness directeur
gewoon niet meer aan. Gerco is
denk ik echt de beste om mij op te
volgen. Hij heeft een groot netwerk
ook uit de financiële sector, is accu-

raat, inventief en creatief dus dat
gaat lukken. Ik geef mijn positie
zondermeer met goede gevoelens
aan hem over en ik hoop dat ik voor
de naaste toekomst nog vanaf de zijlijn de verdere groei van MeerBusiness kan meemaken. Want het is en
blijft mijn kindje. Maar dit gedwongen afscheid nemen doet toch wel
pijn hoor". x

Beusenberg na verlies rechtszaak nu in cassatie:

"Hof heeft geheime stukken
niet eens willen opvragen"
hoofddorp - Dat zakenman Rinus

Beusenberg uiteindelijk de heropeningzaak tegen de gemeente Haarlemmermeer definitief heeft verloren
vindt hij nog tot daar aan toe. Maar
dat de rechters de geheime stukken
bij de gemeente Haarlemmermeer
niet eens hebben opgevraagd, steekt
hem enorm: "Het Hof weet dat die
geheime stukken bestaan en heeft
de gemeente niet verplicht om die in
te brengen. Ze hebben mij willens en
wetens willen uitroken. Maar ik blijf
strijdvaardig en ga in cassatie!"
De ondernemer, tevens SRH-raadslid, vindt de zaak nog niet verloren: "Maar het is uiteraard wel een
domper. Kijk, ik heb hier een kast
vol dossiermappen, die ik de afgelopen elf jaar heb verzameld. Ik
ken bijna alle data, cijfers en feiten
uit mijn hoofd. En omdat ik vind
dat die geheime stukken alsnog
moeten worden ingebracht, ga ik
door. Er zijn stukken achtergehouden en dat is beschamend. Ik ben
weliswaar financieel blut maar heb
enkele relaties die mij willen steunen. Mijn advocaat Harry van Schie

Ondanks de negatieve rechterlijke
uitspraak blaakt Rinus Beusenberg
van zelfvertrouwen: "Ik ga in cassatie"
(Foto: Advance Photography).
kan ik helaas niet meer betalen
dus ik moet een andere juridische
adviseur hebben. Echt, die elf jaar
hebben mij financieel aan de grond
genageld: mijn woning in Cruquius
werd verplicht verkocht, ik zit in
een sociale huurwoning en ik heb
enkele miljoenen onkosten aan
advocaat- en onderzoekskosten."
Na de negatieve uitspraak van het
Gerechtshof was dit in feite de fina-

le van een al elf jaar durende juridische veldtocht inzake het dossier
Bedrijventerrein Liede/West tegen
de gemeente Haarlemmermeer. De
geschiedenis leert dat in 2009 het
Amsterdamse gerechtshof alle eisen
van Beusenberg al afwees maar dat
in september 2012 de rechters alsnog besloten om de zaak te heropenen.
Beusenberg: "Een deel van de stukken die de gemeente had achtergehouden kwam toen alsnog boven
water. De rechters hebben mij toen
al gezegd dat ze nog nooit een rechtszaak hadden meegemaakt waarbij
een Gemeentebestuur zo onbehoorlijk had gehandeld. Maar wat blijkt?
Er zijn nog meer geheime stukken
en daar weten de rechters van maar
die hebben ze niet opgevraagd. En
ik hecht eraan dat die stukken alsnog worden ingebracht."
Op de vraag van deze krant of de
informatie uit die stukken dan
alsnog voor een voor Beusenberg
positieve rechterlijke beslissing
kan leiden, antwoordt hij: "Ik kan
daar echt niets over zeggen. Want
als ik dat doe dan breng ik geheime

kennis naar buiten en dan word ik
zo maar een jaar achter slot en grendel gezet. Nee, daar zeg ik echt niets
over."
Al in 2013 zou het Hof uitspraak
doen maar dat werd een zenuwslopende periode want de beslissing
werd alsmaar uitgesteld tot vorige
week. Maar Rinus Beusenberg vecht
door. x

OVHZ jubileert
Voor het journalistieke deel van
mijn werk kom ik frequent in contact met ondernemersverenigingen
in onze gemeente. En het feit dat
die clubs er zijn is belangrijk want
de leden hiervan ontmoeten elkaar
op gezette tijden formeel en informeel. Ik zie het meestal als het
cement van het lokale bedrijfsleven
waar over en weer zakelijke kruisbestuiving plaatsvindt.
Een van de oudste ondernemersverenigingen is zondermeer de
OVHZ, voluit Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid. Het
grootste deel van de 260 aangesloten leden komt uit Nieuw-Vennep maar ook ondernemers van
omliggende dorpen voelen zich
hier thuis. Als ik de verschillende
ondernemersclubs met elkaar vergelijk dan zie ik toch hier en daar
een bepaald cultuurverschil. Zo zijn
de leden van de OVHZ betrokken
ondernemers waarvan de meesten
afkomstig zijn uit producerende
bedrijven met als credo: niet lullen
maar poetsen. Gewoon met allebei
de benen in de Haarlemmermeerse
klei en met elkaar ervoor zorgen
dat je hetzelfde doel nastreeft:
openheid, betrokkenheid, zelfwerkzaamheid, gezelligheid en vooral
ook de privé partners bij diverse
activiteiten betrekken.
Vandaag in deze krant een exclusief
interview met drie bestuursleden
als opmaat naar de viering van het
40-jarig jubileum van deze sprankelende OVHZ: Andries Stokvis,
24 jaar lid waarvan 12 jaar voorzitter; Henriët van den Berg, 13 jaar
PR/Pers-commissielid en Bernard
Perdaan, 19 jaar lid waarvan 4 jaar
in commissiefuncties.
De organisatie binnen de OVHZ
is bijna uniek: naast een ervaren
senior bestuurslid loopt een nieuwkomer zich alvast warm om te zijner
tijd de plek in het bestuur in te vullen. Zodoende zorg je voor continuiteit, verjonging en betrokkenheid.
Het ei van Columbus.
Veertig jaar geleden waren het
ondermeer de zakenlieden Piet
Vogelaar, Rienk Offringa, Bertus
Outshoorn en Cees Perdaan die de
pioniers waren voor deze ondernemersvereniging. Hun plaatsen zijn
inmiddels ingevuld door vele opvolgers maar de intentie, zoals bij de
start toen het eerste bedrijventerrein De Pionier werd ontwikkeld,
om de ondernemersneuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen, is
gebleven.
Komende zaterdag vieren de leden
met hun partners in de sfeervolle
grote zaal van De Rustende Jager
dit fantastische jubileum. Er is een
paar jaar gespaard om het feest
te bekostigen voor o.a. zangeres/
entertainer Karin Bloemen en een
smaakvol 3-gangendiner. Maar het
unieke is dat alle leden, inclusief
uiteraard het bestuur, zelf hun stoel
betalen, dat wil zeggen 37,50 euro
per persoon maar meer mag uiteraard ook, toch?
Kijk, dát is nu weer eens typisch
des OVHZ want alle aanwezigen
zorgen er zo voor dat met hun
deelnamebedrag liefst drie lokale
doelen worden gesteund: de ANBO
(doelgroep: senioren); de Kinderboerderij (doelgroep: jongeren) en
Ons Tweede Thuis (doelgroep: jongeren en ouderen met een beperking). Chapeau voor dit initiatief!
Reden waarom Nieuwsblad Haarlemmermeer alvast vooruitblikt
naar dit geweldige jubileum en volgende week in de rubriek 'Het Circuit' van Jan van de Meer in woord
en beeld verslag doet van de feestelijke happening. Ik wens bestuur
en leden een prettige viering toe!
Harry Polder. x
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April is bij ons de maand
van het
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Vaccinatie
met 10% korting. Nagels
knippen (ook voor cavia)
50% korting. Infomiddag
22 april op inschrijving
in Nieuw Vennep.
Sterkliniek Dierenartsen
Hillegom/Nieuw Vennep
Nieuwe en gebruikte

SCOOTERS

bij aankoop van een nieuwe
scooter een gratis slot.
Tevens reparatie en
onderhoud.
Grevelingstraat 71, Lisse
www.vanderham-trading.
com 0252421516

Artsenpraktijk
Sytsche Spijkervet;
Cursus:

ADEM JE FIT

met de Buteykomethode.
Veel gezondheidsproblemen
zijn ademhaling
gerelateerd.
Telefoon 023-5442077;
www.sytschespijkervet.nl;
Hoofddorp.
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Raad: "Niet alle aanbevelingen zijn goed opgevolgd"

Rekenkamer tipt het College:
iets meer actie in Jeugdbeleid

hoofddorp - De aanbevelingen die

de Rekenkamercommisie (RKC) het
gemeentelijk College in 2011 heeft
gedaan, hebben door diezelfde commissie een opvolging gekregen door
te constateren wat er tot nu toe in feite
met haar aanbevelingen is gedaan.
Dat onderzoeksverslag stond onlangs
centraal in een debat waarbij de meeste politieke partijen erkenden dat er
best wat meer met die suggesties had
kunnen worden gedaan, met name
door het voormalige College.
Toch erkent de RKC dat de meeste
aanbevelingen uit haar rapport van
2011 grotendeels zijn opgevolgd
maar CDA-fractievoorzitter Mariette Sedee vindt dat niet al die aanbevelingen in voldoende mate zijn
opgepakt of tot resultaten hebben
geleid: "De decentralisatie van het
Sociaal Domein, en dan met name op
het gebied van de Jeugdzorg, heeft

Aan het gemeentelijk Jeugdbeleid
wordt door de Gemeenteraad hoge
eisen gesteld op weg naar de toekomst (Foto: Advance Photography).
van het College en de ambtenaren
best de nodige aandacht gevraagd.
Bovendien is het expliciteren van
de relatie tussen beleidsdoelen en
maatschappelijke effecten geen
eenvoudige opgave. Logisch dat de
RKC dan ook om meer aandacht
vraagt voor de inzet op de benodigde professionalisering van sturing
en verantwoording op dit beleidsterrein."

Gedrocht voorkomen
HAP-raadslid Sophie van de Meeberg vindt eveneens dat niet alle
aanbevelingen goed zijn opgevolgd:
"Wij zien nog maar al te vaak dat de
relatie tussen doelen en middelen
afwezig is. Ik vraag me wel eens af

waarom doelen niet worden gerealiseerd. Wat ontbreekt er dan wellicht aan de middelen die hiervoor
worden gebruikt?"
Ook de PvdA heeft de notitie 'Resultaten vervolgonderzoek Jeugd- en
Onderwijsbeleid' van de Rekenkamercommissie met belangstelling
gelezen waarover raadslid Mieke
Booij zegt: "De Rekenkamercommissie concludeert dat er een duidelijke verbetering is opgetreden in
de aansturing van de beleidsinspanningen op het terrein van jeugd en
onderwijs. Maar het kan altijd beter.
Dat het College dat ook vindt om op
de ingeslagen weg door te gaan, zou
wat ons betreft een aanmoediging
moeten zijn."
Forza-raadslid Michel van Dijk stelt
dat de conclusies van de RKC uitstekende kaders zijn voor toekomstig
Jeugdbeleid: "Wij vinden echter wel
dat er meer lokaal beleid moet worden ontwikkeld omdat jongeren
in Hoofddorp nu eenmaal andere
behoeftes hebben dan hun leeftijdgenoten in Lisserbroek. Het onderwerp Jeugdbeleid is sinds 2011 een
stuk forser geworden en we moeten
voorkomen dat toekomstig beleid
een gedrocht wordt."
VVD-er Erik Bosscher beklemtoonde
dat het belangrijk is om cijfers met
doelen te verbinden: "Ik mis een
beetje de samenhang tussen beide,
maar misschien kom die nog". x

Vreemd dat onderzoek tegen
Forza nog niet blijkt afgerond

vijfhuizen - Om geld op te halen

voor het KWF houdt Team Duh
de Ruiters op zondag 19 april
van 11.00 tot 17.00 uur een rommelmarkt in dorpshuis de Oude
Waterwolf aan de Kromme spieringweg 436. Er worden spulletjes verkocht en men houdt een
enveloppen loterij. De opbrengst
van de rommelmarkt komt ten
goede aan het KWF. Iedereen is
van harte welkom. x

In het toneelstuk 'De Vrek'
kent hebzucht geen grenzen
hoofddorp - In de karakterkomedie
'De Vrek' van Molière ziet men hoe
een man zijn menselijkheid verliest
omdat hij de munt verkiest boven zijn
zoon. De enige liefde die hij voelt is
zijn liefde voor geld. Hij is rijk en lijkt
succesvol, maar eindigt in eenzaamheid. Regisseur Hans van Hechten
maakt hier een eigentijdse toneeluitvoering van. De uitbundige speelstijl
en taalgrappen maken dit stuk tot
vermaak voor iedereen. 'De Vrek' is te
zien op vrijdag 1 mei om 20.30 uur in
de kleine zaal van De Meerse.

'De Vrek' is een eeuwenoude karakterkomedie gecreëerd in het Palais
Royal in Parijs in 1668. Producent
Van Engelenburg brengt 'De Vrek'
naar de Nederlandse theaters
in een nieuw jasje én met een
geheel
Surinaamse/Antilliaanse
cast, onder wie Kenneth Herdigein
('Amandla! Mandela'), Rogier Komproe ('Shrek'), Sergio Hasselbaink
('Sonny Boy') afwisselend met Mike
Libanon, Imanuelle Grives, Maikel
van Hetten, Shertise Solano en
Michiel Blankwaardt.
Regisseur Hans van Echten brengt
in 'De Vrek' een unieke cast op het
toneel. "Producent Van Engelenburg
en ik willen donkere acteurs een
kans geven in een klassiek stuk te
spelen. Ze worden nu alleen gecast
in allochtone producties of als het
script er expliciet om vraagt. Zonde!

den omdat uit niets blijkt dat hij
onzorgvuldig zou zijn omgegaan
met fractievergoedingen die door
de gemeente Haarlemmermeer
worden verleend aan politieke
partijen.

Transparantheid centraal
Ook de huidige Onafhankelijk
Liberaal raadsleden Van der Linden en Van der Veer betreuren het
dat er nog steeds geen definitief
rapport is verschenen: "Het lijkt
blijkbaar ingewikkeld te zijn maar
wij hebben aangetoond op basis
van cijfers en bankafschriften dat
we grote vraagtekens hebben hoe
Meijer financieel de zaken binnen
Forza regelde toen wij nog in deze
fractie zaten. Reden waarom wij
op basis van onze bevindingen
burgemeester Theo Weterings
vorig najaar om een integriteitonderzoek hebben verzocht."
De kans bestaat dat straks alleen
het zogenaamde Seniorenconvent
van de inhoud wordt in kennis

De cast van 'De Vrek' (Foto: pr/Govert
de Roos).
Bovendien wil ik laten zien dat de
thema's uit 'De Vrek' nog steeds
heel actueel zijn, voor iedereen.
Door clichébeelden te doorbreken
(o.a. de witte kapitalist) versterk je
de universaliteit van het stuk. Daarbij ontdekten we tijdens de audities
al dat de flair van de SurinaamsAntilliaanse acteurs uitermate goed
samengaat met de stijl van Molière,
die een grote mate van natuurlijk
spel en vooral veel humor vereist."
Kaarten zijn verkrijgbaar via de
kassa van De Meerse, tel. 0235563707 en/of www.demeerse.nl. x

Visueel theater met
veel humor en poëzie
hoofddorp - Theater Terra, bekend

van 'Koning van Katoren' en 'Dolfje
Weerwolfje', brengt de nieuwe familiemusical 'Ali Baba en de 40 rovers'
naar De Meerse! 'Ali Baba en de 40
rovers' is één van de bekendste en
meest vertelde sprookjes ter wereld.
Ali Baba en de 40 rovers' is geschikt
voor iedereen vanaf 8 jaar en is op
zaterdag 25 april om 19.15 uur te zien
in de grote zaal van De Meerse.

hoofddorp - Zowel Forza als Onafhankelijk Liberaal vinden het vreemd dat
het Integriteitsonderzoek dat tegen
Paul Meijer (Forza) door de voormalige fractiegenoten Kees van der Linden/Anneke van der Veer, nog steeds
niet blijkt te zijn afgerond. Ook in de
wandelgangen binnen het Raadhuis
worden vragen gesteld waarom het
zo lang moet duren voordat het rapport door KPMG Accountants wordt
gepresenteerd. De hele affaire duurt
al bijna een half jaar!

Rommelmarkt
in dorpshuis

Eeuwenoude karakterkomedie

Musical 'Ali Baba en de 40 rovers'

'Conclusie accountants moet openbaar worden'

Forza's Meijer riep enige tijd geleden de media al bij elkaar om
verslag te doen van de sessies die
hij bij de onderzoekers had bijgewoond. Maar dat was niet het
resultaat van het volledige onderzoek maar in feite een verslag van
de besprekingen die de Forza-fractievoorzitter met de accountants
had gevoerd. Wel gaf Meijer al te
kennen dat de aantijgingen van
zijn voormalige fractiegenoten
zondermeer geen stand gaan hou-
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Vorig jaar maart poseerde de vier
Forza fractiegenoten nog voor onze
fotograaf. Inmiddels is de liefde voorbij (Foto: Advance Photography).

Ali Baba ziet toevallig hoe een groep
rovers hun grot vol met schatten
opent met de toverspreuk 'Sesam,
open u!'. Zodra ze wegrijden sluipt
Ali Baba naar binnen en pakt wat
goud. Als de rovers dit ontdekken,
gaan ze op zoek naar naar Ali. '
Theater Terra werd opgericht door
Theo Terra en staat al jaren bekend
als het Nederlandse gezelschap
dat zich aan de top van het internationale jeugdtheater bevindt.

gesteld en dat er verder niets naar
buiten zal worden gebracht.
Van der Linden zou dit absurd vinden: "Natuurlijk. Ook al krijgen
wij volstrekt ongelijk, wij vinden
dat openheid moet worden gegeven over wat er is gebeurd. Het
is uiteraard in de media breed
uitgemeten en dan kun je als burgemeester echt niet besluiten om
dan maar niets over de conclusie
van de accountants te melden. Ons
College hanteert de slogan 'Transparantheid'. Welnu, dan moet het
geen vraag zijn of je dit onderzoek
wel of niet openbaar moet maken.
De burgemeester zal Forza en
Onafhankelijk Liberaal als eerste
uiteraard informeren en ik ben
sterk voor snelle publicatie. Daar
hebben de inwoners recht op". x
Theater Terra (Foto: pr/Geert Gratema).

Met poppen en objecten, en met
acteurs, poppenspelers en zangers
maakt Theater Terra visueel theater met veel humor en poëzie.
De laatste jaren werden diverse
beroemde boeken met zeer veel
succes bewerkt tot muzikaal theater. Daarnaast maakt Theater Terra
ook regelmatig kleinere, intiemere
voorstellingen. Door de jaren heen
heeft Theater Terra veel waardering voor haar werk ontvangen. De
groep ontving voor de voorstelling
'Zwanendons' de Hans Snoekprijs,
de hoogste onderscheiding in het
Nederlandse jeugdtheater. 'Kleine
Ezel' won een Zilveren Krekel en
'Kikker' en 'Kikker En Zijn Vriendjes' wonnen allebei een Johnny
Kraaijkamp Musical Award.
Kaarten voor 'Ali Baba en de 40
rovers' zijn verkrijgbaar via de kassa
van De Meerse, tel. 023-5563707 en/
of www.demeerse.nl. x
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Bijtende liefdesvertelling
van epische proporties

hoofddorp - Na filmmuseum EYE in Amsterdam brengt

nu ook Het Oude Raadhuis de gerestaureerde versie van
'Gone with the Wind'. De vier uur durende film uit 1939 was
één van de eerste Hollywood-producties waarin ten volle
gebruik wordt gebruik gemaakt van het Technicolor-proces
en geldt daarom als een mijlpaal in de volwassenwording
van de kleurenfilm. 'Gone With the Wind' is op zondag 19
april om 13.00 uur te zien in Het Oude Raadhuis. Voorafgaand aan de film kunnen bezoekers genieten van een
voorjaarslunch. 'Gone with the Wind', een verfilming van
het gelijknamige boek van Margaret Mitchell door Victor
Fleming, werd bekroond met acht Oscars, waaronder die
voor beste film, regie, fotografie, vrouwelijke hoofdrol en

scenario. 'Gone with the Wind' is een bijtende liefdesvertelling van epische proporties met één van de beroemdste
koppels uit de filmgeschiedenis in de hoofdrol die zich
afspeelt tegen de achtergrond van de Amerikaanse Burgeroorlog. Met in de hoofdrollen: Clark Gable en Vivien
Leigh. Voorafgaand aan de film kan er gereserveerd worden
voor een voorjaarslunch. De lunch wordt geserveerd vanaf
12.00 uur. De kosten zijn € 12.50 per persoon. Reserveren
is noodzakelijk. Dit kan door een email sturen aan info@
restaurantpremiere.nl onder vermelding van naam en aantal personen met tel. Kaarten voor 'Gone with the Wind' zijn
verkrijgbaar via de kassa van De Meerse, tel. 023-5563707
en/of www.demeerse.nl (Foto: pr). x

Schot in de roos
nieuw-vennep - Afgelopen zaterdag was
het een drukte van belang tijdens de
eerste dag van de tweedehands kledingbeurs Binkys Vintage Kids die in
Het Trefpunt werd georganiseerd door
de jonge moeders Alma en Corinde uit
Nieuw-Vennep.

Kleurrijke gewassen kleding voor
kinderen tussen de nul en twaalf
jaar stond keurig opgesteld in rekken, prettig geprijsd dankzij de

inzet van liefst 25 moeders die hun
kleding hadden aangeboden. Probleem met kinderkleding is dat de
jongens en meisjes letterlijk veel te
snel uit hun kleding groeien en dat
vooral kleding van bekende merken
nog steeds erg aantrekkelijk is.
Corinde: "Wij zijn vriendinnen en
besloten zoveel mogelijk jonge
moeders te charteren om kleding
die niet meer wordt gedragen bij
ons in te leveren. Deze kledingbra-

derie scoort al vanaf het allereerste
moment want we hebben vandaag
veel aanloop gekregen en ook veel
verkocht. Reden waarom wij hebben besloten om hier elke maand
een dergelijke beurs te organiseren. Via sociale media houden wij
belangstellenden op de hoogte". x

Man laat zijn gezin in
de steek in film 'Turist'

hoofddorp - Stel je voor je bent met je gezin afgereisd naar

de Franse Alpen voor een welverdiende skivakantie. De
zon schijnt en de sneeuwhellingen zijn spectaculair, maar
tijdens een van de lunches wordt je overvallen door een
lawine die alles op zijn kop zet. De gasten schieten in paniek
alle kanten op en je vrouw roept om hulp terwijl ze de kinderen probeert te beschermen. Wat doe je dan? Je vrouw
helpen lijkt een logische reactie. Maar niet voor Tomas in

de Zweede film 'Turist'. Tomas zet het op een lopen. Hoewel de lawine op tijd onder controle gebracht wordt en een
ramp uitblijft, heeft Tomas' instinctieve keuze grote gevolgen voor de rest van de skivakantie. De film 'Turist' is te
zien op vrijdag 24 april en zondag 26 april om 20.00 uur in
Het Oude Raadhuis. Kaarten voor 'Turist' zijn verkrijgbaar
via de kassa van De Meerse, tel. 023-5563707 en/of www.
demeerse.nl (Foto: pr). x
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'Kuyper & Wilhelmina'
strijden om de troon
hoofddorp - Helmert Woudenberg
houdt ervan sterke, ijdele en opvallende types te laten herleven op het
toneel. Hij deed het met Pim Fortuyn,
vorig theaterseizoen met Joep Haffmans en dit keer zet Woudenberg de
voormalige minister-president Abraham Kuyper neer. Natuurlijk neemt
Woudenberg de hem zo kenmerkende
energie mee het toneel op en brengt
hij zijn personage indrukwekkend
realistisch over. 'Kuyper & Wilhelmina' is op vrijdag 24 april om 20:30
uur te zien in de kleine zaal van De
Meerse.

Naast Woudenberg in de rol van
rol van Kuyper speelt Merel Baldé
Koningin Wilhelmina en Sarah
Marie Eweg neemt de rol van
Mathilde Westmeijer op zich. In
het toneelstuk, geschreven door
Ton Vorstenbosch, raken Abraham
Kuyper & Koningin Wilhelmina
verwikkeld in een bittere strijd om
de macht van de Lage Landen.
In het toneelstuk 'Kuyper & Wilhelmina' komt, in een afwisseling van
tragische en komische momenten,
de verborgen strijd tussen twee
sterke, tomeloos ambitieuze tegenstanders aan de orde. Eind negentiende eeuw krijgt Nederland zijn
eerste regerende koningin: Wilhelmina, moeder van koningin Juliana,
grootmoeder van koningin Beatrix.
De eerste audiëntie van Abraham
Kuyper, als beoogd minister-president, bij de jonge vorstin verloopt
vlekkeloos. Althans ogenschijnlijk.
Verschillende belangen en botsende idealen maken van 'Kuyper
& Wilhelmina' een meeslepende
machtsstrijd.
Woudenberg deed in 1968 eindexamen aan de Amsterdamse Toneelschool en was in 1969 een van de

Kuyper & Wilhelmina (Foto: pr/Paul
Hoes).
oprichters van het theatercollectief
Het Werktheater. Bij het grotere
publiek raakte hij bekend door
zijn rol in de geruchtmakende film
'Blue Movie' (1971) en de verfilmingen van Werktheaterproducties.
In de politieserie 'Flikken Maastricht' speelt hij de rol van Eugène
Hoeben. Woudenberg maakte een
lange rij van voorstellingen, waaronder solovoorstellingen over het
leven van Jezus Christus en Pim Fortuyn. Merel Baldé is actrice en zangeres. In 2014 studeerde zij af aan
de Amsterdamse Toneelschool en
Kleinkunstacademie.Tijdens haar
studie speelde ze onder andere in
de muziektheatervoorstelling 'Wij
maken het goed' onder regie van
Jurrian van Dongen. Op televisie
was Merel te zien in 'Klokhuis' en in
de internetserie 'Meisjes van Thijs'.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de
kassa van De Meerse, tel. 0235563707 en/of www.demeerse.nl. x

Duo Vrijdag & Sandifort
ramt door elk taboe heen
hoofddorp - Na hun juichend ontvangen debuutvoorstelling 'Hulphond' wisten Vrijdag en Sandifort: En
door! Dat deze twee alleskunners de
lach aan hun kont hebben wist het
publiek al jaren en ook in 'Löyly' zal
men zeker weer een stortvloed aan
gemankeerde en absurde types over
zich heen geplenst krijgen. Vrijdag &
Sandifort is te zien op donderdag 30
april om 20.15 uur in de grote zaal van
De Meerse.

In adembenemend tempo zullen zij
de bezoekers in al hun virtuositeit
weer laten lachen, ontroeren en
verbazen. Maar... 'Löyly' gaat verder.
Vrijdag en Sandifort gaan met de
billen bloot. 'Löyly' gaat dwars door
elk taboe heen, is rauw, schaamteloos en stomend heet cabaret vanuit de onderbuik. Een sensatie voor
lichaam en geest.
Vrijdag & Sandifort bestaat uit het
duo Remko Vrijdag en Martine Sandifort. Remko Vrijdag leerde op de
Kleinkunstacademie twee jongens
kennen waarmee hij in 1995 de
groep De Vliegende Panters vormde.
Jarenlang speelden zij voor uitverkochte zalen en oogstte alleen maar
lovende kritieken. Diverse sketches
verankerden zich in het collectieve
Nederlandse geheugen, met bovenaan de legendarische 'Dikkie Dik'parodie. Tevens speelde hij in de
films 'Dolfje Weerwolfje' en 'Alles
is Familie'.
Martine Sandifort studeerde af aan
de Amsterdamse Academie voor
Kleinkunst. Vanaf 2000 vormde ze
samen met Alex Klaasen het duo

Vrijdag & Sandifort (Foto: pr/Arjan
Benning).
Alex en Martine. In datzelfde jaar
wonnen ze het Cameretten festival en een jaar later de Pall Mall
Exportprijs. Naast toneel verschijnt
Martine ook vaak op televisie. Ze
was regelmatig te zien als typetje
in het programma 'Kopspijkers'
en ze speelt op dit moment in het
programma's 'Koefnoen' en in de
bejubelde en verguisde 'De Dokter
Corrie Show'.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de
kassa van De Meerse, tel. 0235563707 en/of www.demeerse.nl. x

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Het Circuit
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Ruim 360 kilo wit goud
hol-Oost toonde zich enthousiast
over de boekingen die haar team
scoort: "Hotelkameraanvragen en
de opdrachten voor congressen,
workshops en festiviteiten zijn
in stijgende lijn. Wij hebben een
team van vier salesmedewerkers
en in september krijgen we ook
nog een nieuw hotel erbij naast de
Ziggo Dome in Amsterdam."

Duinpolderweg

schiphol-rijk - Het begin van het
aspergeseizoen, elk jaar de tweede donderdag in april, werd vorige
week in het Radisson Blu Hotel op
Schiphol-Rijk feestelijk ingeluid
tijdens de MeerBusiness Aspergeparty waar chef-kok Tom Boere met
zijn witte keukenbrigade ruim 360
kilo van het witte goud had gekookt
dat in talloze tongstrelende hapjes aan de 250 ondernemers werd
geserveerd. Voor het eerst stond
de nieuwe MeerBusiness directeur
Gerco Tolsma iedereen bij de ingang
welkom te heten.

Het was een ietwat vreemde
gewaarwording dat René Jansen
bescheiden op de achtergrond
stond maar dat was bewust gedaan
omdat de netwerkgoeroe aan een
slepende ziekte lijdt waarvoor hij
deze maand nog diverse bestralingen moet ondergaan (zie elders
in deze krant het interview met
Gerco Tolsma en hem).
Wethouder economische zaken
Adam Elzakalai zei mij dat dit weer
een onvervalste netwerkbijeenkomst is met talloze ondernemers
uit Haarlemmermeer: "Een mooie
combinatie met asperges. Gelukkig gaat het economisch beter in
onze gemeente want veel ondernemers hebben zakelijk zware
tijden achter de rug. Het hart van
onze economische groei klopt
hier inmiddels weer als vanouds
zo valt te constateren."

Franchiacotta
Sponsor Nico Perdaan van JAN
Accountants was verheugd dat
weer zo vele relaties waren gekomen: "Vorig jaar was de eerste
aspergeparty en gezien het succes zijn we dus een tweede editie

Wethouder Adam Elzakalai met Nico Perdaan en Jordi Kuijt (r): "De mand met
asperges gaat naar Inloopcentrum Esparanza."

Toch was een aantal ondernemers niet
komen opdagen gezien de ongebruikte badges. x

Hugo en Christina Heerebout: "Als
advocaat krijg ik steeds meer Spaanse ondernemers als cliënt". x
gestart. Ik heb vorig jaar gezien
dat hier niet alleen veel leden
van MeerBusiness kwamen maar
dat wij er ook enkele interessante
klanten aan hebben overgehouden. Het mes snijdt aan twee
kanten en dus maken wij er een
traditie van."
Hotel general manager Jordi Kuijt
zei mij dat zijn hotel steeds meer
wordt gebruikt als meetingpoint
voor zakelijk Haarlemmermeer:
"Er wordt hier frequent vergaderd,
geluncht en gedineerd. Wij zitten
hier op een prima locatie op Schiphol Rijk en op Oost zit weliswaar

René Jansen, in charmant gezelschap van Heleen Fledder en Nuvica Kok (r),
toost op de asperges. x

het Steigenberger hotel, die wij
goed in de gaten houden maar wij
draaien zeer succesvol."
Chef-kok Tom Boere was in zijn
nopjes want hij serveerde heerlijke gerechtjes: "Maar wie wil kan
straks in ons restaurant nog van
een aspergediner genieten maar
daar moet dan wel voor betaald
worden. Ik werk hier sinds januari 2014 nadat ik een eigen zaak
Intenz had gehad maar die is
helaas failliet gegaan. Ik maak hier
alle facetten van de horeca mee:
groot- en kleinschalig. En onze
nieuwe formule OTIUM Lounge
restaurant loopt als een trein."
Wijnkenner en ondernemer Jeroen
Peters van De Wijnzaak bood de
nieuwe directeur Gerco Tolsma een
prachtige Italiaanse wijn aan: "De
Franchiacotta, de tegenhanger
van de Franse champagne. Echt
een fantastisch product."

Dorpsraadvoorzitter Zwaanshoek
Wim Kruyt maakt zich zorgen wanneer er nu eindelijk eens een
beslissing wordt genomen over de
Duinpolderweg: "In oktober zeggen de politici. Onze inwoners kijken er halsreikend naar uit. Maar
de echte aanleg zal nog wel zo'n
vijftien jaar duren vrees ik. Onze
enige doelstelling is om het vele
verkeer uit ons dorp te krijgen en
liefst zo snel mogelijk. Tot die tijd
moet de gemeente wel tijdelijke
maatregelen nemen."
Om expats sneller te laten integreren in de Nederlandse samenleving
gaat Myrugia Cijntje samen met
MeerBusiness Amstelveen diverse
workshops organiseren: "Ik ga de
sociale kant hierbij ondersteunen.
Het is trouwens leuk dat de VVD
in Haarlemmermeer een internationale school wil laten vestigen
want ook daar zullen expats interesse voor hebben."
Namens HIER Makelaardij was
Nuvica Kok aanwezig: "Het eerste
kwartaal van dit jaar heeft onze
branche prima gedraaid en ook
wij scoren steeds beter in de regio
Nieuw-Vennep. Wij zitten vlakbij
winkelcentrum De Symfonie en
hebben woningen in allerlei prijsklassen."
Mondhygiëniste Heleen Fledder

Frans van der Riet tegen Maria Hänsel:
"Ik heb een acupunctuurdieet behandeling". x

Cobra kunstschilder Ben Haveman
ziet wel iets in het kleurenpalet van
de aspergekoningin. x

Chef-kok Tom Broere: "Er gaat hier
vandaag 360 kilo asperges doorheen". x
bevestigde mijn ervaring dat tandartsen veelal te slordig omgaan
met controles: "Ja, een mondhygiëniste werkt veel nauwkeuriger als
het om kronen, bruggen en wortelkanaalbehandelingen gaat". x

Acupunctuurdieet
Advocaat Hugo Heerebout uit NieuwVennep vertelde mij dat hij steeds
meer Spaanse bedrijven als cliënten krijgt: "Dat komt omdat ik niet
alleen goed Spaanse spreek maar
ook omdat ik die ondernemers
goed juridisch kan adviseren. Ik
merk dat steeds meer buitenlandse bedrijven zich in Nederland
maar ook in Haarlemmermeer
vestigen. Wat leuk is te zeggen
is dat ik lid van de Club van Honderd ben voor Lions Meerkamp.
Dat sport- en spelevenement is
bedoeld om kansarme en gehandicapte kinderen het zwemdiploma
A te laten behalen. Weet je, het
sprak mij eveneens aan omdat ik
vroeger aan wedstrijd zwemmen
heb gedaan. Op 31 mei kom ik bij
de Toolenburger plas zondermeer
kijken."
Opvallend afgevallen trof ik Frans
van der Riet in de drukte aan: "Ja,
dat zie je goed. Ik heb een acupunctuur behandeling en ben
in drie weken ruim zeven kilo
afgevallen. Daarnaast heb ik een
aangepast dieet maar gelukkig
niet zo streng. Maar vandaag geen
alcohol hoor. Mijn streefgewicht is
89 kilo en daar werk ik hard aan.
Ik ben lid van de Raad van Advies
van MeerBusiness en ben blij dat
wij in de persoon van Gerco Tolsma
voor René Jansen denk ik een goede
opvolger hebben gevonden."
Salesmanager Maria Hänsel van
het Steigenberger Hotel SchipFoto's: Advance Photography. x

Myrugia Cijntje en Wim Kruyt praten over integratie en de Duinpolderweg. x

Gerco Tolsma krijgt van Jeroen (r) en Patricia Peters een bruisende fles Franchiacorta overhandigd. x
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Postzegel- en
Muntenhandel
“HOLLANDS
GLORIE”

INKOOP
POSTZEGELS
MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

Winkel:
Camplaan 8
HEEMSTEDE
023 5477444
hg@stampdealer.nl

APPLE-CURSUS

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

ERKEND SCHIL

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en
buiten
schilderwerkzaamheden
Tel
023-5762186/06-51641177
www.
Schildersbedrijfahspruijt.
Nl

In april bieden wij een
SENIORENCHECK
voor uw hond of kat voor

75 EURO

bestaande uit een consult,
bloedafname en
bloedonderzoek !
Sterkliniek Dierenartsen
0252-518020/680160

Meivakantie 100,- korting

BUNGALOWPARK
Vogelenzang te huur 4-6 pers.
bungalows temidden van
3000 ha bos hei en vennen.
Zeer veel fiets- en wandelmogelijkheden. G.Broeckx

Lage Mierde N-Brabant
tel. 013-5091282 /
013-5092617
www.bungalowpark
vogelenzang.nl

KRINGLOOPWARENHUIS TER AAR
www.kringloopmania.nl
Hertog van Beijerenstraat 7 2461 EM Ter Aar
0172-754754

TRAP STOFFEREN

kringloopmania@hotmail.com

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

2300m2 overdekt snuffelplezier
gratis parkeren - koffie staat klaar
uniek concept - enorme voorraad
groot aanbod - kleine prijzen

Knip deze advertentie uit en

ontvang 10% korting
op uw aankoop!

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



Hillegommerdijk 448

0252 - 51 74 06
2144 KV Beinsdorp
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Hardwerkend DIOS maakt
het zichzelf niet makkelijk

zondag 5e klasse C - Voor de wedstrijd
vertelde Dave Lange nog even hoe
DIOS de uitwedstrijd bij DEVO '58 had
weten te winnen met 0-4. "We kwamen op 0-1 en op een bepaald moment
was er een beslissing over wel of niet
een vrije trap voor DEVO op de rand
van ons strafschopgebied. Die werd
niet gegeven, wij mochten trappen
en dat deden we snel en slim. Dennis
Spreeuw scoorde meteen 0-2 en toen
was het verzet gebroken."

Het eerste team van DEVO '58
bestaat geheel uit Turkse Nederlanders die met Turks elan en Turkse
emotie voetballen. Zolang het goed
gaat blijft het voetballend vermogen de overhand houden, gaat
er iets mis dan ontvlamt vaak de
emotie en wordt het vooral voor
scheidsrechters een lastige middag.
DEVO begon beter aan de wedstrijd
dan DIOS, het eerste schot op doel
kwam van de gasten en binnen vijf
minuten werd een buitenspeldoelpunt afgekeurd. Nog voor de tiende
minuut waren er twee momenten
voor DIOS. In de achtste minuut
stuurde Dennis Spreeuw Robin
Sparnaaij weg op links. Sparnaaij
kreeg een vrije schietkans maar hij
produceerde iets tussen een schot
en een voorzet in: weg kans.
Dennis Spreeuw kopte zelf de bal
even later net naast het doel, waarbij hij de keeper van DEVO '58
compleet verraste. In de veertigste
minuut moest DIOS-doelman Mark
de Kooker vol aan de bak bij een
enorme kans voor de gasten. Dave
Lange riep zijn team tot de orde:
'Hou eens balbezit, ballen over de
grond' . De wedstrijd verliep steeds

Robin Sparnaaij miste al in de 8e
minuut dé grootste kans van de wedstrijd namens DIOS (Foto: Ron van der
Steeg).
meer in het voordeel van de gasten.
Nog voor rust werd Mark de Kooker
voor de tweede keer op de proef
gesteld. Schadevrij haalde DIOS de
rust: 0-0.
Met Brian van Goethem in het
elftal wilde Dave Lange na rust de
organisatie in zijn team een impuls
geven, maar het eerste kwartier
waren de kansen voor de gasten.
Dat het na 60 minuten nog steeds
0-0 stond mag een klein wonder
heten. Halverwege de tweede helft
kwam DEVO met tien man te staan
na een natrappende beweging. Het
laatste kwart van de wedstrijd creeerde DIOS het meeste gevaar maar
het bleef oppassen voor de counters
van DEVO, helemaal omdat scheidsrechter De Keijzer naliet een tweede
rode kaart te trekken voor de spits
van DEVO toen die zich misdroeg.
De duels werden feller, soms op
het gemene af. Invaller Nima Asadi
was nog dicht bij de winnende treffer maar het bleef 0-0. Dave Lange
was niet ontevreden: "We hebben
niet verloren, we houden DEVO
op twee punten. De jongens hebben keihard gewerkt, maar we
hebben het onszelf niet makkelijk
gemaakt. Gelukkig hield Mark de
Kooker ons met een paar prima
reddingen in de wedstrijd. Aan de
andere kant hield de keeper van
DEVO ook een paar knappe ballen
tegen. Het blijft spannend bovenin,
ons wachten nog drie belangrijke
wedstrijden". x

Voor Hoofddorp geldt:
de dood of de gladiolen
zondag 2e klasse B - Jimmy Simons
baalde ervan dat hij weer hetzelfde
verhaal moest vertellen na de 4-2
nederlaag bij DCG: "Het wordt eentonig maar opnieuw slagen we er niet
in het tactisch plan de volle negentig
minuten uit te voeren."

"Voor rust stond het goed, heel
goed. We creëerden vijf grote kansen, tegen DCG misschien twee.
Wel stond het na drie minuten al
1-0 omdat wij er niet in slaagden
de bal goed weg te werken. Maar
op basis van de kansen in de eerste helft hadden we toch minstens
met 1-1 of zelfs 1-2 moeten gaan
rusten in plaats van 1-0. We begonnen ook nog wel redelijk aan de
tweede helft. Maar ik miste bij mijn
team de absolute wilskracht. DCG
speelde wel mannelijk, gemeen,
leverde strijd met het mes tussen
de tanden. In de 62e minuut werd

het 2-0, vijf minuten later kwamen
we door een benutte strafschop van
Jasper de Bie op 2-1."
"Op dat moment kun je jezelf terugknokken in de wedstrijd maar het
werd in de 81e minuut 3-1 en op dat
moment zakte het vertrouwen in
een resultaat helemaal weg. Ik vind
dat niet kunnen, ik wil dat mijn
team blijft knokken voor de 3-2 en
daarna voor de gelijkmaker. Alleen
zo kunnen we van de elfde plaats
komen. In de 87e minuut werd het
4-1 en in blessuretijd scoorde Jasper
de Bie zijn tweede van de middag: 42. Ik neem als positief punt mee dat
het in de eerste helft goed was. Minpunt vind ik het gebrek aan besef
dat we op een plaats staan waar
we niet moeten willen zijn. Tegen
Abcoude krijgen we de kans om te
laten zien dat wij niet op deze plek
thuishoren. Het wordt nu echt de
dood of de gladiolen". . x

Overbos verliest
met 5-3 bij Marken
zaterdag 2e klasse A - Stefan Teeken
baalde als een stekker van de 5-3
nederlaag van Overbos bij Marken:
"We kwamen op 0-1 met kansen op
0-2, we kwamen terug van 3-1 naar
3-3 met kansen op 3-4 en daarna
misschien nog wel meer, maar uiteindelijk staan we geheel onnodig
weer met lege handen. En dat in
een fase van de competitie waarin
we onszelf wat ruimte hadden kunnen verschaffen richting de onderste vier. Vincent Partosoebroto
scoorde 0-1 en binnen tien minuten
hadden we op 0-2 moeten komen
maar het werd in de twaalfde
minuut 1-1 en snel daarna 2-1. In de
rust heb ik de jongens op het hart
gedrukt vooral te blijven voetballen.
Er stond een lastige wind en Marken speelde vooral opportunistisch.
Het werd toch 3-1 maar we kwamen
dankzij goals van Alex Golsteijn en
Michael Nieveld op 3-3. Vervolgens
creëerden we kansen op 3-4, maar
die viel niet. Uit een corner werd
het 4-3 waarna we alles op alles
zetten om minimaal een punt te
pakken. Uit een counter werd het
nog 5-3. We hadden graag rust willen creëren om van daaruit lekker te
kunnen gaan voetballen de laatste
wedstrijden. Nu moeten we volgende week thuis tegen BOL maar
de punten pakken". x

SCW pakt puntje
bij Buitenveldert
zaterdag 3e klasse B - Edwin van

Maas was tevreden over de wedstrijd van SCW bij Buitenveldert:
"Net als thuis vond ik ook deze
wedstrijd een mooie pot en de 1-1
uitslag is terecht. Voor rust was
SCW de sterkere ploeg, tegen de
wind in. Na rust was Buitenveldert
de sterkere ploeg tegen de wind in.
We gingen rusten met een 0-1 voorsprong (goal van Milton Cooman).
En we kregen meer mogelijkheden
maar er zat steeds nog net een
voetje tussen. Na rust werd het voor
ons tegenhouden, helemaal toen
Buitenveldert na een uur spelen
met vier spitsen ging spelen. Alles
liep over hun ijzersterke rechterspits, in de eerste wedstrijd gaf hij
ook al drie keer de voorzet waaruit
werd gescoord. Tot de 79e minuut
hielden we de 0-1 vast, toen was er
toch weer die voorzet en de gelijkmaker. Duurt het nog vijf minuten,
dan slepen we deze wedstrijd eruit.
Jammer, maar nogmaals: de 1-1 is
een terechte uitslag. In de derde
periode blijft het enorm spannend,
er is van alles mogelijk. Wij krijgen
volgende week HFC op bezoek, dat
wordt weer een belangrijke wedstrijd. Daarom ben ik blij dat we nu
op kunstgras spelen". x
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DSOV werkt verplicht nummer
af en klopt Blauw Wit met 8-2
zondag 3e klasse C - René Anneese

kan helemaal niets met wedstrijden
tegen ploegen die eigenlijk voor spek
en bonen meedraaien in een afdeling.
"Uit wonnen we met 9-0 van Blauw
Wit maar ook toen was ik nijdig omdat
je tegen dit soort ploegen alleen een
prestatie levert wanneer je een legendarische uitslag neerzet van 25-0."
"Dat heb ik de jongens deze week
ook voorgehouden: doe dat nou
maar eens, zodat je later aan iedereen kunt vertellen dat jij ooit in de
derde klasse zondag een wedstrijd
met 25-0 hebt gewonnen. Na twaalf
seconden lag de bal er al in, bij ons.
Ik heb daar niet eens op gereageerd.
Wel moet ik zeggen dat er opeens
drie heel leuke voetballertjes in
het team van Blauw Wit rondlie-

pen. Verder hebben ze heel netjes
gespeeld, alleen zat er geen enkele
lijn in. Geen opstelling en na dertig minuten zakten de meesten al
door hun hoeven. Daar kun je als
coach niets tegenover zetten, het
heeft geen enkele zin om jouw
team tactische opdrachten mee te
geven als de tegenstander maar wat
aanrommelt. Toch werd het 8-2 na
een 4-2 ruststand. Maarten van Rijckevorsel en Martijn Nelis scoorden
twee keer, Dedde Rabbers, Jeroen
Somers, Bianco Carolina en Mickey Brouwer eenmaal. Dankzij alle
andere uitslagen kunnen we toch
weer meedoen in de derde periode
of om de vierde plaats. Wij zijn een
lastig ploegje om te verslaan en volgende week bij Roda '23 hebben we
nog wat recht te zetten". x

De gewonnen toss helpt
UNO langs Vogelenzang
zondag 4e klasse D - Abderrahman
Ahannach had zijn aanvoerder Marten
van der Mark voor de wedstrijd geadviseerd bij het winnen van de toss te
kiezen voor het windvoordeel. "De
harde wind stond in de lengterichting
van het veld. Wanneer wij de eerste
helft met de wind in de rug mochten
spelen, konden we meteen volle bak
erop gaan om voor rust de wedstrijd
in ons voordeel te beslissen."

"Dat is helemaal uitgekomen, halverwege was het 0-2 en dat is het
ook gebleven. Op een slecht veld en
met die harde wind was het lastig
voetballen. Binnen een kwartier
leverde ons strijdplan met de wind
in de rug de 0-1 op. Een goede aanval
over de linkerkant werd door Han
Paul van der Mark heel mooi afge-

werkt. We zagen hoe moeilijk Vogelenzang het had tegen die harde
wind en dat motiveerde ons enorm
om inderdaad nog voor rust afstand
te nemen. In de 42e minuut kwamen we er goed door over de rechterkant, Rogier van Driezum legde
de bal goed terug op Bas van Hoorn
die 0-2 scoorde. In de rust heb ik een
peptalk gehouden, gezegd tegen
de jongens dat ze met 0-0 in hun
koppie de strijd aan moesten gaan
in de ongetwijfeld lastige tweede
helft. Het was enorm moeilijk de
bal weg te krijgen maar we hebben
stand gehouden en zelfs nog een
paar goede mogelijkheden weten
af te dwingen. Een heel belangrijke
overwinning waardoor we de laatste vier wedstrijden nog echt ergens
voor spelen". x

VVC stelt zwaar teleur
bij De Meer: 2-1 verlies

zaterdag 3e klasse B - VVC-trainer Piet

van Duijn was zwaar teleurgesteldna
de 2-1 nederlaag bij De Meer. "Dit
valt natuurlijk heel erg tegen. Een
slechte instelling bij VVC, een slecht
veld en de weersomstandigheden in
de vorm van een lastige wind. En dan
nog mogen we deze wedstrijd niet
verliezen."
"Patrick Duarte zette ons nog wel
op voorsprong en we kregen kansen op 0-2. Aan de andere kant
hield Thierry Wesseling ons in de
wedstrijd bij de kansen die De Meer
kreeg. Halverwege was het 0-1 en
die voorsprong hadden we niet uit
handen mogen geven. Desnoods
spelen we de wedstrijd uit. Nu werd
het 1-1 uit een strafschop wegens
hands. Thierry Wesseling stopte die
bal maar spelers van De Meer waren
attent en wij niet."

VVC kwam dankzij de 17e treffer van
Patrck Duarte op 0-1 maar verloor alsnog met 2-1 bij De Meer (Archieffoto:
Ron van der Steeg).
"De 2-1 viel uit een counter en ik
vind dat wij veel te weinig hebben
gecreëerd om nog een resultaat te
kunnen halen", aldus van Duijn. Bij
een overwinning bij het laag geklasseerde De Meer had VVC de derde
plaats kunnen overnemen van
Buitenveldert. Dat zou gunstig zijn
voor het eventueel overnemen van
de eerste periode van EDO wanneer
die ploeg kampioen wordt. "Als we
spelen zoals vandaag dan hebben
we niets in de nacompetitie te zoeken." Kleine pleister op de wonde
voor VVC: Buitenveldert verloor
eerder deze competitie thuis met
0-1 van De Meer. x
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