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’Vaker gelijktijdige festijnen’

Mystery Land Wie de schoen past

Gemeente
wil meer
festijnen

reportage
Mies Bouwman en
de Bloemendaalse
meisjesschool

nieuw-vennep

Pizzakoerier
beroofd
In de Staringstraat in NieuwVennep is zondagavond een 17jarige pizzakoerier beroofd. De
jongeman wilde zijn bestelling
afleveren toen hij door twee
jongens werd aangesproken. Ze
zeiden dat zij de bestelling hadden gedaan. Vervolgens bedreigden ze de pizzakoerier en
dwongen hem zijn verdiensten
af te geven. De jongens, beiden
rond de 20 jaar, gingen er met
het geld vandoor. De politie
zoekt getuigen.

door Wim Wegman
H O O F D D O R P - Haarlemmermeer wil meer ’evenementenweekeinden’, met een reeks activiteiten rond één of twee
grootschalige festijnen. Het komende weekeinde, waarin
het Aalsmeerse Bloemencorso en de Haarlemmermeerse
marathon de spillen zijn van een uitgebreid evenementenprogramma, moet daarvan een voorproefje zijn.

haarlem

Mishandeling in
centrum
Drie mannen zijn in de nacht
van zaterdag op zondag aangehouden voor mishandeling.
Eerst hebben ze in de Kleine
Houtstraat voorbijgangers mishandeld en daarna op de Grote
Markt een fietser bijna van zijn
fiets geslagen. De fietser vroeg
nog waarom zij hem zo’n enorme dreun gaven, maar hij heeft
tot op heden nog geen aangifte
gedaan. Later bleek dat de mannen eerder uit een kroeg waren
gezet. Het gaat om een Haarlemmer van 24 jaar, Hoofddorper van 22 jaar en Venneper van
19 jaar.
- Veel bezoekers van het ietwat modderige dance-festival Mystery Land zullen
zaterdag hun schoeisel bij thuiskomst weg hebben gegooid. Anderen lieten hun schoenen al dan niet per ongeluk - liggen op het festivalterrein.
De politie maakte gisteren bekend zaterdag 49 bezoekers te hebben aangehouden, vooral
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Bliksem treft
meldkamer
Een welgemikte bliksemschicht
op de antenne van het kantoor
van de dierenambulance aan de
Van Goghlaan heeft afgelopen
vrijdagmiddag voor heel wat
schrik en schade in de meldkamer gezorgd. Door de blikseminslag brandden de computers
en de telefooncentrale volledig
door, zodat de ambulance uren
niet bereikbaar was. De verzekeringsmaatschappij mag rekenen
op een claim van 20.000 euro.
,,We zijn ons rot geschrokken’’,
vertelt medewerker J. Assendelft aangeslagen. ,,De vonken
sloegen uit de bureaus en de
computers begonnen te roken.’’

50 JAAR GELEDEN
Dinsdag 28 augustus 1956
Maand gevangenisstraf
wegens mishandeling
Conform de eis veroordeelde de
Haarlemse politierechter maandagmorgen een jeugdige loswerkman te Haarlem wegens
mishandeling tot een maand
gevangenisstraf. Toen hij na afloop van een voetbalwedstrijd
op zijn fiets naar huis reed, ontstond er een botsing tussen
hem en een andere fietser. Volgens de jongeman sneed de ander hem. Hij werd driftig en
ging de ander te lijf. Deze kreeg
enige rake klappen en moest
zich onder medische behandeling stellen.

Verboden te
lachen naar
het vogeltje
- Lachen
naar het vogeltje is verboden.
De regels bij foto’s voor het
nieuwe ’biometrische’, elektronische paspoort zijn flink aangescherpt. En dat hebben veel
bewoners van Haarlemmermeer
maandag bij het aanvragen van
het reisdocument, nu mét chip,
gemerkt. Bijna de helft moest
nieuwe foto’s laten maken.
De fotografen in de polder
waren meerdere keren op de
hoogte gebracht van de nieuwe
regels, onder meer door brieven
van het raadhuis en het ministerie. Behalve dat het verboden
is om te lachen - neutraal kijken
is verplicht - moeten de oren
bijvoorbeeld onbedekt zijn en
zijn spiegelende brillenglazen
verboden. Ook moet de foto een
grijze achtergrond hebben.
Dat de helft van de foto’s is
afgekeurd, wil volgens gemeentewoordvoerder Bob Kiel niet
zeggen dat de fotografen hun
werk niet goed hebben gedaan.
,,Misschien hebben veel mensen
oude foto’s meegenomen’’, suggereert hij.
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vanwege het bezit van xtc en andere drugs. Tijdens Mystery Land, dat zo’n vijftigduizend
bezoekers trok, gold een zero tolerance-beleid op het gebied van geestverruimende middelen.
FOTO UNITED PHOTOS/MARCO DE SWART

Dood langs sluipweg bij fort Vijfhuizen
door Marian Prins

- ,,Als je de eerste
keer bij het fort komt, denk je:
hier is het er flink aan toe gegaan’’, aldus kunstenaar Hans
van Houwelingen over het
Kunstfort bij Vijfhuizen. ,,Alles
doet vermoeden dat hier getuigd wordt van oorlog en talloze gesneuvelden. Niets is echter
minder waar, er kwam geen enkele vijand en er vloeide geen
druppel bloed.’’
Juist het ontbreken van de
dood, bracht Van Houwelingen
op het idee om deze alsnog bij
het fort te introduceren. Het
oude fort, onderdeel van de verdedigingslinie van Amsterdam,
ligt ten westen van Vijfhuizen.
Sinds enkele jaren is het eigendom van Stichting Kunstfort.
Deze stichting vroeg kunstenaar Van Houwelingen om een
project op het terrein van het
fort te realiseren.
Op de omwalling aan de
zuidkant wil Van Houwelingen
een pad aanleggen van oude
grafstenen. ,,Het zijn stenen die
hun oude functie verloren hebben, waaruit de dood verdwenen is. Ze komen in de lengte
achter elkaar, het wordt een
smal sluippaadje. Het gras gaat
er omheen groeien, het slijt, er
komt mos op, het voegt zich in
de natuurlijke omgeving.’’
Van Houwelingen heeft zich
de afgelopen jaren vooral gericht op kunst in de openbare
ruimte, liefst op locaties met
een sociale en politieke context.
Tegelijk constateert hij dat
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kunst die ’op straat’ komt, erg
gevoelig ligt. Dit speelde bijvoorbeeld bij zijn veertig meter
hoge ’Zuil van Lely’, op het
stadhuisplein in Lelystad. Van
Houwelingen: ,,Als je een
kunstwerk aankondigt, is er
meestal veel protest. Politici
willen echter graag dat de bevolking het kunstwerk vooraf al
waardeert, dat botst dus. Ik
werd in Lelystad aanvankelijk
verguisd, maar kreeg uiteindelijk de ondernemersprijs.’’
Zijn project in Vijfhuizen zal
niet op politieke weerstand
stuiten. Het Kunstfort en de wal
zijn particulier terrein, het project kan zonder toestemming
worden gerealiseerd. Wel moest
worden gecheckt of er ethische
of juridische belemmeringen
waren, maar het blijkt allemaal
te kunnen.
Nu moeten nog de benodigde
250 stenen verzameld worden.
Jaarlijks wordt een groot aantal
graven geruimd om plaats te
maken voor nieuwe doden.
Meestal gaat het om graven
waarbij er geen nabestaanden
zijn, of waarbij de familie niet
meer betaalt voor het graf. De
overgebleven grafstenen worden verpulverd of glad geslepen
en opnieuw gebruikt. Van Houwelingen zou deze stenen graag
voor zijn project willen gebruiken. ,,Een heel veld met 19e
eeuwse stenen, dat zou fantastisch zijn.’’ De kunstenaar heeft
contact gelegd met een groot
aantal begraafplaatsen in Nederland en België. ,,Grafstenen

Toolenburg krijgt
begeerde rotonde
- Een wens van
veel Toolenburgers gaat in vervulling want van het gevaarlijke
kruispunt Altenburg/Breeburgsingel/Frankenburgsingel wordt
een rotonde gemaakt. De kosten
bedragen zo’n 400.000 euro.
Burgemeester en wethouders
melden dit in hun ’bestuurlijke
tussenrapportage’. Omwonenden zijn via een brief al op de
hoogte gesteld van het plan van
het college, dat nog wel goedkeuring van de gemeenteraad
behoeft. Medio volgend jaar kan
de rotonde dan worden aangelegd.
Dat de gemeente nu toch kiest
voor een rotonde komt als een
aangename verrassing. De bewoners, die er telkens op wezen dat
er veel ongelukken gebeuren,
hadden de moed al een beetje
opgegeven omdat de gemeente
eerder voor een andere oplossing
had gekozen. Het geld zal nu wel
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op zijn, dacht menigeen. Die oplossing bestond uit een voorsorteerstrook op de kruising. Die
werd echter al snel weer afgezet,
omdat ook de strook als onveilig
werd ervaren.
Omwonenden hebben al enkele keren actie gevoerd voor een
rotonde, zoals het ophangen van
spandoeken en de inschakeling
van een verkeersdeskundige van
3VO. Het kruispunt ligt op de
toegangsweg van Toolenburg,
Altenburg. De weg krijgt sinds
de komst van de wijk Floriande
méér verkeer te verwerken.
Het college erkent na een eigen analyse ’dat veel ongevallen
op de kruising worden veroorzaakt door kruisend verkeer’.
,,De aanleg van een rotonde is
hiervoor de meest geschikte oplossing. Een bijkomend positief
effect van een rotonde is dat de
meest duurzame oplossing is
voor de aanpak van de kruising.’’
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Wethouder Van Dijk, verantwoordelijk voor het evenementenbeleid in de polder, hoopt
binnenkort enkele, zoals hij het
noemt, ’verrassende’ festiviteiten te kunnen aankondigen.
Welke dat zijn, wil hij nog niet
zeggen, maar volgens hem gaat
het om in het oog springende
evenementen. Net als bij de marathon en het corso streeft hij er
naar die evenementen met andere festiviteiten aan te kleden.
,,Mensen hebben daar behoefte
aan, hebben we in voorgaande jaren gemerkt. We kijken dit weekeinde hoe dat allemaal uitpakt.’’
Veel van de evenementen die
dit weekeinde losbarsten, zijn
niet nieuw. Zowel het corso als
de marathon kenden eerdere edities. Ook de verenigingenmarkt,
die zaterdag op het Polderplein,
plaats heeft, is een vertrouwd gezicht. Wel nieuw is de kermis op
het Van Stamplein, die komende
vrijdag het evenementenweekeinde opent. Van Dijk: ,,Met de
kermis, een echte familiekermis
trouwens, spelen we in op een
wens die we vorig jaar tijdens de
marathon veel hebben gehoord.
Toeschouwers hadden behoefte
aan iets extra’s. Nu kunnen de
kinderen, terwijl vader of moeder door de polder rent, zich vermaken op de kermis.’’ De attracties blijven tot en met 10 september staan.
De meeste evenementen hebben plaats op zaterdag, op en
rond het corso. De zeventien
praalwagens en vijftien versierde
luxewagens rijden om 12.30 uur

Nieuwe Meer in, om vervolgens
tot 13.30 uur door Badhoevedorp
te rijden. De wagens verplaatsen
zich daarna naar Hoofddorp,
waar van 17.00 tot 20.00 uur op
en rond het Raadhuisplein een
corsoboulevard is. Volgens J.W.
de Wijn van het corsocomité is
dat een nieuw onderdeel van de
optocht. ,,Gedurende drie uur
gebeurt er telkens iets bijzonders
rond een van de wagens, iets dat
bij het thema van de wagen past.
Bij ’Nemo’s world’ zijn bijvoorbeeld duikdemonstraties.’’ Zaterdagavond rijdt het corso van
20.30 tot 22.00 verlicht door
Hoofddorp.
Behalve de verenigingenmarkt, waar de plaatselijke clubs
zich aan het publiek presenteren, is er op het Dik Tromplein
een corsomarkt - een soort braderie. ’s Avonds is er in Hoofddorp
een extra koopavond, waarbij de
winkels tot 22.00 uur open kunnen blijven. Volgens Van Dijk
was er onder de winkeliers geen
behoefte aan een extra koopzondag op de marathondag.
De marathon van Haarlemmermeer moet zondag voor de
levendigheid in Haarlemmermeer zorgen. De eerste lopers
vertrekken vanaf de startplaats
aan de Kruisweg omstreeks
kwart voor elf: de deelnemers
aan de tien kilometer, onder wie
naar verwachting burgemeester
Hertog en wethouder Bezuijen.
Ze worden weggeschoten door
wethouder Van Dijk. De deelnemers aan de hele en halve marathon vertrekken om 11.00 uur.

(ADVERTENTIE)

Hans van Houwelingen langs het paadje waarop de grafstenen straks komen. FOTO UNITED PHOTOS/POPPE DE BOER
uit andere landen zijn voorlopig uitgesloten, het moeten Nederlandstalige opschriften zijn.
Duitse of Franse namen zouden
niet passen bij het oorspronkelijke doel van dit fort.’’ Hij beseft dat het project voor sommige mensen gevoelig kan liggen.
Mocht een bezoeker straks be-

zwaar maken, omdat hij de
naam van zijn oom ziet, dan
wordt die steen verwijderd.
De komende maanden worden besteed aan het regelen van
de stenen. ,,Er zijn al toezeggingen geweest, we moeten er heen
om het materiaal te zien,’’ aldus
Van Houwelingen. ,,Misschien

zijn er ook particulieren die een
grafsteen ter beschikking willen
stellen.’’ Het is de bedoeling dat
het pad er over een jaar ligt.
Meer informatie op www.kunstfort.nl.
Grafstenen aanmelden, kan via info@kunstfort.nl.

Slaande ruzie in Hoofddorp om hondenpoep
H O O F D D O R P - Twee bewoners
van het Skagerak in Hoofddorp
zijn zondagmiddag slaags geraakt na een ruzie over hondenpoep. Een 38-jarige man sprak

zijn 42-jarige straatgenoot aan
omdat die zijn hond verschillende keren voor de deur had laten
poepen. Over en weer vielen
klappen. De 42-jarige man deed
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aangifte van mishandeling. De
38-jarige man werd daarop aangehouden. Na verhoor bleek ook
zijn straatgenoot het nodige te
hebben uitgedeeld.

