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Venneper Theo Vesseur spreekt schande van vernieling onderkomen torenvalk

Vandalen slopen vogelkast Venneperhout
door vanda de haan

- Theo Vesseur
is woest. Een vogelkast - met
daarin een broedende torenvalk is afgelopen weekeinde van een
boom in de Venneperhout gerukt en vernield. Door hangjongeren, aldus de Venneper.

N I E U W-V E N N E P

,,Kijk, zie je die bruine streep
daar?’’, vraagt Vesseur (61), wijzend op de enige grote boom die
midden in het recreatiegebied
staat. Een retorische vraag, aangezien deze boom met kop en
schouders boven het overige
groen uitsteekt en dus van hein-

de en ver is te zien. ,,Op die plaats
hing de vogelkast.’’
De Venneper struint zo’n drie
à vier keer met zijn hond door recreatiegebied
Venneperhout.
,,Dan hou ik gelijk even de vogelkast in de gaten.’’
Al enige tijd zit een torenvalk
daar te broeden op haar eieren.
,,Ik kwam hier gisterochtend aan
en zag gelijk dat de kast pleite
was’’, vervolgt Vesseur. Hij laat
ook de overblijfselen van de torenvalkeieren zien, die de Venneper heeft verzameld in een plastic bekertje. ,,Die lagen gewoon
onder de boom.’’

De vogelkast zelf was gisterochtend in geen velden of wegen
te bekennen. ,,Maar ik vermoed
dat de hangjeugd die in de fik
heeft gestoken. En dat kan ik
echt niet begrijpen. Wat heeft het
nou voor zin om zo’n kast te verbranden en die eieren te vernielen?’’
Hangjeugd? ,,Hier hangen al
anderhalf jaar jongeren rond,
sinds die houten palen er staan’’,
zegt de Venneper, terwijl hij
wijst op een omheining nabij de
boom. Even verderop staan een
picknicktafel en enkele houten
banken, bedoeld voor bezoekers

van het recreatiegebied om te genieten van de natuur.
Vesseur - een fervent amateurvogelaar - had meerdere keren
met beheerder Staatsbosbeheer
contact gezocht, met het verzoek
om de vogelkast hoger in de
boom te hangen zodat de jongeren er niet bij kunnen. ,,Ik heb ze
drie keer gemaild. Ook heb ik de
boswachters er persoonlijk op
aangesproken.’’
Maar Vesseurs vragen mochten niet baten. Staatsbosbeheer
heeft nooit gereageerd. ,,En nu is
het te laat.’’
De vogelkast is verdwenen en

op de omringende grond zijn
glasscherven en ander afval gegooid.
Ook is de houten omheining
beklad met onder meer hakenkruisen. ,,Die graffiti is ook dit
weekeinde gebeurd, want de
spuitbussen lagen hier gewoon
nog op de grond’’, zegt Vesseur.
Het zit de Venneper hoog. ,,Ik
vind het belachelijk als je dit vogels aandoet. Het is zo nutteloos.’’ Hij gaat vandaag dan ook
een bezoek leveren aan het politiebureau. ,,Ik ga zeker aangifte
doen. De vogelkast is gewoon
moedwillig vernield.’’
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Theo Vesseur op de plaats delict.
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Aantal verkochte woningen neemt weer flink af

Huizenmarkt
polder stort in
door vanda de haan

- Met de huizenmarkt in Haarlemmermeer gaat het een stuk slechter dan in de rest van het land.
Zo nam in het eerste kwartaal van 2012 het aantal verkochte
woningen flink af. Ook de vraagprijs daalde verder.
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Monique Steenvoorden heeft zes jaar gedaan over haar eerste boek.
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Hypergevoelige Monique pent boek
door vanda de haan

- Twintig jaar
heeft ze gekampt met chronische vermoeidheid. Maar nu
is de Hoofddorpse Monique
Steenvoorden genezen en
heeft ze over haar medische
zoektocht het boek ’Het onzichtbare zien!’ geschreven.

HOOFDDOR P

De honderden bladzijden vloeiden niet makkelijk uit haar pen.
,,Ik heb er zes jaar over gedaan’’,
zegt Monique lachend. ,,Ach, ik
ben ook geen schrijver, maar
heb economie gestudeerd.’’
De Hoofddorpse leek het
allemaal goed voor elkaar te
hebben. Ze had een goede baan
als manager, een liefdevolle
man en een gouden toekomst in
het verschiet. Maar alles veranderde op haar vijfentwintigste.
,,Ik ging toen naar Hongkong,
om een vriendin te bezoeken.
Daar liep ik een virus op en
werd ernstig ziek.’’

Eenmaal terug in Nederland
knapte Monique niet op. Na een
uurtje inspanning moest ze een
paar uur bijkomen. ,,Je ziet ook
niks aan haar’’, zegt man Edwin
(48). Hij zit naast zijn vrouw in
hun riante Hoofddorpse huis.
,,En Monique is altijd akelig
opgewekt, dat maakt het des te
moeilijker.’’
Hij vervolgt: ,,Dan komen
vrienden bij ons langs en maken ze haar op die manier mee.
Achteraf zeggen ze: het valt nu
wel met haar mee, toch? Maar
de drie dagen daarna kan ze
niks doen.’’
Het stel heeft alle medisch
specialisten afgelopen, maar zij
stonden voor een raadsel. De
artsen gooiden het uiteindelijk
op chronische vermoeidheid,
oftewel myalgische encefalomyelitis (ME). ,,Dat is een verzamelnaam voor patiënten waarvan ze niet weten wat ze mankeren’’, zegt Monique. ,,Want ik

werd maar niet beter. Ik ben zo
ziek geweest, dat ik twee jaar op
bed heb gelegen.’’
Zij pakte alles aan om beter te
worden, zoals een bezoek aan
therapeute Riet Hop. ,,Ik ging
in 2006 bij haar langs en zij zei
gelijk: jij bent supergevoelig
voor energie van buitenaf.’’
Energie? ,,Ja, het klinkt zweverig, ik weet het’’, geeft Monique toe. ,,En dat ben ik juist
helemaal niet.’’
Toch ging de Hoofddorpse in
behandeling bij Hop. ,,Tweeënhalf jaar maar liefst. Een heftige
tijd.’’ Zo kwam ze er achter dat
ze energie overneemt van anderen. ,,Ik weet het, het klinkt
raar. Maar veel mensen dragen
energie bij zich, zoals van overledenen.’’
En die energie neemt Monique onbewust over en gaat aan
’haar vreten’. ,,Stel je voor, iemand komt mijn praktijk binnen en is depressief’’, zegt de

Hoofddorpse, die haar eigen
bedrijf Koru Life Coaching
heeft. Daar werkt ze als coach
en psychotherapeute. ,,Die
persoon zit op een stoel en gaat
daarna weg. Zodra ik op diezelfde stoel ga zitten, word ik
spontaan depressief.’’
Ook kan Monique naar eigen
zeggen doden zien. Wordt ze de
nieuwe Char of Derek Ogilvie?
,,Ik sta gewoon open voor energie. Maar nee, daar wil ik verder
niks mee doen.’’
Ze claimt nu te zijn genezen.
,,Daarom heb ik mijn boek
geschreven. Er lopen in Nederland 60.000 mensen rond met
ME. Als zij alle medische testen
hebben doorstaan en die bieden
geen uitkomst, dan moeten ze
eens buiten hun eigen lichaam
kijken.’’
Monique’s boek ’Het onzichtbare zien!’
kost 18,95 euro en ligt nu in meerdere
boekwinkels. Ook is het online te bestellen via onder meer ako.nl.

Dat blijkt uit cijfers van de NVMmakelaars. In de eerste drie
maanden van dit jaar zijn slechts
236 woningen verkocht van de
1938 die op de markt stonden.
Dat is een daling van 19,8 procent
ten opzichte van het laatste
kwartaal van 2011.
Ook vergeleken met de rest
van Nederland is dit een fikse afname, aangezien daar over dezelfde periode sprake is van een
afname van 15,6 procent.
Haarlemmermeerders
zijn
dan ook geneigd om de verkoopprijs van hun woning flink naar
beneden te schroeven. Zo bedraagt de gemiddelde vraagprijs
voor een onderkomen in de polder 349.000 euro, een daling van

3,6 procent ten opzichte van het
eerste kwartaal van 2011.
In de rest van het land werd in
de eerste drie maanden van 2012
gemiddeld 284.000 euro gevraagd voor een woning. Dat betreft een afname van 2,9 procent
in vergelijking met het eerste
kwartaal van vorig jaar.
,,De bereidwilligheid om te
kopen is er wel’’, zegt makelaar
Arnoud Muller van ERA Hoofddorp. ,,Met name onder twintigers. Daar is een grote groep die
graag in Haarlemmermeer wil
blijven wonen en twee, drie of
vier procent onder de verkoopprijs biedt. De verkopende kant
denkt dan snel: laten we maar
meegaan, dan zij we van de wo-

Bezuinigingen kabinet slaan gat in begroting

AM-Groep gaat geld kosten
door sjaak smakman

- Na vijf
jaar waarin de sociale werkvoorziening de gemeente geen cent
kostte, gaat de AM-Groep vanaf
volgend jaar wél een beroep doen
op de gemeentekas.
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Reden is de invoering van de wet
Werken naar Vermogen, waarin
fors wordt bezuinigd op de sociale werkvoorziening. Wie ook nog
maar een heel klein beetje kan
werken, moet aan de slag zien te
komen bij een gewoon bedrijf.
Wie nu bij de AM-Groep werkt,
kan daar overigens gewoon blijven. Ook de zestig mensen die nu
op de wachtlijst staan, houden

hun recht op een plekje zodra
daar een gaatje valt. De rijksbijdrage voor mensen in de sociale
werkvoorziening gaat vanaf volgend jaar wel omlaag van 27.000
naar 22.500 euro per jaar. Dat
slaat in alle scenario’s een niet te
overbruggen financieel gat in de
begroting van de AM-Groep.
Hoe groot dat wordt, zal voor
een belangrijk deel afhangen van
de vraag of en hoe de AM-Groep
efficiënter kan werken en/of andere bronnen van inkomsten kan
aanboren. Om de pijn van de bezuiniging te verzachten, stelt het
kabinet daarvoor geld beschikbaar. Haarlemmermeer en de
partners Aalsmeer, Amstelveen,

Nestje Pasgeboren meerkoetjes

(ADVERTENTIE)
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verblijf in
een hotel
ontbijtbuffet
concertkaart

Een 24-jarige automobilist uit
Hoofddorp heeft in de nacht van
vrijdag op zaterdag zijn wagen
tegen een lantaarnpaal geramd
bij de rotonde van de Kruisweg
met de Hoofdweg. In de flink beschadigde auto zaten ook twee
Hoofddorpse meisjes van 16 en 17
jaar en een 23-jarige man zonder
vaste woon- of verblijfplaats.
Laatstgenoemde is naar het ziekenhuis gebracht. De twee meisjes zijn ter plekke gecontroleerd
en mochten vervolgens naar
huis. De 24-jarige bestuurder is
naar het politiebureau gebracht.
Hij had te diep in het glaasje gekeken. De man is aangehouden
en is zijn rijbewijs kwijt.
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Hét openluchtconcert waar u geweest moet zijn!
- Het is echt lente, en dan kun je mooie
plaatjes van jonge dieren schieten. Deze meerkoet
bijvoorbeeld, die haar nestje in een sloot op Sparresholm heeft gemaakt. Een toevalstreffer, aldus de fotoH O O F DDO R P

ARRANGEMENTEN ANDRÉ RIEU
U heeft de keuze uit een auto-, bus- of treinreis. Afhankelijk
van uw keuze verblijft u in een 3- of 4-sterren hotel in of nabij
Maastricht, inclusief ontbijtbuffet en entreekaart voor het
concert. Ook als dagtocht te boeken vanaf € 129 p.p. met de
opstapplaatsen Den Bosch, Tilburg, Eindhoven, Weert en Sittard!
Aankomstdata: 22, 23, 24 en 26 juni

Zie www.kras.nl/andrerieumaastricht

BOEK ONLINE
of bel 0900 – 9697

15 cpm

Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten.

HDC 16.1.2

OPENLUCHTCONCERTEN OP HET VRIJTHOF
Altijd al eens het concert van André Rieu willen meemaken? Of
was het vorig jaar zo leuk dat u het ook dit jaar niet wilt missen?
Boek dan nú één van onze arrangementen en beleef dit verbluffende concert. Op 22, 23, 24 en 26 juni staat meesterviolist
André Rieu met zijn Johan Strauss Orkest op het Vrijthof in Maastricht. Bewonder de prachtige kostuums en het indrukwekkende decor en neurie mee met de bekende driekwartsmaat,
de wals. Ieder jaar is dit weer één groot muziekspektakel. Mis
dit niet!

Uithoorn en Ouder-Amstel kunnen gezamenlijk aanspraak maken op 3,2 miljoen euro en dat
geld gaan ze ook aanvragen. Ze
blijven ook allemaal samenwerken binnen de AM-Groep. Want,
benadrukt wethouder Steffe
Bak, de AM-Groep doet het gewoon uitzonderlijk goed. Dat
voordeel is overigens ook een
beetje een nadeel: dan is het lastig om met een omslag nog flinke winst te boeken. Hij en AMdirecteur Anton van den Hoed
hebben wel wat gedachten, maar
daar komen ze pas over een paar
maanden mee naar buiten. Eerst
willen ze kijken of hun ideeën
ook echt haalbaar zijn.

Drankrijder
botst tegen
lantaarnpaal

I NC L US I E F

2-/3-daagse arrangementen

ning af.’’
Vanwaar dan die slechte cijfers? ,,Je kunt ook op een andere
manier naar die cijfers kijken’’,
aldus Muller. ,,Het gaat al een
tijd slecht met de huizenmarkt,
dus de verkoopcijfers van voor
2009 krijg je niet zo maar terug.’’
Banken liggen daarnaast
dwars, aldus medemakelaar Bart
Beukers van Van Groenigen Makelaardij in Hoofddorp. ,,De
markt stagneert nu. Je hebt starters die willen kopen, maar dit
niet kunnen. De voornaamste reden zijn de banken, die het niet
financieren.’’
Beukers wijt de slechte huizenmarkt ook gedeeltelijk aan
de overheid. ,,Politiek Nederland
moet aangeven waar zij naartoe
wil, vooral met het oog op bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek’’, laat de makelaar weten.
,,Veel mensen blijven afwachten
tot ze over deze kwestie meer
duidelijkheid hebben.’’

graaf. Hij zag de meerkoetjes toen ze net geboren waren, haalde snel z’n camera en kiekte het nestje. Mooi
lenteplaatje.
FOTO ROB J.J. OVER DE LINDEN

Snelheidsduivels rijbewijs kwijt
H O O F D D O R P - De politie heeft
afgelopen zaterdagmiddag op de
N201 de rijbewijzen van twee
snelheidsduivels in beslag genomen.
Daar hebben agenten de snel-

heden van ruim 1300 voorbijgangers gecontroleerd. Vijf extreme
hardrijders zijn vervolgens aan
de kant gezet.
De twee snelheidsduivels die
niet meer in de auto mochten

stappen, reden ruim 65 en 58 kilometer per uur harder dan de
toegestane 80 kilometer per uur.
De snelheid van het verkeer op
de N201 wordt regelmatig gecontroleerd door de politie.

Inschrijving
Vierdaagse is
weer gestart
De inschrijving voor de Avondvierdaagse in Hoofddorp is weer
van start gegaan. De vierdaagse is
onder meer georganiseerd door
wandelsportvereniging Steeds
Voorwaarts in Hoofddorp en
vindt van 4 tot en met 7 juni
plaats. De keuze bestaat uit een
wandelroute van vijf of tien kilometer.
Meer
informatie:
www.stevo-hoofddorp.nl.

Wij zijn thuis
‘van de vintage’. Gek op oude spullen die
we dan ook
graag in antiekwinkeltjes
opsporen. Mag
natuurlijk
niet te veel kosten, want dat is
de sport. Een paar maanden terug kochten we voor 22,50 euro
een vintage schemerlampje. Het
neer te tellen bedrag vond ik eigenlijk te hoog , maar de enige
hoek in de huiskamer die licht
ontbeerde was daarmee wel ‘af’.
Tot na een paar weken een van
de drie al wat wankel zittende
pootjes afbrak. Een dot lijm en,
toen dat niet hielp, een gerichte
aanval met een soldeerbout leverde geen resultaat op. Na enig
rondvragen bij collega’s kwam
ik terecht bij smederij Felix
waar een heuse smid (met hele
zwarte handen) in een minuutje het pootje wist vast te lassen.
Kostte vijf euro, maar hij stond
weer fier overeind.
Regelmatig keken we ’s
avonds tevreden naar het brandende lampje. Tot ik vorige
week de schakelaar omhaalde.
Met een enorme knal zaten we
compleet in het donker. De stoppen waren doorgeslagen. Ondanks een nieuw ingedraaid
lichtbolletje weigerde ons schattige lampje verder dienst. De
volgende zoektocht kon beginnen. Nu naar iemand die dit
soort oude dingen kon maken.
De firma Van Putten in de Keizerstraat in Haarlem was deze
keer de reddende engel. Voor een
bedrag van 11,25 verving hij de
bedrading en het binnenwerk.
Al met al wordt ons fijne vintagelampje met al die reparaties
toch nog redelijk prijzig. Misschien moeten we er toch over
gaan denken om ons op gloednieuwe designspullen te storten.
L E O N T I E N VA N E N G E L E N

hoofddorp

Drietal gepakt
Twee Hoofddorpers en een
Venneper hebben in de nacht
van vrijdag op zaterdag geprobeerd in te breken bij een apotheek aan het Skagerrak. Agenten gingen op pad na een melding en troffen het drietal aan
bij de achterzijde van het pand.
Zij had nog niet ingebroken,
maar de mannen hadden wel
een nepwapen, slagwapen en
handschoenen op zak. Zij zijn
ingesloten voor verhoor.

Lentegevoel

