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Deel Van Stamplein en parkeergarage afgezet
HOOFDDORP - Een deel van het 

Burgemeester van Stamplein is 
sinds vorige week afgezet van-
wege schuren in het bovendek 
van de parkeergarage. Een strook 
aan tegels is hierdoor iets omhoog 
gekomen. In de parkeergarage zelf 
heeft de eigenaar van de garage, 
Unibail-Rodamco, een aantal extra 
kolommen geplaatst. 

Volgens de constructeurs van de 
eigenaar is er geen gevaar voor de 
veiligheid van de omwonenden en 
de gebruikers van de parkeergara-
ge. Bewoners en ondernemers zijn 
inmiddels wel geïnformeerd over 
de stand van zaken en voortgang 
van de werkzaamheden.

De garage is gewoon toegankelijk. 
Een klein deel is afgezet in verband 
met de herstelwerkzaamheden. 
Dit geldt ook voor een klein deel 
van het Van Stamplein. Unibail-
Rodamco laat weten dat de ingreep 
onderdeel is van het herstelplan 
voor de garage, waarmee in 2009 
een begin is gemaakt.

De weekmarkt stond vrijdag 
gewoon op het Van Stamplein. 
“Wij ondervinden slechts mini-
male hinder van de afzetting”, liet 
marktmeester Marvin van de Meer 
weten. “En er is ons verzekerd 
dat de bezoekers ook geen gevaar 
lopen.” (Fotografie: Eric van Lies-
hout)

Anne de Rooij wilde in 2014 
lijsttrekker van PvdA worden

HOOFDDORP - Het vorige maand 
opgestapte PvdA-raadslid Anne 
de Rooij heef zich begin dit jaar 
kandidaat gesteld als lijsttrekker 
van haar partij bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 
2014. Zij gold daarbij als tegen-
kandidaat van huidig PvdA-frac-
tievoorzitter Tom Horn.

Volgens Tom Horn is er daarna 
een streep gehaald door de kan-
didaatstelling, omdat het afde-
lingsbestuur een procedurefout 
had gemaakt. Het bestuur was te 
vroeg met het openstellen van de 
kandidaatstelling. Het verantwoor-
delijke bestuurslid heeft hiervoor 
vorige maand tijdens een algeme-
ne ledenvergadering zijn excuses 
aangeboden, aldus Horn.

Inmiddels is er een nieuwe pro-
cedure gestart, maar Anne de 
Rooij zal zich niet opnieuw kan-
didaat stellen. Zij gaf kort geleden 
als reden van haar vroegtijdige ver-
trek uit de gemeenteraad aan dat 
ze andere dingen wil gaan doen. 
Het ligt voor de hand dat de gang 
van zaken rond de lijsttrekkersver-
kiezing ook een rol heeft gespeeld 
bij haar besluit om op te stappen, 
maar niemand wil dat bevestigen. 
Anne de Rooij zelf geeft geen com-
mentaar.

Er doen ook onbevestigde berich-
ten de ronde dat Anne de Rooij 
nadat ze zichzelf tegenkandidaat 
had gesteld door fractie- en partij-
leden met de nek is aangekeken. 
Bronnen binnen de PvdA Haar-
lemmermeer hebben dat beeld 

HAP houdt 
spreekuur in 
Floriande

HOOFDDORP - De mobiele frac-
tiekamer van de lokale politieke 
partij HAP staat vrijdag 5 april in 
de wijk Floriande in Hoofddorp. 
Inwoners die met een raadslid 
of een bestuurslid van HAP wil-
len spreken kunnen van 19 tot 
21 uur terecht bij het winkelcen-
trum Floriande op het Aalburg-
plein, tegenover de Hema.

Naast het maandelijkse frac-
tiespreekuur in het raadhuis 
houdt HAP ook spreekuur in de 
mobiele fractiekamer, die twee 
keer per maand een andere 
kern of wijk aandoet. Inwoners 
of ondernemers die met raads-
leden van HAP willen spreken 
over zaken die de gemeente en 
het gemeentebestuur aangaan 
zijn van harte welkom. Het kan 
bijvoorbeeld een vraag over 
specifiek beleid of een rege-
ling zijn, een probleem met de 
gemeente of een goed idee waar 
de gemeente zijn voordeel mee 
kan doen.

HOOFDDORP - “Het was een erg 
zware tijd. Je zit vol met verdriet. 
Soms gaat het even iets beter, 
maar er hoeft maar dat te gebeu-
ren of je bent terug bij af. Ik had 
het gevoel dat ik in een storm-
depressie terecht was gekomen 
met steeds opnieuw regen en 
wind. Dat beeld heb ik gebruikt 
in mijn gedichten.’’

Lucinda van de Ven, afkomstig uit 
de Zaanstreek, maar nu wonend 
in Hoofddorp, publiceerde een bij-
zondere dichtbundel: Parels van 
Verdriet. Hierin laat ze de lezer 
kennismaken met 60 woorden-
pareltjes, waarin ze haar verdriet 
over de dood van haar zus en vader 
letterlijk vorm heeft gegeven. 

Het is niet niks, wat Lucinda en 
haar familie moesten verwerken. 
In oktober 2002 werd haar zus 
Nadia door haar huisbaas vanwege 
een onbenullig meningsverschil 
vermoord. Een jaar later verloor ze 
haar vader aan kanker.

Lucinda: “Ja, wat voel je? Ver-
bijstering, ongeloof, wanhoop. De 
eerste tijd draai je als een tol in de 
rondte. Bovendien, als er misdaad 
in het spel is, is de familie daar 
voorlopig niet klaar mee. Nadia’s 
moordenaar kwam voor de rechter. 
Dat was heel ingrijpend: confron-
tatie met degene, die je leven zo 
op z’n kop heeft gezet. Dan word 
je, net op het moment dat je denkt 
je leven een beetje op orde te heb-
ben, weer op de feiten gedrukt: 
mijn zus is vermoord. We gingen 
steeds opnieuw een beetje dood. 
Mijn vader, die altijd al schilderde, 
probeerde zijn gevoelens over de 
moord op Nadia te verwerken in 
nieuwe schilderijen. Maar een jaar 
later stierf ook hij. Opnieuw een 
klap voor mijn moeder en mij.’’

Lucinda moest een cumulatie van 
emoties verwerken. “Ik was altijd 
al bezig geweest  met het schrij-
ven van gedichten. Na Nadia’s 
dood ging ik daarmee verder. Mijn 
gevoelens opschrijven: het gaf me 
steun en kracht. Ik heb ook veel 
gehad aan gesprekken met een 
rouwtherapeute. Zij was het, die 

me stimuleerde mijn gedichten te 
bundelen. Zo ontstond Parels van 
Verdriet, dat ik eind december offi-
cieel heb gepresenteerd.’’

Dat gebeurde in het Weefhuis in 
Zaandijk, waar ze samen met haar 
moeder een expositie inrichtte. 
“Mijn moeder had zich, als onder-
deel van haar verwerkingsproces, 
toegelegd op beeldhouwen. Haar 
werk is prachtig. Heel persoonlijk. 
Haar beelden, gecombineerd met 
de schilderijen van mijn vader en 
daar dan weer tussenin mijn gedich-
ten: het was een familie-expositie. 
De reacties waren heel positief. Het 
spreekt de mensen aan, ze herken-
nen hun eigen verdriet. We zijn nu 
gevraagd voor een vervolgtentoon-
stelling in de beeldentuin van Nic 
Jonk in Groot-Schermer. Wanneer? 
Van 31 augustus tot eind oktober.’’

Lucinda is nu op het moment 
aangeland, waarop ze kan zeg-
gen: “Er zijn 10 jaar voorbij, het 
acceptatieproces is een fase verder. 
Ondanks het grote verdriet heb ik 
mijn artsenstudie kunnen afma-
ken. Ik ben me nu aan het speciali-
seren tot revalidatiearts. Ik heb de 
donkere tunnel achter me gelaten. 
Mijn gedichten hebben daarbij de 
weg gewezen.’’ 

Parels van Verdriet: 
www.parelsvanverdriet.nl. 
Prijs: € 20,95.

Lucinda van de Ven: ‘Je emoties 
vormgeven. Heus het helpt!
Gedichten, schilderijen en beelden helpen bij rouwverwerking

foto www.misdaadjournalist.nl.

Gevonden 
huisdieren in 
Haarlemmermeer

HOOFDDORP - De gezamenlijke 
dierenhulpdiensten hebben de 
volgende meldingen van gevon-
den huisdieren:

21-3, IJweg thv van Zantenhal, 
Nieuw-Vennep, poes, wit

21-3, Paxlaan thv Kruisweg, 
Hoofddorp, ex kater, rood/beet-
je wit;

25-3, Jive, Nieuw Vennep, ex 
kater, zwart/wit, mager;

25-3, Nieuwe Bennebroeker-
weg thv Rotonde, Hoofddorp, 
kat, grijs cypers;

25-3, Asserweg thv Soder-
blomstraat, Hoofddorp, poes, 
zwart/wit;

26-3, Ommerbos, Hoofddorp, 
poes, schildpad;

26-3, Vledderveld, Nieuw-Ven-
nep, kat, zwart;

28-3, Dennenlaan thv Albert 
Heijn, Zwanenburg, labrador, 
blond, teef, jong. Zie tevens 
www.melding.dierenhulp-
dienst.nl.

Eerste provinciale 
Taizéviering in 
Gereformeerde kerk

NIEUW-VENNEP - De eerste van de 
twee provinciale Taizévieringen 
van dit jaar, waarvoor ook alle 26 
Noord-Hollandse Taizégroepen 
zijn uitgenodigd, vindt plaats op 
zondag 7 april in de Gereformeer-
de kerk van Nieuw-Vennep aan de 
Eugenie Prévinaireweg. De viering 
bevat diverse elementen die geba-
seerd zijn op Pasen en Pinksteren 
en wordt gekenmerkt door een 
intieme sfeer, een zee van lichtjes, 
korte schriftlezingen, liederen met 
eenvoudige teksten in verschil-
lende talen die gemakkelijk mee te 
zingen zijn, sfeervolle begeleiden-
de muziek en een lange, meditatie-
ve stilte. De viering begint om 19 
uur. Vanaf 17 uur worden alle lie-
deren vierstemmig ingestudeerd, 
onder leiding van kantor/organist 
Peter Ouwerkerk. Zangers en 
instrumentalisten kunnen mee-
doen met het vaste muziekgroepje  
Vanaf 18 uur is er de mogelijkheid 
om zelf meegebrachte broodjes te 
nuttigen. Voor beide aanmelden 
via rosegarden@hetnet.nl.

Rijbewijs kwijt na omver rijden 
menubord en plantenbak

HOOFDDORP - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 
een 25-jarige bestuurder uit Zoetermeer aangehouden voor het door-
rijden na een ongeval en het rijden onder invloed. De man had bij een 
wegrestaurant aan de A4 een menubord en een plantenbak omver 
gereden waarna hij was doorgereden.

De man had zijn auto, die door de aanrijding flink beschadigd was, 
verderop geparkeerd en was vervolgens eten gaan bestellen bij het 
restaurant. Agenten namen de man een blaastest af, waaruit bleek 
dat de bestuurder een flinke slok op had. Het rijbewijs van de man is 
ingevorderd.


