
Ingezonden brief

Verder Dromen, de 
bestuurdersdynastie 
Nobel

HOOFDDORP Vader Jeroen Nobel 
van de PvdA en financieel destijds 
met 2 VVD wethouders, verant-
woordelijk voor het honkbalstadi-
on. Zoon Jurgen Nobel van 30 en 
VVD er, nagenoeg geen werkerva-
ring en inmiddels al paar jaar 
wethouder in onze gemeente. In 
die hoedanigheid ook verantwoor-
delijk voor Schiphol gerelateerde 
zaken.
Als (waarnemend) burgermeester 
van Aalsmeer heeft Jeroen Nobel 
senior wel ballen getoond en zich 
in die gemeente ingezet tegen de 
krankzinnige buurman Schiphol. 
Zoon Jurgen heeft een andere 
visie, onderneem, wees niet te 
kritisch en lacht problemen weg. 
Geluidmetingen met het (Noros) 
systeem, maakt toch niet uit als je 
een paar meetpunten in Spaarn-
woude weghaalt. We doen er toch 
niets mee, geluid wordt immers 
ook berekend. Dus niet, vroeger 
kon de veldwachter van mijn 
brommer het geluid wel meten, 
met de huidige bereken technie-
ken worden we gewoon belazerd.
Jurgen Nobel wil deze zomer 
inspiratie opdoen in zijn 30 
gesprekken Tour, waarvoor? Hij is 
hier toch opgegroeid en weet van 
thuis uit wat er speelt op Schiphol. 
Fijn en toch lekker dichtbij om snel 
weg te vliegen voor een verdiende 
vakantie. Afgelopen week was 
fijn, een paar uur nagenoeg geen 
vliegtuig in de lucht door de 
kerosinestoring. WAT EEN RUST en 
echt vakantie in de eigen tuin!
Een brief naar zijn partijgenoot 
Cora van Nieuwenhuizen, zich zelf 
profilerend als onze 1e toekomsti-
ge vrouwelijke premier en 
verantwoordelijke voor alle mist 
rond Lelystad, niet nodig. Dat gaat 
gebeuren in een gemeenschappe-
lijke brief van alle overheden in de 
Schipholregio. Duurzaam groeien 
door stillere vliegtuigen moet 
mogelijk zijn. De brief zal nog wel 
op zicht laten wachten. Goed om 
daarin de gezondheid als prioriteit 
op te nemen. In plaats van dromen 
over elektrisch vliegen en rijden 
met stroom uit vervuilende 
fossiele centrales.
Meten = weten, geld echter niet 
voor Schiphol en het artikel over 
fijnstof/uitstoot/kerosine in het 
laatste HC nieuws is alleszeggend. 
Jammer dat dit rapport ook wel in 
de ondersta la zal verdwijnen, net 
al andere gezondheid onderzoe-
ken. Met name de rapportage over 
veel hogere sterfte en leukemie 
(veelal jongeren) in deze regio is 
moeilijk inzichtelijk en zou snel en 
beslist nader moeten worden 
geanalyseerd.
De raad wil grenzen milieu en 
geluid en handhaving daarvan. 
Jurgen pas je daarbij aan.
 
M.J. (Thijs) Planken, Hoofddorp
 

Sneller thuis
HOOFDDORP Ziekenhuisbezoekers 
kunnen vanaf half augustus vanuit 
het Spaarne Gasthuis in Hoofd-
dorp sneller naar huis met 
RegioRijder. De Vervoercentrale 
heeft namelijk samen met het 
Spaarne Gasthuis en de deelne-
mende gemeenten een zuil in de 
hal geplaatst waarop reizigers 
eenvoudig en snel hun rit naar 
huis kunnen boeken. Het gaat om 
mensen met een indicatie voor 
Wmo-taxivervoer. Deze inwoners 
hebben een ‘RegioRijder-pas’, 
waarmee men bij de zuil in een 
paar stappen een taxirit naar huis 
kan reserveren. 

Handje helpen om dwergauto op gang te krijgen 

AALSMEERDERBRUG De Nederlandse Dwergautoclub was zondag te gast bij 
het Crash Museum. Het was een wonderlijke en hilarische parade van zeer 
kleine auto’s. De club verblijft momenteel op Camping Het Amsterdamse 
Bos in Amstelveen en maakt vanuit daar tourtjes door de regio. De ‘ukkies 

op wielen’ trekken veel bekijks en soms was een beetje hulp van de 
bezoekers zeer gewenst, want motorisch kan er met dergelijke oudjes nog 
wel een iets mis zijn.... 

Gezocht: oorlogsgetuigen
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Verhalen moeten 
verteld blijven 
worden’
Eric Hoenson

AALSMEERDERBRUG Nu, bijna 75 
jaar na onze bevrijding wordt de 
herinnering aan de Tweede We-
reldoorlog steeds moeilijker levend 
te houden. Daarom heeft CRASH 
het initiatief genomen voor het pro-
ject ‘Oorlogsverhalen’. “Het verhaal 
moet verteld blijven worden,” zegt 
coördinator Rick Francke
 
“Ons motto is: niet vergeten te leren 

en leren niet te vergeten. Dat blijft, 
ook al zien we dat er overal op de 
wereld brandhaarden zijn. We ge-
loven dat er nog steeds kan worden 
geleerd uit de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog. Ons werk 
heeft zin gezien het animo voor ons 
museum, waar ook veel jonge men-
sen op af komen. Ze zijn vaak zeer 
onder de indruk van de vliegtuigen 
in museum, een opgegraven D21 en 
een reconstructie van een Spitfire.”
“Ook de animo onder vrijwilligers 
is goed, we hebben er veertig, die 
het moeten doen zonder betaalde 
krachten. Verder is er veel belang-
stelling van scholen. Het afgelopen 
jaar hebben we bezoek van 29 basis-

scholen gehad, de leerlingen kregen 
verhalen te horen en mochten op-
drachten doen.”
Dat Crash 40-45 nu pas met het idee 
komt om ooggetuigen hun verhaal 
te laten vertellen voor de camera, 
heeft te maken met andere zaken 
die voorrang hebben gehad. “We 
zijn continu bezig onszelf te verbe-
teren. We kunnen niet alles tegelijk. 
Ook was cameraman Rick Franke 
(naamgenoot) nu beschikbaar. Hij 
heeft voor andere musea vergelijk-
bare projecten gedaan.”
Het plan is om zoveel mogelijk le-
vende herinneringen van overle-
venden van de Tweede Wereldoor-
log op beeld en geluid te registreren 

en zo te bewaren voor ons nage-
slacht.
Franke: “De aanmelding loopt re-
delijk, we hebben enkele mensen 
die hun verhaal willen vertellen, 
sommigen willen daarvan willen 
echter niet in beeld. Maar we zijn er 
nog lang niet. Het is pas geslaagd als 
zo’n 20, 30 verhalen hebben. Overi-
gens is ook nageslacht welkom hun 
verhaal te vertellen. Mensen die 
veel van hun ouders hebben ge-
hoord over de oorlog. Zij zijn soms 
met vreselijke verhalen geconfron-
teerd, of beschikken over dagboe-
ken en foto’s.”

Lees op hcnieuws.nl de contactgegevens

 

Claus wederom host voor zakenreisbeurs
HOOFDDORP Voor het derde jaar op rij wordt de Business Travel & Mobility 
Conference gehouden bij Claus. Het evenement trekt zeer veel ‘hotshots’ 
van de reisindustrie aan en wordt georganiseerd door branchenetwerkor-
ganisatie Business Travel & Mobility Club en Luchtvaartnieuws Magazine. 

Lees op HCnieuws.nl: groot compliment voor ons hele team.

p
r

WERK IN DE
REGIO

Interesse? Ga voor meer informatie naar

WWW.BDUMEDIA.NL/
WERKINDEREGIO

In week 40 komt onze Vacaturespecial uit.
Dé manier om het beste personeel

in uw regio te bereiken!
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