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Cultuurbeleid

AALSMEER - Sinds kort
twitter ik. Ik wilde mijzelf
op de proef stellen, en pro-
beren in 140 tekens een
persoonlijk commentaar
op actuele gebeurtenissen
de wereld in te sturen.
Mijn eerste 'tweet' was:
'Volgers, wees geen volge-
ling. Denk zelf.'
Het twitteren blijkt ook zin-
volle informatie van ande-
ren op te leveren. Zo werd
mijn aandacht getrokken
door een bericht in de
'Hoofddorpse Courant' van
donderdag 17 mei 2012
15:15 - Cultuurbeleid in
polder op de schop.
En ik las: 'Hoewel ook de
cultuursector de komende
jaren niet buiten schot blijft
bij de noodzakelijke bezui-
nigingen, steekt de gemeen-
te volgend jaar bijna 25.4
miljoen euro in cultuursub-
sidies.'
De gemeente Haarlemmer-
meer telde 143.893 inwo-
ners (1 februari 2012,
bron: CBS). Dus kon ik met
behulp van een calculator
berekenen dat er in 2013
per inwoner 176,52 euro
aan cultuursubsidies wordt
verleend.
Uiteraard bekeek ik meteen
wat dat voor Aalsmeer zou
betekenen. Onze gemeente
telde 30.446 inwoners (1
februari 2012, bron: CBS).
Maal 176,53 euro, is niet
minder dan 5.373.349,54
euro!
En ik twitterde:
'Haarl.meer bezuinigt op
cultuur: in 2013 "slechts"
176 euro per inw. Voor
Aalsmeer zou dat een cul-
tuuruitgave van zo'n 5,3
miljoen betekenen.'
Er volgde geen enkele reac-
tie.
Pierre Tuning

Verbod op
nachtvluchten

AALSMEER - De Groen-
Linkser Rik Grashoff komt
maandag 4 juni naar Aals-
meer in verband met het
Pactcafé in Bacchus. Wat mij
betreft zou Aalsmeer ook bij
het verbod moeten horen op
nachtvluchten.
GroenLinks wil dat als vluch-
ten in de toekomst verplaatst
worden naar luchthavens als
Eindhoven, Lelystad, Twente
en Eelde, er tenminste een
verbod komt op nachtvluch-
ten. Het onlangs afgedwon-
gen nachtvluchtverbod op
vliegveld Frankfurt is een
lichtend voorbeeld hoe bewo-
nersbelangen een echte rol
kunnen spelen bij de ontwik-
keling van luchthavens.
GroenLinks ziet niets in de
adviezen van de Commissie
Alders om vooral prijsvech-
ters te laten vliegen vanaf re-
gionale luchthavens. Deze
goedkope vliegmaatschappij-
en vliegen vaker 's nachts.
Daarom wil Grashoff in ieder
geval een verbod op die
nachtvluchten.
Grashoff: ,,Ik pleit voor een
nachtvluchtverbod. Het is al

de vraag of vliegvelden als
Twente en Eelde rendabel
zijn. Door prijsvechters voor-
al hiernaartoe te verhuizen
verspreidt het lawaai zich als
een inktvlek over Nederland
uit. Het minste dat je kunt
doen is voorkomen dat de
nachtrust van de omwonen-
den eraan gaat."
Een hoge Duitse rechtbank
vernietigde begin april een
besluit van de regering van
Hessen om nachtvluchten op
Frankfurt toe te staan, omdat
dat in strijd was met afspra-
ken tussen omwonenden en
de luchthaven. Ook in Neder-
land bestaan rond regionale
luchthavens dergelijke af-
spraken, maar deze worden
met regelmaat door het Rijk
ondermijnd.
Door het instellen van een
nachtvluchtenverbod garan-
deer je in elk geval dat men-
sen fatsoenlijk kunnen sla-
pen, cruciaal voor hun
gezondheid. Bovendien laat
je als overheid zien dat niet
alleen oog hebt voor de be-
langen van de luchtvaartsec-
tor, maar ook voor die van de
buren van een luchthaven.
Jan Daalman

AALSMEER - DeAals-
meerse Ingrid Claasen zal
op woensdag 30 mei van
acht uur 's avonds tot acht
uur 's ochtends vrijwillig
haar vrijheid opgeven om
het misbruik van minder-
jarige meisjes tegen te
gaan.
CONNYVOS
Vrijdag 25 mei start de actie
'Lock me up - Free a girl'.
Bekende en onbekende Ne-
derlanders laten zich twaalf
uur opsluiten om geld in te
zamelen voor de Stichting
Stop Kindermisbruik.
,,Vijf jaar geleden zag ik de
film 'Human Trafficking'
over vrouwenhandel en kin-
derprostitutie. Ik ben dagen
van slag geweest", begint In-
grid. ,,Een paar jaar later
vertelde Yolanthe Sneijder
Cabau bij de TV-show over
de stichting, die ze samen
met Arjan Erkel heeft opge-
richt, om de strijd tegen kin-
derprostitutie aan te gaan.
Ze waren aanwezig geweest
bij een inval in een bordeel.
Je zag ranzige matrassen in
vieze, kleine kamertjes. Ik
ben zelf moeder van twee
kinderen, een jongen van
tien en een meisje van zeven.
Deze meisjes waren niet veel
ouder. Die hel kun je een on-

schuldig kind toch niet aan
doen? Daar kon ik mijn ogen
niet voor sluiten, dus ik heb
contact opgenomen met de
stichting. Sinds die tijd ben
ik er altijd mee bezig en pro-
beer ik het onderwerp altijd
onder de aandacht te bren-
gen in mijn netwerk." Het
raakt Ingrid diep, terwijl ze
vertelt over de leefomstan-
digheden van deze minderja-
rige meisjes. ,,Meisjes vanaf
zeven jaar worden twintig tot
dertig keer per dag ver-
kracht. Ze worden ontvoerd
uit de bus, onder valse voor-
wendselen meegelokt of
door hun ouders verkocht.
Dan worden ze gedrogeerd,
mishandeld en opgesloten in
kleine hokjes, waarvan de
deur alleen maar opengaat
voor een klant. En die nacht-
merrie gaat dag in dag uit
door. Ze gaan lichamelijk en
psychisch kapot. Het zijn
wegwerpvoorwerpen. Ze
krijgen niet meer dan rijst,
water en linzensoep. Zelfs
een hond heeft het nog beter.
Door je kop in het zand te
steken, verandert er niets."
De Stichting Stop Kinder-
misbruik probeert de situatie
voor deze meisjes te verbete-
ren. Eigenaresse Wimmy Hu
van restaurant The Red Sun

op het Olympiaplein in Am-
sterdam heeft het initiatief
genomen voor de actie Lock
me up - Free a girl. In de
etalage komen twee glazen
hokjes van één meter bij
twee meter te staan, waar 36
mensen tien dagen lang zul-
len worden opgesloten, le-
vend op water en rijst. Be-
kende Nederlanders zoals
Manuela Kemp, Danny Fro-
ger, Jörgen Raymann en
Paulien Huizinga laten zich
sponsoren. Ook Ingrid pro-
beert zoveel mogelijk geld
op te halen voor haar actie.
Ze heeft hiervoor een eigen
pagina, even zoeken naar
haar naam, op de site
www.justgiving.nl/events/1-
lock-me-up. Doneren kan
ook via de link op
www.capeconsultancy.nl.
,,Alle donaties zijn welkom,
want elke euro helpt. Men-
sen mogen ook producten
schenken die ik dan kan vei-
len of een T-shirt sponsoren
dat ik dan zal dragen. Via
mijn smartphone en de soci-
ale media houd ik iedereen
op de hoogte. We hopen met
elkaar meer dan een ton op
te halen voor de twee mil-
joen meisjes die elke dag
door een hel gaan van ge-
dwongen prostitutie."

Aalsmeerse doet mee met 'Lock me up - Free a girl'

Opgesloten om te bevrijden

Ingrid Claasen: ,,Die hel kun je een onschuldig kind toch niet aan doen?'' (Foto: Conny Vos)

AMSTELVEEN - Op het
programma van het Japan
Festival op 9 en 10 juni
staan onder andere optre-
dens van de spectaculaire
Taiko drums en wordt op-
nieuw een wereldrecordpo-
ging gedaan om de langste
sushibar ter wereld te ma-
ken.
Het hoogtepunt is een optre-
den van een ensemble van het
Koninklijk Concertgebouw-
orkest op het Stadsplein.
Meer informatie: www.japan-
festival.nl

De langste
sushi-bar
ter wereld

AALSMEER - Onlangs
heeft een van de docenten
van De Groenstrook een les
verzorgd over woordge-
bruik en verruwing van het
taalgebruik, als onderdeel
van de lessen Equip die dit
schooljaar in leerjaar 1
aangeboden worden.
Equip is een methodiek 'Ver-
antwoordelijk denken en
doen, waarbij thema's als om-
gaan met boosheid en morele
keuzes aandacht krijgen'. Het
gevolg van de les is een fan-
tastisch leerlingeninitiatief.
Tijdens deze bewuste les is
gesproken over onder andere
het leven en sterven van Ri-
chelle Laurijsen, het meisje
van zestien jaar dat in 2009
stierf aan botkanker. Tijdens
haar ziekte richtte zij de
stichting Rilax op en begon
zij met de actie 'Kanker ver-
ziekt je taal' om het woord
'kanker' te laten verdwijnen
als scheldwoord. In dat jaar
besteedde de Groenstrook
ook aandacht aan deze actie.
Geïnspireerd door het ver-
haal van Richelle ontstond in
een van de klassen het initia-

tief om leerlingen een T-shirt
te laten kopen waar op de
rug de uitspraak 'Kanker ver-
ziekt je taal!!' staat en deze
op verschillende data in juni
de hele dag te dragen. Hier-
mee willen de leerlingen een
statement maken en laten
merken dat zij zich inzetten
om scheldwoorden niet te ge-
bruiken. Tevens werd be-
dacht dat de leerlingen het
bedrag dat ze voor het T-shirt
moeten betalen, zullen reali-
seren door hun handen uit de
mouwen te steken en klussen
te doen. Ook docenten heb-
ben enthousiast op de actie
gereageerd en zo is het een
prachtig en collectief initia-
tief geworden. In juni zullen
vele leerlingen en docenten
zich inzetten om op de
maandagen de Groenstrook
het scheldwoord 'kanker'-vrij
te laten zijn, hierbij de hoop
uitsprekend dat het niet al-
leen bij de maand juni zal
blijven, maar dat de Groen-
strook een school blijft waar
rekening met elkaar wordt
gehouden. Ook in taal-en
woordgebruik.

Actie bij De Groenstrook

FLOOR VERBRUGGE.NL

De Hoef, Telefoon 0297 - 59 33 48

MOTOREN BROMFIETSEN SCOOTERS

MEIMAAND VESPAMAAND!!
Gratis windscherm en slot

bij een nieuwe Vespa Scooter
Geldig bij alle EkoPlaza vestigingen in Amsterdam en omstreken. Kijk voor adressen, informatie en openingstijden opwww.ekoplaza.nl
Geldig van 21 t/m 27 mei 2012. Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden.

BioToppers!

Asperges
500 gram

zolang de voorraad strekt1.69 3.49
Vanillevla
1 liter
2.19

Haver- en rijstdrink calcium
1 liter
2.59/2.45 1.89


