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 ORANJE     
Tijdens het maken van deze POPO, werd bekend dat Prinses Maxima op 26 
juni van een tweede dochter is bevallen, Prinses Alexia. Ik wens  Prins Wil-
lem Alexander, Prinses Maxima en Prinses Amalia alle geluk met hun nieuwe 
dochter/zusje.  
 Boze tongen zeggen natuurlijk direct dat zij vernoemd is naar de buitenech-
telijk dochter van Prins Bernhard, maar Prins Willem Alexander heeft dat ten 
stelligste ontkend. Maar ja, de roddelpers zal hier nog wel over beginnen.  
Over roddelpers gesproken. In de Quien van deze maand staan 5 pagina’s over 
een vermeende relatie die Prins Willem Alexander zou hebben gehad met de 
zwemster Inge Bruijn. Vanuit mijn business lees ik veel tijdschrijften en ook 
soms de Nederlandse roddelpers. Misschien heb ik zitten slapen maar ik kan 
me niet herinneren dat daar ooit iets over is geschreven in de Nederlandse 
pers. Het Quien verhaal zou gebaseerd zijn op een omhelzing die de Prins gaf 
tijdens een feest ter ere van de gouden plakken die Inge had verdiend. Vol-
gens Quien viel dit buiten het protocol. Wat weet Quien nou van het protocol 
van het Nederlandse Koningshuis en hoe Nederlanders daar mee omgaan? 
Voor ons hoeft het niet zo nodig, een strak protocol. Ik denk dat we het juist 
leuk vinden als onze toekomstige koning zijn enthousiasme kan laten tonen.   
Kennelijk gebeurde er de afgelopen maand niets in het Mexicaanse jetset 
wereldje, hetgeen op zich niet zo verwonderlijk is want het blad wordt gevuld 
met iedere twee weken dezelfde mensen. Er zijn in Mexico zo’n 500 jetset-
ters. Tel daar nog wat buitenlandse celebs bij en dan kom je al gauw tot de 
vraag: hoe in hemelsnaam krijgen ze dat blad weer iedere keer vol. Hetzelfde 
doet zich overigens voor bij TV Nota’s  en TV Novelas. En natuurlijk ook 
Prive, Story, etc.  
Enfin, terug naar het verhaal over Prins Willem Alexander. Als doorgewin-
terde Koningshuis supporter maakte ik me toch wel kwaad over zulke non-
sens. Even stond ik op het punt om een ingezonden brief te schrijven. Denk 
niet dat het niet goed voor onze business zou zijn want  het is toch één van 
onze grootste klanten. Ik kan natuurlijk een gefingeerde naam gebruiken, 
maar dat is niet mijn stijl.  
Je ontkomt er dus niet aan om je gevoelens ondergesteld te maken aan het 
economische belang. Zo is het nou eenmaal.  
Ik spreek de uitgever regelmatig en ik zal hem natuurlijk wel fijntjes in zijn 
oor fluisteren dat dit toch absolute lariekoek is. 
  
Marco Bueninck 
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Van de Bestuurstafel 
De NassieAvond/Zomerborrel ligt achter ons en iedereen maakt zich op voor de vakantie. Velen van ons zijn al 
afgereisd naar Nederland.  
Zoals u verder in deze uitgave van de POPO kunt lezen was de NassieAvond /Zomerborrel een succes met zo’n 
70 man. Dank gaat natuurlijk uit naar de gastheer en –vrouw Marjon en Jos en uiteraard ook naar alle anderen 
die aan dit event hebben meegewerkt.  
 
Dit is het laatste nummer voor de vakantie. De volgende uitgave van de POPO zal uitkomen ongeveer begin 
september. Als we even terugkijken op de eerste helft van dit verenigingsjaar kunnen we constateren dat het 
weer succesvol is geweest.  
Een uitstekende Nieuwjaarsborrel, een klinkend Oranjebal, een gezellig Paasbrunch, een prima Buitendag in 
Cuernavaca om maar een paar voorbeelden te noemen.  
Het belangrijkste evenement van  het laatste deel van dit jaar zal de Jaarmarkt zijn welke in november zal 
plaatsvinden. Deze staat nog steeds gepland voor 19 november.  We raden u echter aan om regelmatig op de 
website te kijken of er een verandering heeft plaatsgevonden. We denken het niet maar je weet het nooit. In het 
volgende nummer zult u meer details vinden over dit festijn, maar u doet er goed aan om de zolder vast te gaan 
opruimen. Ook wordt er druk gewerkt aan de haring en paling. 
Dan hebben we ook in november de Algemene Ledenvergadering. Kandidaten voor bestuurfuncties kunnen 
zich nu al opgeven bij een van de huidige leden van het bestuur.  
 
Henk Keizer en Joost Draaisma hebben te kennen gegeven dat zij volgend jaar het Oranjebal niet meer zullen 
organiseren. Ze zijn van mening dat het na 4 jaar nu tijd wordt dat een andere groep deze kar gaat trekken en 
hun eigen invulling aan dit belangrijke evenement geven. Alhoewel het bestuur hun besluit betreurt, heeft het er 
alle begrip voor en we willen Henk en Joost bij deze graag nogmaals heel hartelijk danken voor hun inzet 
gedurende al deze jaren. Dus we zoek ook vrijwilligers die bereid zijn zich hiervoor in te zetten. Het is niet no-
dig dat u daarvoor zitting neemt in een bestuur. We hopen op een aantal vrijwilligers te kunnen rekenen.  
 
Rest mij u nog een hele goede vakantie te wensen en veel leesplezier met deze POPO.  
 
Marco Bueninck  
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DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 
Alergologe en kinderarts 
(kinderen en volwassenen) 

 
HOSPITAL MÉDICA SUR 
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TEL: 5663-4643 / 5272-6708 

VOOR HET PERFECTE EN 
GEZONDE GEBIT 

 
GERARDO BARRERA RAMIREZ 

T A N D A R T S  
 

GESPECIALISEERD IN  KRONEN  & KUNSTGE-
B ITTEN  

 
BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK 

 
 

Wil je buitenlanders ontmoeten ga dan 
naar de maandelijkse borrels van 

MEXPAT laatste woensdag van elke 
maand om 8 pm 

 

 
 

MEXPAT.COM 
 
 
 

Ter plekke: bar-restaurant LE 
BOUCHON 

calle Julio Verne 102, esq. Virgilio, 
Polanco 
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Envelope 
  
Uit diverse Ajax-kringen hoorde ik het bericht dat 
op de trouwkaart van Sylvie Meis en haar Raffie 
als cadeautip staat: een envelop. Het staat er niet 
letterlijk zo, maar er staat zo'n symbooltje afge-
drukt. Dacht eerst dat het een grapje was, maar het 
schijnt echt waar te zijn. Een miljonairshuwelijk, 
live op de buis en dan bij de deur een mand waar 
de receptiegasten hun envelopje met inhoud in 
kunnen deponeren. Prachtige burgerlijke treurig-
heid. Beverwijk ten voeten uit. 
Belangrijke vraag: wat stop je in dit geval in zo'n 
envelop? Hoeveel? Tientje? Honderd euro? Dui-
zend? Of zeg je als collega-voetballer, vaak ook 
multimiljonair: ,,Ik stop er een cheque in van vijf-
tigduizend eurootjes!'' Dat je met het hele elftal 
plus technische staf een dik half miljoen neerlegt, 
zodat de bruidegom in zijn dankwoord iets mag 
vertellen over welk huis hij en zijn bruid voor dat 
bedrag op het oog hebben. Je kan de bruid ook een 
envelop met een tegoedbon voor een Porsche ge-
ven. Of is dat te suggestief? Een Porsche is een 
beetje hoerig karretje. Wat ik in de envelop zou 
stoppen? Een envelop. Dat vroeg het bruidspaar 
namelijk. 
De hele huwelijkssoap is live op SBS uitgezonden 
en het zal ongetwijfeld een succes zijn geweest. 
Een miljoen caissières en Viva-lezeressen heeft 
gisteravond zitten zwelgen voor de buis. De jurk, 
de bloemen, de speech, het boeketje - wat een 
sprookje. De Nederlandse Beckhams stapten ro-
mantisch in het bootje. Op de trouwkaart stond een 
citaat van Shakespeare. Raffie kent al het werk van 
de grote Engelse schrijver en hij vond het moeilijk 
kiezen dit keer. Sylvie had liever iets van Yeats 
gezien. Dat is al jaren haar favoriete dichter. 
De vroegere zangeres Bonnie St. Claire liet zich 
een paar maanden geleden ook live in de echt ver-
binden op SBS. Zij had een dusdanig respectabele 
leeftijd bereikt dat ze uit voorzorg een doodgraver 
huwde. Dus het televisietrouwen wordt een trend. 
Las op een van de showpagina's dat een zekere 
Tooske er vanaf zag. Tooske heeft ons wel de 
beelden beloofd. Ik hoop dat het op dvd komt. Of 
op een verzamelaar: de trouwerij van Raf en Syl, 
de gekkenhuisopname van de onder curatele 

gestelde Corneille, de begrafenis van Hazes en als 
bonustrack mijn zelfmoord. En dan uitbrengen 
rond Sinterklaas. 
Lief dat mensen nog steeds in huwelijken blijven 
geloven. Of is het toch meer sprookjestelevisie? 
Kan je, als je niet meer in het huwelijk gelooft, bij 
SBS bezwaar aantekenen tegen de uitzending van 
het huwelijk van de Van der Vaartjes? Of zelfs 
Kamervragen stellen? Ik vraag dat omdat een paar 
christenfundamentalisten heftig protesteren tegen 
het RVU-programma God bestaat niet. De 
Tweede-Kamerleden Slob en Van der Vlies ge-
loven in God en voelen zich gekwetst door de 
uitzending van de beroepspuber Robbie Muntz. 
Maar kan je je als niet-gelovige ook gekwetst voe-
len als er op zondagochtend een meneer van de EO 
begint over een gozer uit Nazareth die tegen de 
vissen lulde en schaamteloos brood vermenig-
vuldigde? En die ook nog eens uit zijn graf op-
stond en later naar de hemel vloog. Het wordt toch 
op een uur uitgezonden dat je kans hebt dat kleine 
kinderen kijken. Of is dat prima? 
Mag je zo'n kakeldominee na zijn uitzending niet 
opsluiten naast Corneille? Het zijn toch rare praat-
jes. Mij lijkt het heerlijk als ik trouw in de kerk en 
je kans hebt dat de zoon van God de inhoud van de 
envelopjes vermenigvuldigt. Dat is pas lekker. 
Dan zou ik drie keer langer op huwelijksreis gaan, 
een nog groter huis kopen en de rest van het be-
drag reserveren. Waarvoor? Voor de alimentatie. 
De huwelijkspoespas wordt steeds groter. Kijk 
vandaag bij de familieberichten, zoek wat kak-
kersnamen en weet welk leed die mensen dit 
weekend doorstaan. Al die huwelijken duren inclu-
sief de bachelorsparty's en afterlunches een dag of 
zes. Totaal afgepeigerde familieleden storten zon-
dagmiddag totaal in. Wat een gedoe tegenwoordig. 
En dan te bedenken dat de bruidegom binnen twee 
jaar mijmerend voor de spiegel staat te stamelen 
over zijn vrijgezellentijd. Wat hij stamelt? Het le-
ven was wél leuk. 
 
Youp van ‘t Hek 
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Meubelmakerij en Timmerwerkplaats 
 

 “La Piscarra” 
Reparaties 

Meubels in opdracht 
Kasten, deuren  en trapleuningen 

 
 
 
 
 

 Sr. Jaime Mendoza 
Tel 57104459 
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Verloren voorwerpen....... 
 
 
'Het getuigt van meer respect om een ostentatieve leugen te  
 vertellen dan te zeggen: sorry schat, ik had even een ander.  
 Dat doe je niet. Liegen en goede manieren zijn de kruipolie  
 van de maatschappij.' 
 Theo van Gogh; Opzij, december. 
          
‘Wanneer je daar met je brommertje de straat oversteekt en met  
200 kilometer per uur omver wordt gereden, dan eindig je wel  
als legpuzzel.' 
Politieman Van der Hor van de politie Rotterdam Rijnmond;  
Algemeen Dagblad, 27 november.  
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'Nederland moet tolerantie anders invullen' 
 

Nederland moet een andere invulling geven aan het begrip tolerantie. Dit  
zegt Ömür Orhun, persoonlijk vertegenwoordiger van de voorzitter van de  
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die drie dagen  
door Nederland reisde. Volgens Orhun is nu wel duidelijk geworden dat de  
spreekwoordelijke Nederlandse tolerantie veeleer onverschilligheid was.  
'Tolerantie moet duidelijk worden gedefinieerd. Het betekent niet andere  
denkbeelden en opvattingen overnemen, maar de bereidheid met andersdenkenden in 
harmonie samen te leven en samen te werken.' Daarbij is het multiculturele model dat 
Nederland tot voor kort omarmde niet optimaal  
geschikt, meent Ömür Orhun. Nederland is het eerste Europese land dat ambassadeur  
Orhun heeft uitgenodigd om de situatie van moslims te bestuderen. Orhun beschouwt 
dit als 'een erkenning van de Nederlandse regering dat dit land een probleem heeft 
met moslims'. Drie dagen reisde de Turkse carriërediplomaat door Nederland. Hij 
sprak met minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken, met Kamerleden, wethouders, 
vertegenwoordigers van de media en talloze leiders van moslimorganisaties in Den 
Haag, Venray en Amsterdam. Hij pleit voor een model dat het midden houdt tussen 
'integratie en multiculturalisme'. 'Te ver doorgeschoten multiculturalisme leidt tot 
het ontstaan van culturele getto's. Burgers moeten in staat zijn bepaalde  
elementen van hun culturele of religieuze identiteit te handhaven en  
tegelijkertijd werken aan structurele integratie.' In de visie van Orhun:  
'Je een actieve burger tonen op alle niveaus in de maatschappij, in het  
parlement, in de buurt, op school.' Wat hem bij zijn bezoeken vooral opviel  
waren de gevoelens van angst in de moslimgemeenschap en het wederzijdse  
wantrouwen. Orhun: 'Moslims zijn niet zozeer bang voor fysieke aanvallen. De  
angst is diffuser, men maakt zich zorgen over de toekomst van moslims in dit  
land. Die angst moet grondig worden geanalyseerd.' Na de heftige  
novembermaand in 2004, de moord op Theo van Gogh en brandstichtingen in  
moskeeën en kerken, is de situatie in Nederland weer enigszins gekalmeerd,  
constateert Orhun. Zijn gesprekspartners toonden zich zorgelijk. 'Maar het  
algemeen gevoel is ook dat met een beetje gezond verstand het mogelijk moet  
zijn bruggen te slaan.' Volgens Orhun is daarbij een eerste vereiste dat de  
islam niet wordt gepolitiseerd. Orhun: 'Door het gastland noch door de  
moslim-immigranten. Iedereen moet werken aan een atmosfeer van wederzijds  
begrip, respect en tolerantie.' 
Volkskrant 23 mei 2005 
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TAMBOPATA RIVER 
 

Wie vanuit Cuzco naar het regenwoud reist, vliegt eerst in oostelijke richting - waar Bolivia, Brazilië en Peru 
aan elkaar grenzen - en landt op een kleine airstrip aan de oevers van de Tambopata rivier. Vandaar is het nog 
vier uur varen over de bruine modderrivier om een kleine eco-lodge te bereiken. 

De Tambopata rivier is een brede rivier, met aan de oevers kleine plantages, sommige net op de natuur 
veroverd, de bodem rookt er nog. Hier en daar liggen kleine indianendorpjes. In kleine inhammen met een 
zandstrandje koesteren krokodillen zich op de oever in de zon. En overal rijst het oerwoud op, soms prachtig 
gekleurd met paars, geel, oranjerood bloeiende bomen. Schelle kreten van een vogel. Het geronk van de 
motor. Een enkel keer klinkt van ver over het water het geluid van stemmen. Vrede. 

 

Ons doel was de lodge, die geëxploiteerd werd door biologen. Naast de natuurvoeding, en dat betekende veel 
banaan; naast de nachtelijke speurtocht naar krokodillen op de rivier, met een zoeklicht zag je hun ogen 
overal  fel oplichten; naast het slapen in een kleine cabin met de geluiden van de jungle (en de mosquitos …) 
om je heen, bestond de charme toch vooral uit de dagtochten in het regenwoud. 

 

Het zuidoosten van Peru maakt deel uit van het Amazonebassin. De Tambopatarivier maakt weer deel uit van 
het stroomgebied van de Madre de Dios, die op haar beurt uiteindelijk in de buurt van Manaus in Brazilië 
weer uitmondt in de Amazone. Het bos hier is volledig verschillend van een bos in Nederland. Madurodam 
vergeleken met New York. 

La selva, zoals men zegt in Peru, is een tropisch woud, het is een magisch woud, met een enorme diversiteit, 
zowel van flora als fauna. Met immens hoge, indrukwekkende bomen. Zo indrukwekkend dat je je kunt 
voorstellen dat je offers aan hun voeten legt om ze  gunstig te stemmen. 

 

De zon is verdwenen. De lucht is vochtig, maar licht. Parasiten, lianen, en de geluiden van dieren, je ziet ze 
niet, maar voelt hun aanwezigheid. Blauwe vlinders, groot als een hand, traag bewegend als algen in de stroom. 
Onbekende, mysterieuze geluiden van tijd tot tijd. Boiingg, helder, melodieus, alsof er aan een strak 
gespannen snaar getrokken wordt. Doiingg. Een wereld om in onder te gaan. Met geheimen achter elke hoek. 

 

Goed. Wij lopen. Sommigen praten zacht met elkaar. Anderen zwijgen, geïmponeerd of diep in gedachten. 

Maar argeloos. Plotseling een verschríkkelijk lawaai. Eerste gedachte: een straaljager boort zich door het 
dak van de bomen. Ik zoek dekking, laat me vallen op de grond. Tweede gedachte, een verschijning, een geest. 
En dan begrijp ik het, geholpen door onze opgewonden gids, het is een enorme vogel die een jonge aap heeft 
gegrepen, hoog boven in de bomen. Niet te geloven. Ik heb een “harpij” gezien, een bijna prehistorische 
roofvogel van ongeveer 1 meter lengte, met een spanwijdte van de vleugels van  zo’n 2 1/2 meter. Een 
afzichtelijk monster. Een van de diepst verborgen geheimen van het regenwoud. 

 

Bernard Schut 



LA MONTAÑA CON UN GUÍA

Ajusco 3950 metros
Malinche 4460 metros
Ixtacihuatl 5290 metros
Pico de Orizaba 5747 metros

Servicios de un guía profesional 
de alta montaña 

Guillermo Álvarez del Castillo Munguía
Tel. casa 5594 0293
Cel. 044 55 5461 2107
Correo el. yeti52@hotmail.com
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Bespaar 80% op je internationale telefoonrekening. 

Bel nu voor maar $0.04 USD/min  (± 0.45 pesos) naar Nederland. 

Ben je in het bezit van een computer met Internet connection? Wacht niet langer en koop nu de prepaid Internet  

calling card en bel  

voor $10,- USD  4 uur naar Nederland. 
 

Voor meer Informatie bel 5207 2586,   

mail: info@c8llinghome.com  

of  

bezoek ons op Jalapa 51 Col. Roma, (5 min. van metro Insurgentes.) 
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Nederlands Nieuws 
 
 
VISSERS SIGNALEREN VEEL EXPLOSIEVEN 
Sinds vorige maand een explosie door een opgeviste bom uit WO II op het Ouddorpse vissersschip Maarten Jacob drie vissers het 
leven kostte, heeft de Kustwacht al ruim honderd meldingen van explosieven binnengekregen. 
MIJLPAAL 2,5 MILJOEN AOW'ERS BEREIKT 
Het aantal AOW'ers is opgelopen tot 2,5 miljoen, meldde de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  Toen de mensen in 1957 voor het 
eerst van Drees gingen trekken was het aantal AOW'ers 738.693. In 1968 werd de mijlpaal bereikt van een miljoen 65-plussers, en 
in 1989 van twee miljoen. De SVB verwacht eind 2011 de drie miljoenste AOW-er . 
AJAX EINDIGT TOCH NOG ALS TWEEDE 
Door de nederlaag van AZ bij ADO Den Haag is Ajax na zijn 4-0 zege op RKC zeker van de tweede plaats en speelt komend 
seizoen de voorronden van de Champions League. 
POPULARITEIT PINKPOP KELDERT 
Pinkpop, decennialang het populairste Nederlandse popfestival, kampt voor het derde achtereenvolgende jaar met sterk 
tegenvallende kaartverkoop. 
TWEE KEER ZO VEEL OUDEREN AAN HET WERK 
Het aantal 50-plussers dat werkt is bijna verdubbeld in de periode tussen 1992 en 2004. Dat komt deels doordat er door de 
vergrijzing meer ouderen zijn. 
HOMO RUIKT ZOALS VROUW 
De hersenen van homoseksuele mannen reageren hetzelfde op een geurcomponent uit mannelijk zweet als de hersenen van 
vrouwen. De hersenen van heteroseksuele mannen geven geen reactie op dezelfde stof. 
TOELATING ANTILLIANEN AAN BANDEN 
Er komt een verscherpte toelatingsregeling voor Antilliaanse jongeren. Antillianen van 18 tot 24 jaar mogen zich pas in Nederland 
vestigen als zij hier werk hebben of een opleiding volgen. Vertegenwoordigers van de Antillen protesteren heftig. 
MAERSK BIEDT 2,3 MILJARD VOOR P & O NEDLLOYD  
Het Deense A.P. Moller-Maersk, met dochterbedrijf Maersk Sealand de grootste containerrederij ter wereld, wil P & O Nedlloyd 
overnemen voor 57 euro per aandeel. Dat komt neer op een totaal bedrag van circa 2,3 miljard euro... 
ECONOMIE KRIMPT VOOR HET EERST SINDS 2003 
De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal 
van 2004....Dalende export is de voornaamste oorzaak..  
FOTO'S VAN VOETBALVANDALEN OP INTERNET 
De Rotterdamse politie zet de foto's van pakweg vijfhonderd voetbalvandalen op internet. Zij waren vorige maand betrokken bij de 
rellen rond Feyenoord-Ajax, maar de politie kan hen niet identificeren. De foto's worden eind mei geplaatst op politie.nl. 
AANPAK CRIMINALITEIT SLAAT VOLGENS KABINET AAN 
Sinds het begin van het veiligheidsprogramma in 2002 zijn volgens het kabinet het aantal geweldsdelicten met bijna 11 procent 
gedaald en het aantal vermogensdelicten met meer dan 9 procent.  Ook het percentage burgers dat zich onveilig voelt, is sinds 2002 
gedaald van 30,8 naar 24.  Het percentage bedrijven in de detailhandel dat slachtoffer van een of meer vormen van criminaliteit 
werd, nam af van 67 naar 49. 
ZWARE AARDBEVING SCHOKT SUMATRA 
Het Indonesische eiland Sumatra is zaterdag opgeschrikt door een aardbeving. De autoriteiten in Jakarta meldden dat de beving een 
kracht van 6,9 op de schaal van Richter had.... 
WINKELOMZET IN APRIL WEER FORS OMLAAG 
April was voor de detailhandel één van de slechtste maanden ooit. Vooral de omzet van kleding en schoenen daalde vergeleken met 
vorig jaar. Maar ook keukens en vloerbedekkingen werden minder verkocht. 
RIJKAARD MIDDELPUNT VAN VOLKSFEEST EL BARÇA 
Een miljoen mensen vierden de zeventiende titel van de voetbalgrootmacht, dit jaar onder leiding van Frank Rijkaard. 
UNILEVER VERKOOPT DIVISIE COSMETICA AAN COTI UIT VS 
Unilever verkoopt zijn cosmetica-activiteiten, waaronder de licentie voor het merk Calvin Klein, voor 800 miljoen dollar (637 
miljoen euro) in contanten aan het Amerikaanse bedrijf Coti. 
'IK BEN EEN TE OVERHEERSENDE FACTOR GEWORDEN' 
Eind Mei neemt president-commissaris Paul Fentener van Vlissingen afscheid van SHV, na 42 jaar. ,,King Lear was een 
voortreffelijke koning, maar hij bleef te lang aan." 
 

(Continued on page 10) 
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HBO-FRAUDE LOOPT OP MET 38 MLN  
Hogescholen en universiteiten hebben in totaal 96 miljoen euro ten onrechte aan geld van de overheid ontvangen. De Hogeschool van 
Amsterdam moet het meest gaan terugbetalen: ruim 25 miljoen euro...De gelden werden onrechtmatig ontvangen voor niet (meer) 
ingeschreven studenten. 
RUUD GULLIT WEG BIJ FEYENOORD 
Trainer Ruud Gullit verlaat Feyenoord al na één jaar. Maandag nam hij dat besluit na een onderhoud met voorzitter Jorien van den 
Herik. Ook assistent-trainer Zeljko Petrovic verlaat de Kuip... 
CREATIEF BOEKHOUDEN HIELD TEKORT ITALIË ONDER EU-NORM 
De Italiaanse overheid heeft in 2003 en in 2004 boekhoudkundige trucs toegepast om het begrotingstekort onder de EU-norm te 
houden. Het statistisch bureau van de Unie, Eurostat, heeft dit bevestigd. 
VERPLICHTE KEURING VOOR OUDE WONINGEN VANAF 2007 
Zo'n 300.000 woningen zullen vanaf 2007 om de tien jaar verplicht gekeurd moeten worden of hun gas- en elektravoorzieningen in orde 
zijn.... 
GEEN NIEUWS IS GROOT NIEUWS BIJ BBC 
Door  stakend personeel voor het BBC Television Centre verscheen  Jeremy Paxman gisteravond niet voor Newsnight.... 
HOOLIGANS MELDEN ZICH NA UITZENDING OPSPORING VERZOCHT 
Na de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht maandagavond, hebben dinsdagochtend twee verdachten zich bij de 
politie gemeld. Het tv-programma vertoonde foto's van mensen die betrokken waren bij ongeregeldheden rond de voetbalklassieker 
Feyenoord-Ajax van 17 april.... 
KEEPER DUDEK HELD IN BIZARRE FINALE 
De 50ste finale in de Europa Cup ontpopte zich als een voetbalfestijn zonder weerga. Twintig jaar nadat supporters van Liverpool de 
Heizelramp veroorzaakten, versloeg de club uit Engeland AC Milaan in een strafschoppenserie... 
POLITIE ZIET ETHIOPISCHE CONSUL AAN VOOR TERRORIST 
De Haagse politie heeft woensdag op straat de consul van Ethiopië, T. Demeke Abebe, gearresteerd omdat zij hem aanzag voor een 
terrorist die het op VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali had gemunt. 
TSJETSJENEN VAST VOOR VAN GOGH 
In verband met de moord op Theo van Gogh zijn de afgelopen weken twee Tsjetsjenen aangehouden. Van hen zijn vingerafdrukken 
aangetroffen op spullen van Mohammed B., de vermoedelijke moordenaar van de regisseur. 
DUITSE BONDSRAAD STEMT VOOR EUROPESE GRONDWET 
De Duitse Bondsraad (Eerste Kamer) heeft vrijdag ingestemd met de Europese grondwet. De vereiste tweederde meerheid werd 
ruimschoots gehaald... 
FEYENOORD LEGT ERWIN KOEMAN VAST 
Erwin Koeman volgt Ruud Gullit op als trainer-coach van Feyenoord. Koeman, die een doorlopend contract had bij RKC Waalwijk, 
tekende een contract voor twee jaar bij de Rotterdamse voetbalclub. 
BLOEDBLAD DOOR BOMEXPLOSIES OP INDONESISCHE MARKT 
Een explosie van twee bommen op een drukke markt in de plaats Tentena op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zaterdag aan zeker 
27 mensen het leven gekost, onder wie twee veiligheidsfunctionarissen... 
PSV BEVESTIGT HEERSCHAPPIJ IN DE KUIP 
Middels een even soevereine als koele afrekening met Willem II won PSV na de landstitel ook de beker. 
AMSTERDAM HEEFT EERSTE KLANT CERES 
De Amsterdamse Ceres-terminal heeft voor het eerst sinds de bouw in 2001 een klant. Vanaf augustus zullen containerschepen van de 
Grand Alliance de Ceres Paragon Terminal Amsterdam aandoen. 
TWEE DODEN BIJ TANKEXPLOSIE IN NOORD-GRONINGEN 
Bij een explosie vanochtend in een tank op de gaslocatie van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) bij het Noord-Groningse 
Warffum zijn twee doden en een gewonde gevallen. 
PHILIPS INVESTEERT WEER IN NEDERLAND 
Elektronicaconcern Philips investeert 40 miljoen euro in de productie van lampen voor platte breedbeeldtelevisies in Roosendaal. Het is 
voor het eerst in jaren dat Philips een fabriek in Nederland uitbreidt. 
NEDERLAND TELT MEER BELLERS DAN BURGERS 
Nederland telt meer mobiele telefoonabonnementen dan inwoners, het totaal aantal 'bellers' ligt op 16,4miljoen. 

(Continued from page 9) 
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BRUSSEL ADVISEERT SCHRAPPEN AFTREK HYPOTHEEKRENTE 
De Europese Commissie vindt dat het Nederlandse kabinet serieus moet overwegen de aftrek van hypotheekrente te schrappen. 
Op die manier kan Nederland ook op de lange termijn de begroting in balans houden.... 
NEDERLANDERS VERWACHTEN PENSIOEN OP 60E 
Terwijl een enkel kabinetslid al visioenen heeft van een pensioenleeftijd van 67, verwacht de gemiddelde Nederlander op zijn 
60e te kunnen afzwaaien.... 
 
MASSAAL 'NEE' TEGEN EUROPESE GRONDWET 
63 procent van de kiezers heeft tegen de Europese Grondwet gestemd. De opkomst bij het referendum over de Europese 
grondwet was tot twee uur 24 procent, 9 procent meer dan bij de verkiezingen voor het Europees Parlement juni vorig jaar. 
Lezers van de Volkskrant hebben in meerderheid tegen invoering van de Europese grondwet gestemd. Alleen de achterban van 
NRC Handelsblad (54 procent) en Trouw (52 procent) stemden voor... 
EURO ZAKT DOOR 'NEE' EN ECONOMISCHE MALAISE 
Een stortvloed aan tegenvallende cijfers over de Europese economie heeft de euro woensdag omlaaggehaald. Ten opzichte van 
de dollar daalde de euro meer dan een cent naar 1,2218 dollar.... 
KLUIVERT VOOR DRIE JAAR NAAR VALENCIA 
Patrick Kluivert voetbalt de komende drie jaar bij Valencia. De Spaanse voetbalclub heeft vrijdag op de website bekendgemaakt 
dat het een akkoord met hem heeft bereikt... 
GRATIS HEROÏNE SCHEELT 13.000 EURO 
Een heroinejunk die gratis heroïne op recept krijgt, is voor de maatschappij bijna 13.000 euro per jaar goedkoper dan een junk 
die alleen in een methadonprogramma zit. 
ZWITSERS ZEGGEN JA TEGEN SCHENGEN-ZONE 
De Zwitserse bevolking heeft zondag in een referendum ingestemd met toetreding tot het verdrag van Schengen. Bijna 55 
procent stemde voor het afschaffen van de paspoortcontroles aan de grenzen per 2007.... 
GEHANDICAPTE KINDEREN BIJ VERPLEEGSTERS 
Zes verpleegkundigen uit het Leyenburg Ziekenhuis in Den Haag hebben een gehandicapt kind gekregen mogelijk als gevolg 
van blootstelling aan het narcosemiddel Entonox (lachgas). 
BRITTEN ZETTEN RATIFICATIE EU-GRONDWET IN DE IJSKAST 
Groot-Brittannie stelt het referendum over de Europese Grondwet, dat gepland stond voor volgend voorjaar, voor onbepaalde 
tijd uit. Dat heeft de Britse regering bevestigd. 
DNB GAAT UIT VAN FORS LAGERE GROEI 
De Nederlandsche Bank heeft zijn groeiverwachting voor 2005 fors teruggeschroefd. Ging de DNB voorheen nog uit van 1,7 
procent groei, nu houdt de bank het groeicijfer op 0,4 procent.... 
JEUGDJOURNAAL SLUIT CHATBOX WEGENS SEKS 
De redactie van het Jeugdjournaal heeft de chatbox op de internetsite van het programma gesloten wegens misbruik door 
volwassenen die op zoek waren naar seksuele contacten. 
102.600 MILJONAIRS IN NEDERLAND BEZITTEN 253 MLD 
Het aantal miljonairs in Nederland is vorig jaar met 2,4 procent gestegen tot 102.600. Samen bezitten deze Nederlandse rijken 
310 miljard dollar (253 miljard euro), dat is 8 miljard meer dan vorig jaar. 
SCHIMMEL KRIJGT MALARIA KLEIN 
Wageningse onderzoekers hebben vastgesteld dat een schimmel het aantal malariainfecties fors naar beneden kan brengen. De 
schimmel remt zowel de mug als de parasiet in zijn ontwikkeling. ”Science” publiceert het onderzoek. 
MILJOENENDANS IN DE MIDDENCIRKEL 
In Kerkrade begon in Juni het WK voetbal voor spelers tot twintig jaar: 24 landen strijden in zes steden om de titel. Scouts 
liggen er drie weken lang op de loer. 
 
Hanno van Breunesse 
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Jaarmarkt nu definitief in november 2005 
 
Zoals u gemerkt zult hebben, kost het nogal wat moeite om de organisatie voor de jaarmarkt rond te 
krijgen, met name voor wat betreft de benodigde vergunningen voor  de eenmalige invoer van die 
speciale Nederlandse lekkernijen die hier niet te verkrijgen zijn. Als organisatoren van dit evenement 
is het daarom voor ons een geweldige opluchting dat dankzij de fantastische medewerking van 
Unilever Mexico  die vergunningen inmiddels allemaal binnen zijn, zodat niets meer het doorgaan 
van de jaarmarkt  in de weg staat.      
 
Dat zal dan wel later in het jaar worden, simpelweg omdat organisatie vóór de zomer – en met name 
vóór de regentijd  - niet meer haalbaar is. Als definitieve datum is nu gekozen voor zaterdag 19 
november 2005.  Dat deze datum bij de vroegere bezoekers  herinneringen aan de bazaar zal 
oproepen, is nauwelijks  toevallig.  
 
Plaats van handeling is ook al bekend van vroeger: de Edron school in het zuidwesten van de stad. Te 
zijner tijd wordt u natuurlijk uitgebreid geinformeerd over de exacte locatie (met  routebeschrijving), 
aanvangstijd enz.  
 
Hoewel we het uitstel natuurlijk vervelend vinden, overheerst toch de voldoening dat het evenement 
nu echt vast gepland staat voor een definitieve datum. Het geeft ons bovendien de tijd om de 
organisatie te vervolmaken en er voor alle bezoekers een onvergetelijke dag van te maken. Gaat u 
maar vast sparen…. . we verwachten u in groten getale op 19 november! 
                                                                                              Roel van Halen        

Nassimaaltijd/Zomerborrel, 17 juni 2005 
Het was een mooie afsluiting van alweer een verenigingsjaar op èèn van die zwoele 
avonden waarmee we dit jaar zo zijn verwend. 
Ongeveer 60 leden genoten in het gastvrije huis van Marjon Kok en Jos de Leijer van 
een heerlijke buitenavond en van al het lekkers dat Hoofdkok Paul Polano, bijgestaan 
door o.a. Anneke, Marie-Claire, MariAngeles en uiteraard Marjon, voor de bezoekers 
op tafel bracht. En dat allemaal vergezeld van h.h. Heineken en andere vloeibare 
versnaperingen. 
Het leek er even op, dat de veteranen onder onze leden de avond zouden domineren, 
maar het was goed om ook diverse nieuwe gezichten te zien. Het viel me trouwens 
mee (of tegen….) dat niemand in het uitnodigende zwembad dook, zekfs Frans Stop-
pelman niet, terwijl hij toch pas 84 is. 
Kortom: een heel gezellige avond die voor sommigen niet lang genoeg kon duren; 
dank aan iedereen die meehielp, vooral Jos en Marjon, Paul, Anneke e.a. 
                                                                                     RvH 
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AGENDA 
SEPTEMBER 

7 SEPTEMBER: Koffieochtend 
De eerste koffieochtend na de vakantie zal plaatsvinden bij Anja Coopmans. 
24 SEPTEMBER: Tennis Tournooi  
Voorlopig. Weer op de banen van Club Irlandes. U kunt zich nu al opgeven bij Henk Keizer, telefoon 5846 
1586. De bokaal van de Nederlandse Vereniging staat weer op het spel. 
23 SEPTEMBER: Bridgeavond 
Lokatie volgt. Een week eerder i.v.m. het Leidens Ontzet. Gaarne opgeven bij Marie Angeles, telefoon 
5291 6131.  
30 SEPTEMBER: Leidens Ontzet 
Lokatie is nog niet bekend. Check de website. Als alles goed gaat zal er weer haring en paling zijn en 
natuurlijk bier.  

OKTOBER 
12 OKTOBER: Koffieochtend 
Meer informatie volgt.  
14, 15, 16 OKTOBER: Wildwatervaren 
Ieder jaar weer een topper. Niet missen dus. Echt avontuurlijk en gezond. U kunt zich ook nu al opgeven 
bij Henk Keizer, telefoon 5846 1586 
28 OKTOBER: Bridgeavond 
Lokatie volgt. Aanvang 20.00uur. Opgeven bij Vita Bueninck, telefoon 5520 3800 

NOVEMBER 
9 NOVEMBER: Koffieochtend 
Lokatie volgt nog. 
11 NOVEMBER: Herfstborrel/Algement Ledenvergadering 
We moeten nog beslissen over de lokatie. Maar we houden u op de hoogte. Wel vast noteren in uw 
agenda!!! 
19 NOVEMBER: Jaarmarkt 
Het heeft even geduurd maar hij is weer terug zij het in een afgelankte vorm. Maar toch met vele 
Nederlandse artikelen en een kans om uw overtollige spullen (boeken, platen, etc) ter verkoop aan te 
bieden. Opbrengst komt ten goede aan het KJF. Lokatie: Edron, aanvang 11.00uur 
 

 
Krijgt u de POPO niet op tijd, dan kunt u altijd informatie over de activiteiten van de 

Nederlandse Vereniging op de website vinden: 
http://mexico.nederlandse-vereniging.net 



Willy de Winter 
 

Officieel tolk- vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 
 zodanig erkend door praktisch alle ambassades van Amerika en  

Europa 
 

Nederlands (Vlaams) - Frans - Duits - Engels - Spaans -  
Italiaans - Portugees en andere talen. 

 

Avenida Horacio 528 (404), Colonia Polanco, 11570, México D.F. 
Tel.: 5545 5764 / 5254 7446, Fax: 5531 0348 

 
Marijke J. Larenas-Linnemann 

 
Drs. Spaanse taal en letterkunde 

Lerares M.O. Spaans 
Beëdigd  tolk-vertaler 

 
Privé- en groepslessen Spaans, Engels, en Nederlands 

Vertaalwerk Spaans, Portugees, Engels, Frans, Duits en Nederlands 
 

Clases privadas y en grupo de Español, Inglés y Holandés 
Traducciones Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Holandés 

 
TEL./FAX: (5) 675 44 04 
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Heeft U ook zo’n trek in een broodje kroket? 
Of heeft u graag de lekkerste hollandse snacks in huis voor onverwachte gasten? 

 
Van nu af aan kan dit! 

 
 
 
 
 

Groentekroketten 
Garnalenkroketten 
Ham/kaaskroketten 

Misschien uw eigen vulling naar keuze?  
op bestelling bij  

Mevrouw Rina Coumans 
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