
POPO 

 
Hoewel Koninginnedag in de Jordaan niet te evenaren is, 
komen de festiviteiten in Mexico Stad op een goede 
tweede plek ! 
 
In centro Banamex wordt van 18:00 tot 20:00 eerst door de 
HM ambassade de receptie georganiseerd. Daarna van 
20:00 tot de kleine uurtjes het feest van de Nederlandse 
vereniging. 
 
Er wordt een diner geserveerd en er zal ruim de 
gelegenheid voor een dansje zijn. Tussen de gangen door 
worden loten verkocht ten bate van het Koningin  Juliana 
Fonds. Tussen de prijzen bevinden zich oa vliegtickets 
naar Nederland. 
 
Kaarten kosten 500 pesos per persoon (aan de deur veel 
duurder en toegang NIET gegarandeerd ivm plaatsen). De 
kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden. 
 
Centro Banamex is te vinden op het complex “hipodromo” 
op Avenida Conscripto. 

Het is bijna 30 April 

UW ATTENTIE  WAARD 

• Leuke (vakantie) verhalen?.. 
stuur ze naar de POPO. 

• Hoe komt u hier zo verzeild ? 
Laat het eens weten aan de 
lezers van de POPO. 
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Van de Bestuurstafel 

Was ook een soort ex-pat 

 

Billet doux 
 
Ik wilde een gedicht op een waaier schrijven, 
Zoodat je de woorden je kunt toewuiven 
En de strophen, wanneer je wilt blijven 
Mijmren, weer achtloos dicht kunt schuiven. 
 
Maar liever wilde ik dat ze binnen 
In je gewaad geschreven stonden, 
Zoodat tegelijk met batist of linnen 
Mijn gedachten je streelen konden.  
 
Ik zou deze dwaze wensch niet uiten, 
Als mij een krankzinnige was vervuld: 
Je eenmaal zelf in mijn armen te sluiten... 
Maar ik heb engelengeduld 
 
JJ Slauerhoff, scheepsarts, dichter en schrijver. 

 

 
Er ging vorige maand iets goed fout. Door misverstanden, Semana Santa - met de daarbij komende vakanties - is de POPO er véél te laat 
uitgegaan. Onze excuses hiervoor en we zullen ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt.  
 
De voorbereidingen voor het Oranjebal zijn inmiddels in volle gang. Als uw adres bij de ambassade bekend is heeft u reeds een 
uitnodiging ontvangen voor de receptie voorafgaande aan het feest. Bijgesloten heeft u ook een flyer ontvangen met daarop de gegevens 
en telefoonnummers waar u kaarten voor het bal kunt kopen. Houdt er u wel rekening mee: vol is vol. Als we aan het maximale aantal 
zijn – 180 personen – moeten we, helaas, nee verkopen. Het is dus zaak dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met één van de 
bestuursleden om uw kaarten te reserveren. Ook zult u nog gebeld worden door één van de bestuursleden en u zult emails ontvangen om u 
te helpen herinneren.  
Tijdens het Oranjebal zullen we loten verkopen – 50 pesos per stuk – voor de verloting van twee tickets naar Amsterdam, aangeboden 
door de KLM en een aantal mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld door Philips. De opbrengst van de verloting komt te goede van het 
Koningin Juliana Fonds. Elders in deze POPO kunt u mee informatie vinden over dit fonds. In kort is het doel van het KJF om financiële 
steun te verlenen aan Nederlanders, gewezen Nederlanders of personen die met Nederlanders getrouwd zijn geweest. Deze steun kan 
bestaan uit een financiële bijdrage voor medische kosten, studie bijdragen voor de kinderen of voor maandelijks levensonderhoud. 
Jaarlijks doen ongeveer 5 tot 6 mensen een beroep op het fonds. Door het wegvallen van de bazaar is het KJF zijn funding vanuit de 
Nederlandse Vereniging kwijt, wat ook de enige bron van inkomsten was. Uw medewerking in de vorm van veel lootjes te kopen wordt 
dan ook tenzeerste op prijs gesteld.  
 
Totslot vast een aankondiging voor de Buitendag die op 21 mei in Cuernavaca zal plaatsvinden. Vergeet u niet op te geven. Heerlijk om 
eens wat frisse en schole lucht te happen.  
 
Tot de 30ste april en veel lees plezier met de uitgave van de POPO.  
 
 
Marco Bueninck 



O p le id in g :   
R ij k s u n iv e r s it e it  U t r e c h t  
I n s t . N a c . d e  P e d ia t r ía , M é x ic o  

DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 
Alergologe en kinderarts 
(kinderen en volwassenen) 

 
HOSPITAL MÉDICA SUR 
 Puente de Piedra n° 150 

Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 
  14050 México D.F. 

Torre 1, consultorio 201 
tel: 5606.2277 ext. 2201/ 5606.4918 

Celular: 044-55-8509.5950 
radio: 5449.5299 cl. 8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 
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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-
BITTEN  

 
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. Virgi-
lio, Polanco 



 Dus je bent paus, je pruttelt langzaam dood, 
kucht je laatste adem uit, denkt na heel veel aardse 
vakanties aan je laatste grote reis te beginnen en er 
blijkt niks te zijn. Er valt niks te reizen. Er is geen 
hiernamaals, geen hemelpoort, geen Petrus, geen 
engelen, gewoon helemaal niks. Omdat je dood bent 
kan je niet terug om te vertellen dat al dat geloven 
zinloos is. Je kan niet uitleggen dat het tijdsverspill-
ing is. Om over het zinloze offer van het celibaat van 
je collega's maar te zwijgen. Er is namelijk geen God, 
geen Allah, er is helemaal niks. Hoe zal je je als paus 
dan voelen? Belazerd? Mislukt? Het Thom de Graaf-
gevoel? 
 
Toen ik de paus afgelopen woensdag voor de laatste 
keer voor het raam van de Sint Pieter zag verschijnen, 
deed hij mij denken aan onze krullenbol Thom, de ex-
minister van Spek- en Bonenzaken tijdens een van 
zijn laatste politieke acties. De landelijke tournee met 
zijn wanhoopsbus om nog een keer De Gekozen Bur-
gemeester uit te venten. Thom wist toen al dat het op 
was. Hij had zelfs een deurmat laten maken met 
daarop het logo van zijn kroonjuweel. Iedereen 
veegde zijn voeten op het karige ideaal van zijn 
achterhaalde partijtje. D66: de D is van Dittrich en 66 
staat voor het aantal leden of het aantal kiezers. Dat 
laatste weet ik nooit. Het zijn lieve, keurig af-
gestudeerde jarenzeventigsofties, het soort mannen 
dat met hun Lousewiesen mee naar de Huishoudbeurs 
moet. 
 
En ze hebben humor! In het zogeheten paasakkoord 
staat dat de publieke omroepen geen amusement meer 
mogen uitzenden, maar dan moeten Het Journaal en 
Den Haag Vandaag gauw weg. Want mede door de 
gekozen-burgemeesterssoap zijn die programma's de 
laatste tijd amusanter dan ooit. De Graaf treedt af en 
wordt opgevolgd door partijvoorzitter Alexander 
Pechtold. Wat het beroep van deze man was? Burge-
meester van Wageningen! Gekozen? Nee, gewoon 
benoemd! Als nou een van de laatste idealen van je 
partijtje is dat je als burgervader gekozen dient te 
worden, dan laat je je als voorzitter van die club toch 
niet benoemen? 
 
Het eerste waar Trix onmiddellijk bij zijn beëdiging 
over begon was het nieuwe bevrijdingsmonument, 

oftewel De lul van Wageningen. 
,,Als ik u was, was ik voor de onthulling ook uit dat 
Veluwse gat gevlucht. Al over het bulderende gepeu-
pel nagedacht?'', heeft de vorstin hem toegebeten. 
,,Een erectie als ode aan mijn vader! Als pappie iets 
niet verdiend heeft...'' 
 
De Nederlandse politiek. Deze week kwam bij de 
Verenigde Naties een rapport uit waarin staat dat de 
mens maar met één ding bezig is: het in hoog tempo 
vernietigen van de aarde. Bossen zijn verdwenen, 
leeggeviste zeeën vervuild en de lucht is zuurstofloos 
en smerig. Je verwacht een spoeddebat in de Tweede 
Kamer. De aarde gaat stuk. Het lijkt me de moeite 
waard om het er even over te hebben. Maar ze hadden 
geen tijd. Ze maakten zich druk over het feit dat ze op 
Koninginnedag niet aanwezig mogen zijn bij het 
volksfeest op het Haagse Malieveld. Ze zijn furieus 
dat ze het optreden van Frans Bauer moeten missen. 
Voorzitter Weisglas moest gaan vragen of de Kamer-
leden alsnog uitgenodigd mochten worden. De 
voorzitter op zijn knietjes. Wat een aandoenlijke ar-
moe! 
 
Of ik daar optreed? Ja! Als republikein ga ik een 
mooi liedje voor ons vorstenhuis kwelen. Ik sta daar 
niet als mens, maar als artiest! Ik word aangekondigd 
als de Alexander Pechtold van het Nederlandse caba-
ret! 
 
Of we D66 na de opheffing zullen missen? De dageli-
jkse wauwelmening van Boris? Die niet. Wel Laurens 
Jan Brinkhorst. Een van de heerlijkste kakkers die ik 
ken. Afgelopen weekend kwam hij op de fiets naar 
het Binnenhof. Met een helm op. Zo'n tuttige Duitse 
badgastenhelm! En die was zo onbedaarlijk grappig. 
In dat beeld zat in één klap heel D66. Fietsen met een 
helm op. Zestien keer heb ik de video teruggespoeld. 
Het laatste amusement bij de publieke omroep. Brink-
horst als de Willempie van Den Haag. Heerlijk! Ik 
mompel dan ook al de hele week, nog vrolijker dan 
anders: ,,Het leven is wél leuk!'' 
 
Youp van ‘t Hek, NRC Handelsblad April 2005 
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KREUNJUWELEN 



 
INTERNATIONAL RELOCATION  

SERVICES 
 

 
THE MOST COMPREHENSIVE  

RELOCATIONS SERVICE IN  
MEXICO CITY AND  THE  

CUERNAVACA AREA 
 

RESIDENTIAL * COMMERCIAL *  
ORIENTATION * WEEKEND HOMES  *  

VACANTION RENTALS 
Patrica Hogan 

Director 
 
Our new address: Agua Y Seijas 35 PB-B, Col. Virreyes, 11000 Mexico, 
D.F. 
Office phones: 011 (525) 5520-6771/5540-0795.  
E-mail: interese@solar.sar.net 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Meubelmakerij en Timmerwerkplaats 
 

 “La Piscarra” 
Reparaties 

Meubels in opdracht 
Kasten, deuren  en trapleuningen 

 
 
 
 
 

 Sr. Jaime Mendoza 
Tel 57104459 

 
 

VEILIGHEID IN MEXICO STAD 
 
 

Marcel Krau, de Nederlandse directeur van Control Risks Mexico, 
 
(http://www.crg.com)  
 
een internationaal bedrijf dat risico's voor bedrijven analyseert en terzake adviezen 
geeft, is bereid gevonden om voor de Nederlandse gemeenschap een introductie te 
geven over veiligheid in Mexico Stad en maatregelen die we allen kunnen nemen om 
de risico's te beperken. 
 
Deze voordracht zal plaats vinden op woensdag 13 april a.s. om 20.00 uur in de 
Nederlandse ambassade.  
 
De ambassade verzoekt u, indien u wilt komen, om uw aanwezigheid te bevestigen 
door te mailen naar mex@minbuza.nl of te bellen naar tel . 5258.9921, toestel 213.  
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Cancellation now ....AVAILABLE FOR SEMANA SANTA  
  
  

Acapulco’s best kept secret.  

 
Sea Front apartment with beautiful large private garden, swimming pool, pier and small beach. Tucked in curve of the bay 

near the Yacht club/ divers and town divers Caleta beach, walking distance10-15 minutes.  
 
 

3 bedrooms with individual electronic controlled air-conditioning, king/queen/twin beds, 3.1/2 bathrooms, living-dining with 
open Hawaiian shutters overlooking the bay, fully equipped kitchen with 2 refrigerators, dishwasher, disposer, marble floors.  

Washer/Dryer.  
 

Great for a nice long weekend, a fishing trip with pick up and drop off at the pier.  
  

200.00 US a day/  
250.00 US Deposit for breakage and loss  

100.00 US Deposit Energy 10 day plus arrangements available.  
75.00 Cleaning and Laundry deposit  

Chamber maid service optional  
  
 

send email: to ingridrooda@comcast.net, ier@easy.com,bronrooda@comcast.net  
tel : 52 55 512956 / 52511938/  

US 214 547 1800l cell 214 714 1547  
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Mededeling van de ambassade  
 
 
 

Referendum over de Europese Grondwet 
 
 
 

Het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet zal plaatsvinden op 
woensdag 1 juni 2005. 

 
 
 

PROCEDURE 
 
Registratie/algemeen 
Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn kunnen aan het referendum deelnemen. Zij dienen de Nederlandse nationaliteit te 
bezitten en op de dag van het referendum de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
 
Personen die reeds bij de gemeente Den Haag geregistreerd staan 
Nederlanders in het buitenland die zich voor de meest recente Tweede Kamer verkiezingen bij de gemeente Den Haag hebben laten 
registreren, zullen automatisch rechtstreeks door de gemeente Den Haag worden aangeschreven en een registratieformulier ontvangen. 
 
Personen die niet staan ingeschreven als kiesgerechtigde bij de gemeente Den Haag 
Personen die niet staan ingeschreven bij de gemeente Den Haag kunnen vanaf heden een verzoek indienen tot registratie van 
kiesgerechtigdheid. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een kiesregistratieformulier (model Wrreg 6/D 3-1) dat kan worden 
betrokken van het internet (www.ukomttochook.nl of www.minbuza.nl/verkiezingen). 
 
Ook kunnen zij contact opnemen met de gemeente Den Haag en telefonisch of per e-mail een registratieformulier aanvragen (tel: + 31-
70-353 4400/ e-mail: verkiezingen@dbz.denhaag.nl). 
 
Na completering dient het formulier te worden gestuurd aan de ambassade of aan de gemeente Den Haag. Ingevulde 
kiezersregistratieformulieren dienen uiterlijk de 43ste dag voor de dag van de stemming (19 april) door de gemeente Den Haag dan wel 
door de ambassade te zijn ontvangen.  
 
 
 

Nadere informatie kunt u vinden op de website van de ambassade : www.paisesbajos.com.mx 
 
 
 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE GRONDWET 
Voor de volledige tekst van de Europese grondwet wordt verwezen naar de website : www.referendumeuropesegrondwet.nl.  



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 
PVDA BLOKKEERT GEKOZEN 
BURGEMEESTER IN EERSTE KAMER: DE 
GRAAF STAPT OP 
De rechtstreeks gekozen burgemeester komt er 
voorlopig niet. De fractie van de PvdA in de Eerste 
Kamer, gesteund door ChristenUnie, SGP, GroenLinks 
en SP, heeft gisteren tegen de daarvoor noodzakelijke 
Grondwetswijziging gestemd. Daardoor werd het 
wetsvoorstel verworpen. De Graaf gaf als reden voor 
zijn aftreden dat hij niet meer geloofwaardig is als 
minister voor Bestuurlijke Vernieuwing. Hij was tot de 
conclusie gekomen dat zowel de gekozen burgemeester 
als een nieuw kiesstelsel in deze kabinetsperiode niet te 
realiseren is. 
 
TWEE KEER GOUD VOOR 
BAANWIELRENNERS  
De Nederlandse baanéquipe heeft vrijdagnacht bij de 
WK baanwielrennen in Los Angeles twee gouden 
medailles gewonnen. Theo Bos won de 
kilometertijdrit.... 
 
PINPASFRAUDE VIA GELDAUTOMAAT NAAR 
MINIMUM  
Het plaatsen van speciale beschermingskapjes op 
geldautomaten heeft de pinpasfraude via de 
'flappentapper' tot een minimum teruggebracht. De 
laatste maanden zijn geen nieuwe meldingen 
binnengekomen van bij geldautomaten gekopieerde 
pasjes, waarmee illegaal bedragen zijn opgenomen.... 
 
BENZINEPRIJZEN OP RECORDHOOGTE  
De prijzen van euro ongelood en super plus zijn op 
recordhoogte gekomen, een liter ongelood kost per 1 
April 1 Euro 38, omgerekend zo’n 17 mexicaanse 
peso. 
 
MACEDONISCHE OUD-MINISTER 
INGESLOTEN IN SCHEVENINGEN  
De Kroatische autoriteiten hebben donderdag de 
Macedonische oud-minister van Binnenlandse Zaken 
Ljube Boskovski uitgeleverd aan het Joegoslavië-
Tribunaal... 
 
HEINEKEN KOMT MET MOSLIMBIER 
Bierbrouwer Heineken introduceert dit jaar moslimbier 

op de wereldmarkt. Het heeft een kleine schuimkraag, 
bevat geen alcohol en smaakt naar limonade. Deze 
zomer komt Fayrouz te koop in Marokko. In de 
Verenigde Staten gaat de brouwer light bier verkopen 
onder zijn eigen naam, met minder alcohol, calorieen 
en koolhydraten. 
 
VERZET TEGEN EU-GRONDWET NEEMT TOE 
De onrust onder voorstanders van de Europese 
Grondwet neemt toe in Frankrijk na de publicatie van 
een tweede peiling die een meerderheid van 'nee'-
zeggers voorspelt. 
 
WW WORDT TOT BIJNA VIER JAAR 
BEPERKT 
Ontslagen werknemers hebben in de toekomst recht op 
maximaal 41 maanden WW-uitkering. Nu is dit nog 
zestig maanden. 
 
EINDELIJK EEN TOPCLUB VOOR HET 
UITKIEZEN 
Mark van Bommel wordt gevolgd door pakweg twaalf 
clubs. Drie of vier daarvan hebben serieuze 
belangstelling voor de speler, die transfervrij vertrekt 
bij PSV.... 
 
PVDA WIL ELKE BURGER 200 EURO 
'TERUGGEVEN' 
PvdA-leider Bos wil dat het kabinet alle burgers dit 
jaar 200 euro teruggeeft, want 'Nederlanders hebben er 
recht op hun geld terug te krijgen.' Bos noemt de 
teruggave gerechtvaardigd, omdat het kabinet met zijn 
begrotingstekort binnen de Europese normen blijft. ' 
 
HISTORISCHE AFGANG BIJ DEBUUT BLIND 
Ajax verliest topper van PSV met 0-4 in de Arena. 
Pijnlijker had het debuut van Danny Blind als trainer 
van Ajax niet kunnen zijn. De 43-jarige Zeeuw sluit 
zijn eerste optreden in de Arena af met een historische 
afgang. Het is sinds de invoering van het betaalde 
voetbal in 1954 niet eerder voorgekomen dat Ajax een 
thuiswedstrijd met vier doelpunten verschil verloor. 
Inmiddels is de beker (halve finales) de enige 
troostprijs waar Ajax nog naar meedingt. 
 

(Continued on page 10) 
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GRIEPGOLF KOSTTE DIT JAAR 800 MENSEN 
HET LEVEN 
De griepgolf van dit jaar heeft in februari ongeveer 800 
mensen het leven gekost. Dat conclusie trekt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit een 
sterftestijging, vooral in het zuiden van het land. 
 
VIER ZELFMOORDEN MET BEHULP VAN 
WEBSITE 
Ten minste vier mensen hebben zelfmoord gepleegd met een 
medicijn dat zij bestelden en kochten via de website 
dokteronline.com. Dat zeggen twee 'suïcideconsulenten' die 
met deze personen over hun zelfdoding spraken. 
 
PSV TEGEN OLYMPIQUE LYON, AZ TEGEN 
VILLARREAL  
PSV speelt in de kwartfinales van de Champions League 
tegen Olympique Lyon. Er werd 5 april 1-1 gelijkgespeerd 
in de uitwedstrijd, waardoor de Eindhovenaren goede 
vooruitzichten hebben op de halve finales, na de return in 
Eindhoven. AZ komt in de kwartfinales van de Uefa Cup uit 
tegen het Spaanse Villarreal en won de uitwedstrijd 
verrassend met 2-1, nog betere vooruitzichten dus ! 
 
NIEUWE FUSIEKRANT VERSCHIJNT OP TABLOID 
Het Algemeen Dagblad en zeven regionale kranten uit de 
Randstad gaan eind augustus op in een nieuw dagblad op 
tabloidformaat. Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe krant 
gaat heten. Er verdwijnen 325 banen door de fusie. 
 
STEEDS MEER JONGEREN HEBBEN SEKS 
Het aantal jongeren onder de achttien dat seks heeft gehad is 
de afgelopen tien jaar gestegen. In 1995 had een kwart van 
de jongeren voor hun achttiende seks (alleen coïtus) gehad, 
nu geldt dat voor eenderde van de jongeren. 
Een op de zes meisjes zegt wel eens gedwongen te zijn tot 
seks, dat geldt ook voor een op de twintig jongens... 
 
LOE DE JONG, GEWAARDEERD EN OMSTREDEN 
De historicus Loe de Jong, die voor generaties Nederlanders 
het beeld van de Tweede Wereldoorlog heeft bepaald, is 15 
maart op 90-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. 
 
STUDENT HEEFT RECHT OP BEURS IN HELE EU 
Studenten uit lidstaten van de Europese Unie die in een 
ander EU-land gaan studeren hebben in beginsel recht op 
een studietoelage van dat land. Dat heeft het Europees Hof 

van Justitie vanmorgen bepaald. 
 
VERKOOP VAN SIGARETTEN EN SHAG OMLAAG 
De verkoop van het aantal sigaretten is vorig jaar met 12 
procent afgenomen. Ook is er 8 procent minder shag 
verkocht. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek 
gisteren gemeld. 
 
WILDERS WALST OVER GRONDWET EN 
VERDRAGEN HEEN 
Afgelopen zondag presenteerde Tweede-Kamerlid Geert 
Wilders het programma waarmee hij in 2007 aan de 
verkiezingen wil deelnemen. Negentien pagina's met 
drastische voorstellen....Hij pleit voor een algehele 
belastingverlaging, voor een aanval op de bureaucratie en 
voor veel aandacht voor veiligheid. 
 
CEL- EN TAAKSTRAFFEN VOOR 
COMPUTERKRAKERS 
De rechtbank in Den Haag heeft vanochtend vijf jonge 
computerkrakers veroordeeld tot taak- en celstraffen en 
jeugddetentie. De jongeren voerden in oktober een 
computeraanval uit op overheid.nl en regering.nl. 
 
 
BREDA EN DEN HAAG TOCH BIJ HSL-NET 
Nederland en België hebben een 'creatieve oplossing' 
bedacht om de steden Den Haag en Breda aan te sluiten op 
de nieuwe Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL) tussen Amsterdam 
en Antwerpen. Nederland en België hebben een akkoord 
over de rijtijden en stopplaatsen van de hogesnelheidslijn 
(HSL) van Amsterdam naar Brussel. 
 
WAARDE HUIS DAALT KWART BIJ AFSCHAFFING 
AFTREK 
De huizenprijzen dalen met 23 tot 30 procent wanneer de 
hypotheekrente ineens wordt afgeschaft. Met een milde 
variant is deze prijsdaling te beperken tot 7 procent in de 
komende tien jaar.... 
 
CHELSEA EFFECTIEVER DAN BARCELONA IN 
VOETBALSHOW 
In een sprankelende partij voetbal heeft Chelsea zich 
gisteravond na een 4-2 thuiszege op FC Barcelona geplaatst 
voor de kwartfinales van de Champions League. AC Milan 
won opnieuw met 1-0 van Manchester United. Olympique 
Lyon overklaste Werder, na een 3-0 zege in Bremen, op 
Franse bodem met 7-2.  informatie over deze gratis dienst, 
en kunt u de nieuwsbrief desgewenst opzeggen: 

(Continued from page 9) 

(Continued on page 11) 

Nederlands Nieuws (2) 



VOLUME 42,  ISSUE 3 PAGE 11 

 
 
KAMER VERWERPT DONORREGISTRATIE 
De verplichte registratie van alle volwassenen als donor is 
dinsdag verworpen door de Kamer. De Nierstichting sprak 
over 'een zwarte dag voor de patiënt'.... 
 
ABN AMRO WIL ITALIAANSE BANK KOPEN 
ABN Amro-topman Rijkman Groenink heeft vanochtend 
gesproken met de president van de Italiaanse centrale bank 
Antonio Fazio over een eventuele overname door ABN 
Amro van de Italiaanse bank AntonVeneta. 
 
CAMP SMITTY OVERGEDRAGEN AAN BRITTEN 
Nederland heeft maandag de verantwoordelijkheid voor de 
Iraakse provincie Al Muthanna officieel overgedragen aan 
Groot-Brittannië. De Nederlandse vlag werd gestreken in 
Camp Smitty en de Union Jack gehesen.... 
Hiermee komt een einde aan twintig maanden Nederlandse 
missie in Irak, waaraan ruim 7000 militairen deelnamen. 
Twee Nederlandse militairen kwamen om: sergeant-1 Dave 
Steensma van de Koninlijke Landmacht op 10 mei vorig 
jaar en wachtmeester-1 Jeroen Severs van de Koninklijke 
Marechaussee op 14 augustus vorig jaar. Tijdens hun missie 
hebben de Nederlanders 3360 veiligheidsfunctionarissen 
opgeleid. 
 
DE LOOR VERRAST: EERSTE VOOR FRIESINGER 
Barbara de Loor won de 1000 meter schaatsen verrassend 
voor de Duitse Anni Friesinger, die een thuiswedstijd reed. 
 
NEDERLAND MAZZELT TEGEN ZWITSERS IN DE 
DAVIS CUP 
De beste tennisser ter wereld was er niet bij (Federer), en 
toch dreigde voor Nederland een afgang tegen de tweede 
garnituur van Zwitserland. Met veel fortuin plaatste 
Nederland zich na twee krankzinnige vijfsetters voor de  
kwartfinales van de wereldgroep. Kopman Schalken 
overleefde tegen Wawrinka vier matchpoints en ontsnapte 
met 9-7 in de vijfde set. Bogtstra biechtte op dat hij voor 
een mogelijk vijfde partij geen fitte speler achter de hand 
zou hebben gehad. De knieblessure van Raemon Sluiter 
bleek ernstiger dan verwacht. 
 
KOUDERECORD VOOR MAART, TREINVERKEER 
BEPERKT 
4 Maart 2005 was de koudste die in de 160 jaar in maart is 
gemeten. In Marknesse (Noordoostpolder) werd om 6.45 
uur een temperatuur van 20,7 graden Celsius onder nul 
genoteerd. 
 

EURO DRUKT PRIJS IN DE SUPERMARKT 
Dat de consument voor producten in de supermarkt relatief 
weinig betaalt, is te danken aan de euro. Grondstoffen als 
koffie, cacao en sinaasappelsap waren in jaren niet zo duur, 
maar ze worden op de wereldmarkt in dollars afgerekend.... 
 
RINUS MICHELS OVERLEDEN 
Rinus Michels is begin Maart op 77-jarige leeftijd in het 
Belgische Aalst overleden. De oud-coach van onder meer 
Ajax en Barcelona won in 1988 met het Nederlands elftal 
het Europees Kampioenschap. Michels bezweek aan de 
complicaties van een hartoperatie. In februari onderging hij 
in Belgie een preventieve operatie aan zijn hartklep. 
"Ik ben er ondersteboven van", reageerde Ajax-icoon Sjaak 
Swart in een eerste reactie op Radio 1. "Het is de beste 
trainer samen met Ernst Happel die ik heb meegemaakt.  
 
DIKSTE PAK SNEEUW IN VIJFTIG JAAR 
De wegbeheerders in Nederland zetten begin Maart alles op 
alles om de autosnelwegen en doorgaande wegen droog en 
sneeuwvrij te maken. Aanleiding is de voor de komende 
nacht verwachte strenge vorst, waardoor de uitgestrooide 
pekel zijn werking verliest. Het verkeer in Nederland raakte 
in de war door een ongekend pak  
sneeuw. In delen van Friesland viel 50 centimer. Nadat 's 
morgens het openbare leven in het noorden van het land 
stilviel, ontstond in de avonduren ernstige hinder in het 
westen, midden en zuiden van het land. Nederlands grootste 
streekvervoerbedrijf, Connexxion, haalde rond acht uur de 
bussen van de weg in een groot deel van de Randstad, rond 
Arnhem en in Flevoland. Ook het Amsterdamse GVB stopte 
het busvervoer. Vanmorgen vroeg  
beslissen de streekvervoerders of het verantwoord is het 
busvervoer weer op gang te brengen. 
 
HELFT HERKEURDE WAO'ERS BLIJKT FIT 
GENOEG OM TE WERKEN 
Van de eerste lichting WAO'ers die sinds oktober vorig jaar 
opnieuw is gekeurd, blijkt de helft geheel of gedeeltelijk te 
zijn goedgekeurd. Dat betekent dat vierduizend WAO'ers 
hun uitkering verliezen. Van nog eens duizend wordt de 
uitkering verlaagd. 
 
 
Compilatie: Hanno Breunesse   
Bronnen: Volkskrant, NRC Handelsblad, Telegraaf 
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Hollandse Bloemen: Het zonnetje in huis 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor mijn Hollandse bloemenschilderijen.  
 
Sinds enige jaren maak ik grote bloemenschilderijen (tulpen, rozen,  
papavers e.d.) in olieverf op linnen. Ik exposeer regelmatig in  
Nederland, verkoop schilderijen en maak schilderijen in opdracht.  
 
Momenteel zoek ik wegen om mijn werk buiten Nederland een plek te geven.  
En omdat de schilderijen een echte Hollandse stijl hebben, denk ik dat  
de link met Nederlanders in het buitenland het meest voor de hand ligt  
om de interesse op te wekken. Vandaar dat ik denk bij de Nederlandse  
ambassades in het buitenland aan het juiste adres te zijn.  
 
Graag zou ik willen weten of u vanuit uw vertegenwoordiging van  
Nederland deze (ik denk met name tulpen)schilderijen kunt gebruiken. U  
kunt ze bijvoorbeeld als origineel relatiegeschenk cadeau doen of uw  
kantoren er een zonnige, hollandse uitstraling mee geven!  
 
Wellicht kan ik via u ook aan gegevens van Nederlandse bedrijven en  
particulieren komen die graag een echte Hollandse tulp aan de muur  
zouden willen hebben hangen.  
 
Verder kan ik ook reproducties van mijn werk maken waardoor er weer  
nieuwe mogelijkheden ontstaan. En uiteraard kan ik naar wens formaten,  
kleuren en composities van de bloemenschilderijen maken. Kortom, er is  
veel mogelijk met mijn bloemenschilderijen!  
 
Voor een indruk van mijn werk kunt u mijn website bekijken:  
 
www.bloemenschilderijen.nl <http://www.bloemenschilderijen.nl/ 
 
Ik hoop van harte dat u na het lezen van deze brief en het bezoek aan  
mijn website mogelijkheden ziet voor mijn bloemenschilderijen in uw  
werk- en leefomgeving. Ik zie er naar uit dat wij elkaar daarin tot  
wederzijds genoegen kunnen zijn!  
 
In afwachting van uw reactie,  
 
 
hoogachtend,  
 
 
Janine van der Kaaij-Kruijmer  
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te koop 
huis in Cd. Brisa, vlak bij de Reforma Club en Greengates School comfortabel, op 
helling gebouwd , dus mooi uitzicht . 
4 slaapkamers, kantoor, ruime living, keuken enz. enz, garage 1 auto,  
3 tel. lijnen, huis in goede staat van onderhoud, vraagprijs 1,800.000 
bel met: Jan of Irma tel: 5364.3124 of 5364.4046 mobiel: 044.55.5214.3902 

TennisTournooi 
 

Zaterdag 26 februari was het zover, het eerste tennistoernooi van dit jaar. 
 
Acht enthousiastelingen waren om 1 uur present in de Club Irlandais met evenzovele supporters. 
De teams waren snel door Henk Keizer samengesteld en daar het weer zich liet zien als één van 
die dagen van “Febrero Loco”, gingen de spelers snel de banen op om de spieren los te spelen én 
warm te worden. 
Na het inslaan brandde de echte strijd los en de supporters lieten goed van zich horen. 
Na 1 set was het wisselen van tegenstanders, nadat Henk vakkundig de stand op het scorebord had 
ingevuld. 
Ondertussen werd het kouder en donkerder en al snel in de 2de set kwamen de druppels. Het 
grootste deel (vooral de dames) vond het toen tijd voor een opwarm/koffie break, samen met de 
kleumende supporters. Alleen de echte die-hards bleven de fraaiste ballen produceren (volgens 
eigen zeggen) 
Na een gezellig intermezzo in de kantine werden de stoute tennisschoenen weer aangetrokken en 
werd de strijd weer opgepakt. Toen het vervolgens echt begon te regenen, was iedereen zo fanatiek 
bezig dat er gewoon door werd gespeeld, echter zonder het grootste deel van de supporters. Alleen 
Marie Angeles bleef ons al kleumend aanmoedigen, waarvoor veel dank. 
Nadat de scores van de 2de en 3de set waren ingevuld en alle teams tegen elkaar hadden gespeeld, 
verhuisde iedereen weer naar de kantine, waar gedronken werd op de sportieve afloop. Voor alle 
deelnemers was er een prijs, kosten nog moeite waren gespaard en de fraaie 80-jarige beker ging 
dit keer naar Henk Keizer en ondergetekende. 
Henk, veel dank voor de organisatie, het liep als een trein en namens de spelers, dank aan de 
supporters. 
 
Jeroentje de Kleer 
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SCRYPTO door JJ Steenhuis, zaterdagkrant NRC Handelsblad 
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Oranje wat kan je.... 
 
Deze voorronden lijken tenminste de uitslagen er weer eens op.... 

 
26-03-2005 15:00 Armenie - Andorra 2 - 1   

26-03-2005 17:00 Tsjechie - Finland 4 - 3   

26-03-2005 19:00 Roemenie - Nederland 0 - 2   

30-03-2005 16:50 Andorra - Tsjechie 0 - 4   

30-03-2005 20:00 Macedonie - Roemenie 1 - 2   

30-03-2005 20:30 Nederland - Armenie 2 - 0   

stand | voetbal | wk 2006 kwalificatie | uefa groep 1 
team gesp. gew. gel. verl. pnt. voor tegen saldo bijz. 

Nederland 6 5 1 0 16 14 3 11 0 

Tsjechie 6 5 0 1 15 14 5 9 0 

Roemenie 7 4 1 2 13 12 8 4 0 

Finland 6 3 0 3 9 13 10 3 0 

Macedonie 7 1 2 4 5 7 9 -2 0 

Armenie 7 1 1 5 4 4 15 -11 0 

Andorra 7 1 1 5 4 3 17 -14 0 

Paaseieren zoeken bij Paul en Eva Polano, 
 

Zaterdag 12 Maart, op practige lokatie thuis bij Paul en Eva Polano vond de jaarlijkse 
paasbrunch plaats. 
 
Het buffet was heerlijk, voorgerecht, hoofdgerecht en toet. Vooral lekkere zweedse 
gehaktballetjes en eindeloos veel bramen geschonken door ???....Roorda ?? Echte kilo's 
sappige grote bramen.  
 
Er waren een twintigtal kinderen die eieren konden verven (o.a. gekookt door Marie Angeles) 
en alles voortreffelijk voorbereid door Patty van Joost. Daarna de eieren verstopt door de 
'paashazen' Joep en Erik. En daarna alle kinderen op jacht naar de erg lekkere chocolade 
eieren, waarbij de grote de kleintjes erg schattig hielpen. Daarna konden de kinderen de 
paaschocolade en de eierverf in het zwembad weer afspoelen en lekker spelen.  
 
Terwijl de oudere garde de heerlijke wijn konden drinken en lekker keuvelen onder de 
parasols. Een groot succes.  
 

Paul en Eva, heel hartelijk dank voor de gastvrijheid en vlekkeloze organisatie ! 
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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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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        

Zwemmen met Dolfijnen 
Zondag 17 April in Mexico DF 

 

 
   

ORGINEEL, SPEKTAKEL, NOOIT EERDER VERTOOND, SPECIAAL VOOR U .... 

  

Locatie: Chapultepec park. 

  

  

Er gaan uitgebreide instructies aan vooraf en iedereen (die 
dat wil) krijgt een "wet suit" aan! Ook voor ouders met kin-
deren is dit prima mogelijk en een onvergetelijke ervaring! 

  

Het zwemmen met dolfijnen gaat in groepjes van maximaal 
tien personen. Kosten per persoon zijn $650 pesos. 

  

Bent U geintereseerd bel dan met Cristina of Henk Keizer 
om een datum te prikken of aan te melden voor 17 April. 

  

Henk en Christina Keizer, 

Tel: 58.46.15.86 

Fax:58.46.15.88 

Email: hwkintlmex@iserve.net.mx  
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AGENDA 
APRIL 

13 April: Koffieochtend 
Om 10:00 verzamelen bij Astrid Bol, Monte Olimpo  160, tel 5520 4521 
Vanaf daar uiterlijk om 10:30 vertrek naar museum Dolores de Olmeda, toegan 36 
pesos + 5 voor de gids. Graag even opgeven bij Astrid en WIE WIL ER RIJDEN ? 

13 April: Voordracht over veiligheid 
Door Marcel Krauw om 20:00 in de Nederlandse Ambassade, zie ook pag 5 dit blad. 

17 April: Zwemmen met dolfijnen 
Meer informatie hiernaast. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Henk of 
Christina Keizer. 
22 April: Bridge 
Maandelijkse bridgebijeenkomst, even aanmelden bij Marco of Vita Bueninck. 
30 April: Receptie Ambassade & Koninginnebal 
Na het denderende succes van afgelopen jaar, dit jaar eveneens een tandem-operatie 
tussen Nederlandse Vereniging en Ambassade, waarbij ontvangst en officiele toast 
overloopt in een groots gala met diner. Organisatie in handen van Henk Keizer en 
Joost Draaisma. 

MEI 
21 Mei: Buitendag 
Deze keer op een mooie plek met zwembad en grasveld in Cuernavaca bij Hans van 
Marwijk.   

JUNI 
11 Juni: Paardrijden 
 

DE MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND WORDT 
GECOORDINEERD DOOR  

ASTRID BOL TEL 5520 4521 

 
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 
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Personalia  - Nieuwe Leden 

De gegevens van de leden worden bijgehouden door Eric van Nuland.  
Indien uw gegevens niets juist zijn opgenomen, gelieve een email te zenden aan: 

nvmexco@prodigy.net.mx  
of bel : 

5662 1033. 

 
Wij kunnen het gehele pakket van internationale verhuizing  
en/of relocation services voor U regelen en met de meeste  
verhuispartners in Mexico samenwerken.  
 
Kijk op onze Website www.AStarRelocation.com voor  
meer informatie. 
 
Contact: Astrid van den Noort 
 

              Kerklaan 3A, 4944 VA  Raamsdonk Nederland. AStarRelocation@aol.com 
            Tel 31 162 580789            Fax 31 162 521692        Mobiel 31 6 53948663                     

Vertrokken uit Mexico: 
  
 
 
Norbert & Diana Bielderman-Boudewijns .  
 
 
 
Hans, Marjan, Stephanie en Olav van Eerd  
6-11-16, Sumiyoshi Yamate  
Higashinada-ku, Kobe 658-0063  
Japan  
tel. +81 78 843 6851  

 



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 



Voorzitter Marco Bueninck  mbueninck@hotmal.com 

Vice Voorzitter Roel van Halen  vanhalen@mexis.com 

Secretaris Jos de Leijer  jdleijer@att.net.mx 

Penningmeester Joost Draaisma  jdraaisma1@worldbank.org 

Leden  Diana Boudewijns  dboudewijns@yahoo.com 

  Hans van Eerd  hans.vaneerd@intervet.com 

  Christina Keizer  hwkintlmex@iserve.net.mx 

  Henk Keizer  hwkintlmex@iserve.net.mx 

  Desire Martinez  marlar1@prodigy.net.mx 

  Eric van Nuland  ericddd@prodigy.net.mx 

  Hans de Kleer  hans-de.kleer@minbuza.nl 

  Paul Polano  polano@aol.com 

  Marie Claire van Rooy mcv_rooy@yahoo.com 

  Anja Coopmans  anja.coopmans@msn.com 

  Anneke Yserd  anjean_mi@prodigy.net.mx 

POPO  Hanno Breunesse   Hanno_Breunesse@fmo.com 

  Marco Bueninck  bueninck@dimsa.com.mx 

Redactie:  

Marco Bueninck 

mbueninck@hotmail.com 

& 

Hanno Breunesse 

Hanno_Breunesse@fmo.com 

Redactieadres: 

Prado Norte 672 

Lomas Chapultepec 

11000  Mexico, D. F. 

Fax: 5202 2342 

 

Ledenadministratie: 

Eric van Nuland  

ericddd@prodigy.net.mx  

Bestuur Nederlandse Vereniging te Mexico 
Ere-Voorzitter: Harer Majesteits Ambassadeur Mr. Jan Jaap van de Velde 

Lidmaatschap van de Nederlandse vereniging in Mexico: 
Het lidmaatschap bedraagt 450 pesos per familie per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan alle aktiviteiten die  georganiseerd worden door 
de vereniging en ontvangen maandelijks (10x per jaar) het verenigingsblad de “POPO”.  

Aanmelding nieuwe leden: na betaling van lidmaatschap ad 450 pesos op rekeningnummer 73.18.795 bij Banamex sucursal 650 t.n.v. Josef Draaisma, 
een kopie van het stortingsbewijs met naam, adres, telefoonnummer en e-mail sturen naar: 

  Joost Draaisma  Tel.:  

  Guty Cardenas 21  Fax: 5480 4222 

  Col. Guadalupe Inn  e-mail: jdraaisma1@worldbank.org 

  01020 Mexico, D.F. 

Betalen lidmaatschap: bedrag storten op rekeningnummer 73.18.795 bij Banamex sucursal 650 t.n.v. Josef Draaisma. Kopie stortingsbewijs met 
vermelding van naam sturen per fax naar Joost Draaisma, fax: 54804222. 
   

Advertenties maandblad POPO: 
Vóór de 10de van de maand. Kopij aanleveren liefst als worddocument via e-mail: mijkerichelle@hotmail.com of mbueninck@hotmail.com.  

Tarieven advertenties voor verenigingsjaar 2004/2005 

De POPO, het officiële orgaan, van de Nederlandse Vereniging wordt 10 maal per jaar gepubliceerd.  

1/1 pagina:  $2,000   1/4 pagina   $    500 

1/2 pagina:  $1,000   Popo Speurders  $    125 

Kopij: Inleveren op diskette of per email (het liefst als word-document), vóór de 10de van de maand bij de redactie. De redactie behoudt zich 

het recht voor ingezonden bijdrage te wijzigen, na overleg met de inzender. 
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Nederlandse Vereniging te Mexico 
Inschrijfformulier 

 

 

Naam _____________________________________________________________________________ 

 

 

Adres _____________________________________________________________________________ 

 

 

Colonia:  __________________________________________________________________________ 

 

 

Postcode ____________________ Stad /Staat___________________________________ 

 

 

tel.  __________________________________ 

 

 

fax  __________________________________ 

 

 

e-mail            __________________________________ 
 

 

Lidmaatschap MXN 500,00 per gezin per kalenderjaar. Inschrijfformulier zo volledig 
mogelijk invullen en afgeven met betaling lidmaatschap aan een van de bestuursleden of 
opsturen naar: Joost Draaisma 
   Guty Cardenas 21 
   Col. Guadalupe Inn 
   01020 México D.F. 
   tel. 5593.5187 (voorkeur ‘s avonds na 8 uur) 
 
Lidmaatschap kan ook op de bankrekening van de vereniging gestort worden: 
Banamex sucursal 650 rekening 7318795 t.n.v. Josef Draaisma, daarna graag een kopie 
van stortingsbewijs met inschrijfformulier opsturen per fax 5480.4222. 
 
 


