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Nederlands en Spaans bij U thuis of op kantoor. 

  
Tel. 5540647488       Ronald Bakker 

bakker1951@yahoo.com 

  
Holandes y Español a domicilio. 

Tel. 5540647488        Ronald Bakker 
bakker1951@yahoo.com 
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Van de redactie 
 

De afgelopen maand heb  ik wat  leden geraadpleegd over wat ze van de PoPo vinden en  ik heb 
daar wat reacties op gekregen, zowel over de vorm als over de  inhoud. Over de vorm vond men 
dat ons tijdschrift wel eens een wat modernere aanblik zou kunnen krijgen: wat meer illustraties, 
een wat professioneler ontwerp, de tekst niet over de volle breedte van de pagina, maar wellicht 
verdeeld over twee kolommen, dat alles om ons blad wat makkelijker leesbaar te maken. Voor wat 
betreft de inhoud waren er suggesties om wat meer practische informatie op te nemen over leden 
en activiteiten: bijvoorbeeld meer verslagen van activiteiten en ook een  rubriek personalia met 
gegevens  over  nieuwe  leden,  vertrokken  leden,  wijzigingen  in  adressen  en  telefoonnummers, 
gezinsuitbreidingen, e.d.. 

Voor wat  de  vorm  betreft moet  ik  bekennen  dat  ik  een  amateur  ben  in  het  vak.  Ik  ben  geen 
ontwerper en voor tekenen haalde  ik op de middelbare school met de hakken over de sloot een 
zesmin. Dus moeten jullie maar wat geduld hebben en vraag ik me af of er onder onze leden niet 
een wat geschoolder iemand is die me daarbij zou kunnen helpen. Om de inhoud wat te verrijken 
doe  ik ook  een beroep op onze  leden om wat meer  te  schriiven over  activiteiten waar  ze  aan 
deelnemen, en op de ledenadministratie om me tweemaandelijks op de hoogte te houden van de 
wijzigingen die er zijn opgetreden. 

Een initiatief van Frank Hoogendoorn was om een rubriek te lanceren onder de titel “Ik ben .....”, 
waarin vooral de leden die nog niet zolang in Mexico wonen zichzelf presenteren met een foto en 
een verhaal over hun achtergrond, wat hen naar Mexico bracht, wat ze ervan verwachtten en wat 
daarvan overgebleven  is. Een volstrekt open  format dus, waar een  ieder van kan maken wat hij 
wil. Als initiatiefnemer kreeg Frank de eerste beurt en in dit nummer van de PoPo hebben we dus 
zijn verhaal opgenomen. 

Toen  ik  begin  januari  op  het  punt  stond  naar  het  vliegveld  te  vertrekken  om mijn  reis  naar 
Nederland aan te vangen, hoorde ik het droevige nieuws van het overlijden van Pieter de Rijk. Het 
kwam  voor mij  volstrekt  onverwacht.  Ik  kon m’n  oren  niet  geloven. Hij  is  voor  ons  een  trouw 
medebestuurslid geweest, was altijd bereid z’n schouders ergens onder te zetten en z’n huis was 
steeds beschikbaar  voor onze activiteiten,  zelfs  zo dat we ons  soms bezwaard  voelden en naar 
alternatieven zochten om hem en Su Yhen niet al teveel te belasten. We zullen hem node missen. 
In deze aflevering een “In memoriam” van Henk Keizer. 

Dan  hebben we  in  dit  nummer,  naast  de  gebruikelijke  rubrieken  van  “Komende  activiteiten”, 
zowel die van de vereniging als van de Ambassade, en “Wisten  jullie dat?”, weer een stukje van 
Bernard Schut genaamd “Dromen van een beter leven”. Verder heb ik wat informatie opgenomen 
over de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 4 juni 2009 en hoe Nederlanders 
in het buitenland daaraan kunnen deelnemen. 
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Daarmee was deze aflevering van de PoPo vol en hoefde  ik het vervolg op mijn  stukje over de 
kosten van de corruptiebestrijding niet meer af  te maken. Dat bewaar  ik dus voor het volgende 
nummer. 

Ad ten Kate                                                                                                            Mexico Stad, 2 maart 2009 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 Komende activiteiten 

Donderdag 19 maart    Na‐het‐werk‐borrel 
        Le Bouchon Polanco 
        Julio Verne 102, esquina Virgilio 
        Polanco 
        18:00 
        ieder betaalt z´n eigen consumptie 

Zaterdag 28 maart    Paaseieren zoeken in La Marquesa 
        La Marquesa op de autopista naar Toluca 
        11:30 – 17:30 
        nadere informatie volgt op de website 

Zaterdag 18 april    Tennistoernooi op de Club Irlandés 
        Club Irlandés 
        Paseo de la Herradura 309 
        12:30 
        entrée: 300 peso per speler (nader te bevestigen) 

Zaterdag 9 mei (voorlopig)  Oranjebal 
        nadere informatie volgt 

Zaterdag 23 mei (voorlopig)  Buitendag met Jeu de boulle 
        bij Hans en Jo van Marweijk 
        Paseo de la Reforma 264 
        Lomas de Cuernavaca, Cuernavaca 
        vanaf 12:30 

Voor meer recente informatie zie onze site: nvmexico.nl 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



MAART/APRIL 2009 
 

 

  5 

 

    AANKONDIGING ORANJEBAL 

 

 

     Zaterdag 9 mei 2009 

     Deze avond spant de kroon in Mexico: 

    “PRE-PARTY WITH THE ROYALS” 

 

   Koninklijk feest 

   Royal dinner 

   De kroon op het werk van de Nederlandse vereniging. We verheugen ons op uw komst. 

 

   Nadere details volgen snel via www.nvmexico.nl 
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In memoriam Pieter de Rijk 
  
Op maandag 5 januari is onze vriend en ons mede‐bestuurslid Pieter de Rijk onverwachts 
overleden.  Pieter  was  een  alom  geliefde  en gerespecteerde persoonlijkheid,  die  altijd  
klaarstond om  iedereen op  zijn eigen  karakteristieke  rustige wijze daadwerkelijk of met 
advies te helpen. Binnen en buiten de Nederlandse gemeenschap stond Pieter bekend om 
zijn  kennis  en  organisatietalent.  In  de  prive‐sfeer  hielden we  allemaal   van  zijn warme 
menselijkheid, droge humor en zijn enorme sportiviteit. Velen kennen hem dan ook als de 
bedwinger van Mexico's hoogste bergtoppen. 

Pieter, je bent helaas veel te vroeg uit het leven gestapt en wij allen zullen je node missen. 
Ons medeleven  gaat  vooral uit naar  Su  Yhen, Maria  en  Laurens en we wensen hun de 
kracht toe om dit immense verlies te kunnen dragen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Henk Keizer 
 

 

 

Nederlandse week binnen het Festival Ollin Kan 2009 

Van  13  tot  en  met  20  april  2009  zal  binnen  het  VI  Ollin  Kan, 
International World Cultural Festival de Nederlandse week plaatsvin‐
den. Gedurende deze week zullen de volgende Nederlandse groepen 
optreden:  

Stricat 
Neconovelas 
Barana Quintet 
Mesechinka 
Amsterdam Klezmer Band 
Carlama Orkestar 
Mónica Akihary 
Kasba 
No Blues 
Tarhana 
Drum United 

Daarnaast  zullen  er  andere  Nederlandse  culturele  evenementen 
worden  georganiseerd.  Voor  het  programma  van  de  deelnemende 
groepen  en  de  overige  activiteiten  kunt  u  raadplegen  de  website: 
www.ollinkan.tlalpan.gob.mx. 

 

http://www.ollinkan.tlalpan.gob.mx/
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Dromen van een beter leven 

door Bernrad Schut 

Misschien hebben alle mensen waar ook ter wereld dit gemeen, de droom van een beter 
leven. Misschien is het ook meer in het bijzonder een kenmerk van emigranten. Een expat 
wordt uitgezonden en keert terug naar de veilige haven waaruit hij vertrok. Een emigrant 
gaat een onbekende  toekomst  tegemoet. Vaak  zijn  z’n koffers voornamelijk gevuld met 
verwachtingen. 

Ik was vaak in Mexico. Mijn zoon leeft er. Vertrokken met een paar koffers, een vrouw en 
1000 dollar. Naar een jungle als Mexico‐stad, waar 25 miljoen of meer mensen wonen, die 
er ook op goed geluk naar toe getrokken zijn, vroeger of later. Voornamelijk mestiezen en 
indianen, en dan ook een handvol blanken, Europeanen en Gringos.  

Axel  leerde  ik kennen omdat hij  in de straat van mijn zoon woonde. En op het huis van 
mijn  zoon paste,  toen wij een week naar het  strand waren. Een  straat  in Mexico‐city  is 
onvergelijkbaar met een  straat  in Nederland.  Er  zijn wijken  in de  stad met Wassenaar‐
achtige  trekjes, maar meestal moet  je  toch vooral aan negentiende eeuwse volkswijken 
denken, hoewel ook dat een vergelijking  is die mank gaat. Axel had over de hele wereld 
gezworven en was na Zuid Afrika in Mexico beland. En had daar zoals heel veel Europea‐
nen, vaak met meenemen van eventuele kinderen uit een eerder huwelijk, een Mexicaan‐
se vrouw gevonden en een gezin gesticht. Axel dronk niet, hij zoop. Ook naar eigen zeggen 
was hij een alcoholist. Maar hij had een droom. Hij legde het leven vast. Als een tandarts 
en met hetzelfde materiaal maakte hij afdrukken. Van handen vooral, maar ook van voe‐
ten; van de buik van zijn jonge Mexicaanse vrouw toen ze zwanger was, met de rimpeling 
in haar huid waar zijn ongeboren zoontje trapte. Ontroerend vond  ik het om te zien. Hij 
was  dol  op  zijn  zoontje.  “Mijn  Diego,  niet  de  naam  van  die  beroemde  voetballer” 
antwoordde hij,  toen  ik hem daarnaar  vroeg. Elke week maakte hij een afdruk  van  zijn 
kleine knuistje. 

Die  afdrukken  goot hij  af  in brons,  koper of  andere metalen. Desgewenst  lijstte hij het 
resultaat, de afbeelding,  in met een  foto van dat moment erbij. Of hij verwerkte  ze  tot 
kleine  sleutelhangers of als presse‐papier. Hij  liet me  zijn atelier  zien. Zijn huis was  zijn 
atelier. Overal deed hij wat. En midden daarin zat zijn knappe,  jonge Mexicaanse vrouw 
met een huilende Diego. Diego sliep nu nog op hun kamer, maar 1 jaar oud moest dát zijn 
kamer worden, hij liet het me zien. Zijn dromen.  

Ik liet een afdruk maken van mijn vuist, 71 jaar oud, tegen die van de kleine Pedrito, mijn 
kleinzoon, 6  jaar oud. Vuist tegen vuist, mannen onder elkaar, het  leven betrapt.  Iedere 
zondag kan je Axel vinden, in Coyoacán. Op het centrale plein, de Plaza Hidalgo. En nu dat 
gerenoveerd wordt tegenover de overdekte markt daar vlakbij. Ze kennen hem daar, Axel 
de Belg. Ga er naar toe, zoek hem op, laat een afdruk maken. Misschien heb je een nieuwe 
Dali of Picasso in handen. In ieder geval help je iemand zijn droom te realiseren. 

p.s. Axel heeft ook een website: www.escultural.com.mx  
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Expositie Nederlandse artieste Jackie Sleper 

De  Nederlandse  artieste  Jackie  Sleper  heeft  altijd  een 
aantrekkingskracht  gevoeld  voor Mexico  en  voor  Frida  Kahlo, 
waarvoor ze grote bewondering heeft. Als kunststudente heeft 
ze  vele  verhalen  over  Mexico  geschreven.   In  haar  moderne 
werk  gebruikt  ze  invloeden  van  Rivera,  Orozco,  Tamayo  en 
Pollock.  In 2005 heeft de  kunsthistorica en Voorzitster  van de 
afdeling Cultuur  van de gemeente Cancun Matty Roca,   Jackie 
gevraagd haar  visie op Mexico  te  schilderen. Gedurende  twee 
jaar heeft Jackie verschillende maanden in Mexico doorgebracht 
om  har  werk  te  maken.  Gedurende  2008  en  2009  zal  het 
resultaat  op  verschillende  plaatsen  in Mexico  te  zien  zijn  als 
tentoonstelling die de naam Dulce y Amargo, Oda de Jackie para 
el pueblo mexicano draagt.  

Van 21 januari tm 21 maart 2009 
Museo de la Ciudad Santiago de Querétaro 
Calle Guerrero núm. 27 

Bezoektijden: Dinsdag tm zondag van 11:00 tot 19:00 uur 

 

 

 

 

Deelname van Jelte van Abbema aan expositie No tóxico 

De internationale expositie No tóxico zal op 11 maart geopend worden in 
la Nave Generadores (Centro de las Artes III) van het Parque Fundidora in 
Monterrey en zal voor het publiek te bezichtigen zijn tot 28 juni  2009. De 
Nederlandse deelname zal verzorgd worden door Jelte van Abbema. Jelte 
van Abbema is in 2006 cum‐laude afgestu‐deerd aan de Design Academy 
in Eindhoven en  is een van de grootste Nederlandse design beloftes van 
dit moment. In Monterrey zal zijn project over Man & Communication te 
zien zijn.  

Voor  meer  informatie  over  de  expositie  kunt  u  de  website 
http://www.artesvisualesnuevoleon.org/notoxico/ 
 
Meer  informatie  ontrent  Jelte  van  Abbema  kunt  u  vinden  op 
http://www.yousendit.com/download/TTdFYUo4Q1BFd2V4dnc9PQ 

 

http://www.artesvisualesnuevoleon.org/notoxico/
http://www.yousendit.com/download/TTdFYUo4Q1BFd2V4dnc9PQ
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Deelname Nederlandse schrijfster Eugenie van Stratum 
aan III Festival de Literatura Europea 

Van 17  tot  en met  22 mei 2009  zal  in Mexico  Stad het  III  Europese 
Literatuur  Festival  plaatsvinden.  Het  thema  van  het  festival  is 
"Literatura y nuevas tecnologías". De opening  is op zondag 17 mei  in 
sala Manuel M.  Ponce  van  het  Palacio  de  Bellas  Artes.  Tijdens  de 
opening  zullen  alle  Europese  schrijvers  aanwezig  zijn.  In  de  daarop 
volgende dagen zullen alle schrijvers afzonderlijk lezingen verzorgen in 
Mexico Stad en in andere Mexicaanse steden.  

De Nederlandse Eugenie van Stratum  (1972)  is afgestudeerd  in Com‐
municatie en PR aan de Academie voor Journalistiek en behaalde daar‐
na haar doctoraal  Letteren. Ze werkte onder andere als hoofdredac‐
teur van verschillende corporate magazines, communicatiemanager en 
director corporate communications.  

Begin 2007 verhuisde ze naar Mexico Stad en schreef naar aanleiding 
daarvan  het  boek  ‘Alle mannen  hebben  een  snor!’  over  haar  erva‐
ringen  in deze reuzenstad. Haar tweede boek  ‘Ze  luisteren voor geen 
meter!’ verschijnt medio 2009.  

 

 

Wisten jullie ... ? 

door Kees Burk 

…  dat  Jan Marijnissen  lid  van  de  tweede  kamer  voor  de  Socialistische  Partij  (SP)  heeft 
aangekondigd zich de volgende verkiezingen niet meer herkiesbaar  te stellen. Vorig  jaar 
juni had hij al het fractievoorzitterschap overgedragen. Dit besluit is mede ingegeven door 
de slechte gezondheid van hem. Agnes Kant is als zijn opvolgerster gekozen. 
... dat hij de prestigieuze Machiavelliprijs 2008 heeft verworven. De oud  leider krijgt de 
prijs  voor  “de wijze waarop hij  jarenlang op authentieke wijze de  standpunten  van  zijn 
partij in de Tweede Kamer heeft verwoord”. 

… dat de eerste weken  van  januari, met  soms  strenge,  vorst  zijn  verlopen en dat op 8 
januari voor het eerst sinds 1996 weer een Nederlands Kampioenschap Marathonschaat‐
sen is gehouden op de Oostvaardersplassen. De wedstrijd werd voor de vrouwen gewon‐
nen door de 23 jarige Carla Zielman en voor de mannen door de 22 jarige Sjoerd Huisman 
uit de Nefit ploeg. 

… dat de 35 jarige Ramsey Nasr is gekozen tot “Dichter des Vaderlands”. Daarbij volgt hij 
Dries van Wissen op die de afgelopen vier jaar dit ambt heeft gedragen. 
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... dat op 20 januari j.l. de man achter het van der Valkconcern. Gerrit van der Valk, op 80 
jarige leeftijd is overleden. Hij maakte van het door zijn vader opgezette restaurantbedrijf 
een horeca‐imperium met 76 bedrijven in 7 landen. 

… dat vanaf 29 januari j.l. het vervoer via de metro van Rotterdam alleen nog maar met de 
OV‐chipkaart mogelijk  is. Hiermee  loopt  de  stad  voorop  in  de  ontwikkeling waarbij  op 
termijn, uiterlijk 2011, het gehele openbare vervoer  in Nederland met een OV‐chipkaart 
mogelijk zal zijn. De bekende “strippenkaart” en “treinkaartje” komen hierbij te vervallen. 

… dat op 10 februari j.l. de “Postbank” opgehouden is te bestaan. De reeds lang aangege‐
ven overname door INGbank heeft op die datum z’n beslag gekregen. Al langer waren op 
de postkantoren de blauwe kleuren van de Postbank vervangen door het oranje van ING. 

… dat Andries Knevel, presentator, voormalig directeur en boegbeeld van de Evangelische 
Omroep (EO), thuishaven voor veel orthodoxe christenen, de knuppel  in het hoenderhok 
heeft gegooid door uit te spreken, dat hij niet meer met stelligheid durft te beweren, dat 
God  de  aarde  schiep  in  zes  dagen  van  24  uur. Dat  dit  tot  felle  discussies  heeft  geleid 
binnen de EO zal duidelijk zijn. 

… dat n.a.v. de zoveelste ongeregeldheden tijdens en na een voetbalwedstrijd tussen Ajax 
en  Feyenoord  de  burgemeesters  Job  Cohen  van  Amsterdam  en  Ahmed  Aboutaleb  van 
Rotterdam, hebben besloten om voor 5 jaar geen supporters van de bezoekende voetbal‐
clubs resp. Ajax en Feyenoord, meer toe te laten in de wederzijdse stadions. 

…  dat  de  Ig  Nobelprijs  is  toegekend  aan  Kees Moeliker,  conservator  van  het  Natuur‐
historisch Museum Rotterdam en European Bureau Chief van Improbable Research. Deze 
prijs voor ontdekkingen: “die mensen eerst aan het lachen maken en daarna tot nadenken 
stemmen”.  Hij  won  de  prijs  voor  zijn  onderzoek  over  homoseksuele  necrofilie  onder 
eenden en ander opmerkelijk diergedrag. E.e.a. is te lezen in zijn boek “De Eendenman”. 

… dat de bouw van de Noord/Zuidlijn van de metro  in Amsterdam n.a.v. de vele  tegen‐
slagen  is stilgelegd. De verzakkingen van de huizen aan de Vijzelgracht hebben voor veel 
ophef gezorgd. Een commissie onder leiding van oud‐minister Veerman gaat onderzoeken 
of de werkzaamheden kunnen worden voortgezet of dat het hele project wordt gestopt. 
…dat Rotterdammers, die al jaren genieten van de voordelen van een dergelijke metrolijn, 
hierom misschien smalend zullen lachen, maar daarbij dan vergeten, dat de gemeente nog 
steeds  in  z’n  maag  zit  met  de  omstreden  bouw  van  een  parkeergarage  onder  het 
Museumpark. Weliswaar zijn de werkzaamheden, na een stop van zo’n twee jaar, aan de, 
zoals de Rotterdammers het noemen “blunderput”, eind vorig jaar hervat. 
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…dat mede n.a.v. de uitlatingen van Andries Knevel en de publiciteit rondom “het jaar van 
Darwin” het orthodox christelijke volksdeel via het Actie Comité Schepping, een huis‐aan‐
huis actie is gestart waarbij een folder “Evolutie of Schepping” wordt verspreid. Daarvoor 
zijn 6,6 miljoen folders gedrukt. De actie start in Urk. 

…dat  op  76  jarige  leeftijd  de  als  “anti‐rook‐magiër”  bekend  staande  Robert  Jasper 
Grootveld  is  overleden. Hij was  het  icoon  van  de  jaren  60  en  inspirator  van  de  provo 
beweging. Hij riep toentertijd Amsterdam uit tot het magisch centrum van de wereld. 

…dat de peilingen van 28 februari  j.l. aangeven,   dat wanneer er nu verkiezingen zouden 
worden gehouden voor de Tweede Kamer de partij van Geert Wilders, de Partij voor de 
Vrijheid (PVV), 27 zetels zou verwerven, één meer dan het CDA en daarmee de grootste 
partij  in de Kamer  zou  zijn geworden. De  reis van Geert Wilders naar Groot Brittannië, 
waar  hem  de  toegang  tot  het  land  werd  geweigerd  en  het  warme  onthaal  door  de 
Republikeinen in de USA, waar hij o.a. door CNN werd geïnterviewd, hebben ongetwijfeld 
tot dit succes bijgedragen. 

…dat nu ook Amsterdam  zich heeft  gevoegd  in de  rij  van  gemeentes die het openbaar 
vervoer voor 65 plussers gratis heeft gemaakt.  

…dat op 3 maart j.l. het dagblad De Telegraaf kopt met “We Hebben Ze”, daarbij doelend 
op de meer dan 50.000 leden die zich in twee weken als lid hebben gemeld voor de nieuw 
op te richten omroep “Wakker Nederland”. Daarmee komen ze aanmerking om per 1‐1‐
2010 deel te nemen  in de publieke omroepwereld. Rechts Nederland heeft hiermee een 
nieuwe spreekbuis gekregen. 

…dat Arie Boomsma, één van de coryfeeën van de Evangelische Omroep  (EO), door het 
bestuur voor drie maanden is geschorst. Een fotoshoot in het glossyblad Linda, waarin hij 
in  (bijna)  adamskostuum    zal  verschijnen,  is  hiertoe  de  aanleiding. Het  aangekondigde 
programma “40 Dagen Zonder Seks” dat door hem half Maart voor de  tweede keer zou 
worden  gepresenteerd,  is  komen  te  vervallen.  Arie  presenteert  over  het  algemeen 
programma’s voor de opgroeiende jeugd. 

Rotterdam, maart 2009 
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DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN 

Alergologe en kinderarts 
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HOSPITAL MÉDICA SUR 
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Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan 

  14050 México D.F. 
Torre 2, consultorio 602 

tel/fax: (52-55) 5171-2248, 5606-6222 ext.4372 
Celular: (52 of 044)-55-8509.5950 

www.dra-desiree-larenas.medem.com 
  

Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse Ambassade 
Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht. 

Instituto Nacional de Pediatría, México 

TEL: 5663‐4643 / 5272‐6708
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GERARDO BARRERA RAMIREZ 

T A N D A R T S  
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Ik ben ........ Frank Hoogendoorn 

   

 

Hoe ben je ooit in Mexico terecht gekomen? 
Dat  is een  lang verhaal, maar  ik zal proberen de korte versie te geven. Het begon allemaal  in de 
zomervakantie van 2004. Ik ging toen samen met 4 studievrienden op vakantie naar Mexico. Nadat 
we 4 weken  lang hadden  rondgereisd besloten we om de  laatste week  in Playa del Carmen  te 
blijven. Op de eerste avond ontmoette  ik daar al dansend mijn huidige vriendin. De  rest van de 
week heb ik dan ook voornamelijk met haar doorgebracht. In december van datzelfde jaar ben ik 
haar voor drie weken op gaan zoeken en het was geweldig. We wisten allebei dat hier toekomst in 
zat. Mijn vriendin (Jazmin) koos er daarom voor om in maart 2005 naar een congres in Brussel te 
gaan en daar een vakantie aan vast te plakken. Die gehele periode hebben we dan ook onafschei‐
delijk doorgebracht. Ik had mijn studie sociale geografie al begin 2004 afgerond en het vinden van 
werk wilde absoluut niet  lukken.  In Augustus 2005 ben  ik dan ook maar naar Mexico afgereisd. 
Enorm verliefd en zonder concrete plannen. 
 
Wat is er zoal gebeurd sinds je aankomst in Mexico? 
Sinds mijn aankomst is er uiteraard het een en ander gebeurd. In het begin woonden we samen in 
een kamertje in de buurt van Pedregal. Jazmin werkte in een ziekenhuis in de buurt en ik moest op 
zoek naar werk. Dat was uiteraard niet zo makkelijk. Als afgestudeerd sociaal geograaf  lagen de 
aanbiedingen niet voor het oprapen. Ik heb het bij de UAM geprobeerd en er waren vele beloften 
van onder andere de INEGI, maar dat werd uiteindelijk helemaal niets. Ik wilde echter niet opge‐
ven want dit was echte  liefde. Ik ging bij Berlitz, een talenschool, aan de slag als  leraar Engels en 
Duits. Na een  jaartje verhuisden we naar een  iets groter appartementje  in Tlalpan. De buurt was 
iets beter en we hadden  iets meer ruimte. Na verloop van tijd kreeg Jazmin werk aangeboden  in 
Interlomas en werd ik een beetje gek van het rooster van Berlitz. We namen de beslissing om naar 
Cuautitlan  Izcalli  te  verhuizen  aangezien  mijn  schoonfamilie  er  woont  en  de  reistijd  naar 
Interlomas korter  is.  Ik ging op zoek naar werk en werd  leraar Engels op een basisschool.  Ik ben 
nog  steeds  werkzaam  op  dezelfde  school,  maar  nu  als  leraar  in  de  bovenbouw.  Het  is  niet 
helemaal waar  ik  sinds mijn  afstuderen op hoopte, dus probeer  ik hier  en daar  te  kijken of  er 
eventueel ander werk gevonden kan worden. De eerste periode van ons verblijf  in Izcalli hebben 
we bij mijn  schoonmoeder doorgebracht. Sinds vorig  jaar  Januari hebben we ons eigen huis en 
over een paar weken verwachten we een dochtertje. Ik ben de laatste weken dan ook druk bezig 
met het inrichten van de babykamer. 

Wat verbaasde je het meest in de eerste periode van je verblijf in Mexico? 
Alles went, dus ook het straatbeeld in Mexico. In het begin ben je van plan om een boek te schrij‐
ven met daarin alles wat je opvalt. Ik heb een website (www.keeskluit.waarbenjij.nu) en daar heb 

Naam: Frank Hoogendoorn 
Geboortedatum: 21/12/1980 
Geboorteplaats: Purmerend 
Burgerlijke staat: Samenwonend 
Werkzaam als: Leraar Engels 
Verblijft in Mexico sinds: Augustus 2005 
Hobbies: poolen, fietsen, lezen, voetbalwedstrijd 
bezoeken. 
Email: kees_kluit@hotmail.com 

http://www.keeskluit.waarbenjij.nu/
mailto:kees_kluit@hotmail.com
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ik in het begin heel wat berichten geplaatst. De chaos op straat, de drukte en het eten. Het is inte‐
ressant om te zien dat alles nu gewoon lijkt. Alleen wanneer vrienden of familie op bezoek komen, 
of wanneer  ik  zelf naar Nederland  ga, besef  je  eigenlijk pas weer hoe  verschillend  alles  is. Het 
enige waar ik eigenlijk nog steeds niet aan kan wennen is het gebrek aan punctualiteit in dit land. 
 
Heb je weleens spijt gehad van je keuze om in Mexico te wonen? 
Ik heb in de afgelopen jaren uiteraard veel nagedacht. Je hoort van vrienden in Nederland dat ze 
een goeie baan hebben gevonden en  je mist bepaalde personen/dingen. Met name mijn ouders, 
mijn zus, en mijn vrienden zijn belangrijke factoren die me zo nu en dan aan het denken zetten. 
Gelukkig zijn er velen op bezoek geweest, maar het is niet hetzelfde. Belangrijke evenementen als 
koninginnedag,  de  feestdagen  en  kampioenschappen  voetbal mis  je  .  Ik  kon  er  het  laatste  EK 
voetbal helaas ook niet bij zijn  in Zydeco  in verband met mijn werktijden dus miste  ik een hoop 
oranjegekte. Maar spijt van mijn keuze heb ik niet. Hoewel het leven hier voor mij totaal anders is, 
heb ik het enorm naar mijn  zin. Jazmin en ik hebben het goed samen en we hopen dat het beetje 
bij beetje steeds beter gaat worden. 

Bevalt het Mexicaanse eten een beetje? 
Ik  leef  tamelijk  'Mexicaans'.  Ik neem aan dat niet  iedereen zoals  ik onderdeel uitmaakt van een 
Mexicaanse familie. Ik heb dan ook veel contact met de Mexicaanse keuken. Het eten bevalt me 
uitstekend.  In de weekends ergens een marktje opzoeken en de specialiteit proberen bevalt me 
erg goed.  In het begin dacht  ik dat  ik overal een voedselvergiftiging op zou  lopen maar dat valt 
gelukkig mee. Ik heb af en toe zelfs trek in typisch Mexicaanse dingen zoals tamales, tacos, torta al 
pastor etc. Heel af toe koop ik een potje zuurkool in de supermarkt om een stamppotje te maken, 
en uiteraard  ben  ik blij  als  vrienden  typisch Nederlands  eten,  koek  en  snoep  vanuit Nederland 
meenemen, maar over het eten hier heb ik weinig te klagen. 
 
Is het belangrijk om contact te hebben met de Nederlandse gemeenschap? 
In het begin wist ik niet dat er een Nederlandse vereniging bestond. Op een gegeven moment was 
er een student van me die vertelde over het molentje  in Ajusco.  Ik ben op onderzoek gegaan en 
kwam achter het bestaan van de vereniging.  Ik denk dat het zeker belangrijk  is om contact met 
andere Nederlanders te hebben. Ik ben bij een paar evenementen geweest en heb geprobeerd om 
bij  andere  activiteiten  aanwezig  te  zijn.  Ik  kwam  er  bijna  altijd  te  laat  achter  dat  er weer  een 
evenement was geweest, dus mijn goeie voornemen voor dit jaar is om wat beter op te letten en 
aanwezig te zijn. Het is moeilijk te beschrijven, maar het is voor mij zeker belangrijk om onder de 
Nederlanders te zijn. Ik heb de heer Ten Kate voorgesteld om deze rubriek in de Popo op te nemen 
zodat men wat meer van elkaar te weten komt. Ik hoop dan ook dat andere Nederlanders hier hun 
verhaal willen vertellen. 
 
Tips: 
Eten: Restaurant Villa Maria; Hotel Majestic op de zocalo, of gewoon op de markt. 
Winkelen: Winkelen is niet echt mijn hobby, maar Perisur en plaza Satelite zijn oke. 
Musea: Museo Nacional de Antropologia en Museo Nacional de Arte Virreinal in Tepotzotlan. 
Altijd  leuk:  Voetbalwedstrijd  in  een  van  de  stadions,  dagje  naar  Tepotzotlan,  Tepoztlan, 
Tequisquiapan, Ajusco, Desierto de los leones, Coyoacan. 
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Officieel tolk‐ vertaler bij diverse Mexicaanse instanties en als 
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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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Verkiezing van de leden van het Europees Parlement (EP) op 4 juni 2009 

 

Anders dan bij voorgaande verkiezingen worden bij de EP-verkiezing op 4 juni 2009 
op de Nederlandse ambassades geen briefstembureaus ingesteld. 

Nederlanders die in het buitenland wonen, en niet meer zijn ingeschreven in de 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), kunnen stemmen per brief, in persoon of 
bij volmacht. Zij dienen zich eerst als kiezer te registreren bij de gemeente Den 
Haag.  

Meer gedetailleerde informatie vindt u op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl  

Registratie  

Nederlanders die in het buitenland wonen en willen deelnemen aan de EP-verkiezing 
in Nederland moeten zich eerst als kiezer registreren bij de gemeente Den Haag. 

In het buitenland woonachtige Nederlanders die bij de gemeente Den Haag 
als kiesgerechtigde zijn geregistreerd  

Nederlanders die in het buitenland wonen en die zich als kiezer voor de EP-
verkiezing in 2004 of voor de TK-verkiezing in 2006 hebben geregistreerd, zijn 
reeds opgenomen in het register “Kiezers buiten Nederland” van de gemeente Den 
Haag. Deze kiezers hebben vanaf eind december 2008 het registratieformulier D3-2 
rechtstreeks van het Bureau Verkiezingen toegezonden gekregen.  

Als u in de tussentijd verhuisd bent, dient u dit zelf door te geven aan de gemeente 
Den Haag (Dienst Burgerzaken, Bureau Verkiezingen, postbus 12620, 2500 DL Den 
Haag of e-mail: verkiezingen@dbz.denhaag.nl). 

In het buitenland woonachtige Nederlanders die niet als kiesgerechtigde 
staan ingeschreven bij de gemeente Den Haag 

Deze categorie Nederlanders kan zich als kiezer registreren met behulp van een D3-
2 formulier. Dit formulier kan worden gedownload van de website 
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl Dit formulier bevat tevens een toelichting voor de 
kiezer. 

De registratieformulieren die bij de EP-verkiezing in 2004 werden gebruikt zijn niet 
geldig voor de EP-verkiezing in 2009. 

U kunt het ingevulde en ondertekende registratieformulier, vergezeld van een 
bewijsstuk van de Nederlandse nationaliteit, rechtstreeks zenden aan: 

Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage 
Dienst Burgerzaken 
Postbus 12620 

http://www.uheefthetvoorhetzeggen.nl/
mailto:verkiezingen@dbz.denhaag.nl
http://www.uheefthetvoorhetzeggen.nl/
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2500 DL Den Haag 
Nederland 

De ingevulde registratieformulieren kunnen ook naar de ambassade of naar een 
honorair consulaat (HC) in Mexico worden gestuurd. In het laatste geval stuurt het 
HC de formulieren z.s.m. naar de ambassade.  

Eindfase registratieperiode 

De gemeente Den Haag neemt na 22 april 2009 alleen nog registratieformulieren in 
behandeling die vóór of uiterlijk op deze datum de ambassade hebben bereikt.  

Registratieformulieren die na 22 april 2009 op de ambassade worden ontvangen, 
worden voorzien van een aantekening en alsnog doorgezonden naar de gemeente 
Den Haag. Deze kiezers kunnen niet deelnemen aan de EP-verkiezing in 2009, maar 
hun gegevens worden wel in het register “Kiezers buiten Nederland” van de 
gemeente Den Haag opgenomen ten behoeve van volgende verkiezingen. De 
gemeente Den Haag stuurt hen hierover bericht. 

Stemmen  

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen stemmen per brief, bij volmacht 
of in persoon in Nederland. Indien door de kiezer is aangegeven bij volmacht te 
willen stemmen, speelt de administratieve vervolgprocedure zich verder in 
Nederland af. Wenst de kiezer in persoon in Nederland te stemmen, dan ontvangt 
hij rechtstreeks van de gemeente Den Haag op zijn woonadres, of op een ander 
door hem aangegeven adres in Nederland of ander land, een zogenaamde 
kiezerspas. Hiermee kan de kiezer op 4 juni 2009 in elk stembureau in Nederland 
stemmen.  

Indien een Nederlandse kiezer heeft aangegeven per brief te willen stemmen 
ontvangt hij circa vijf weken vóór de verkiezingsdag rechtstreeks van de gemeente 
Den Haag op zijn woonadres in het buitenland een enveloppe met daarin een 
briefstembewijs, een stembiljet, een voorgeadresseerde retourenveloppe en een 
handleiding.  

Na invulling van het stembiljet en het briefstembewijs stuurt de kiezer deze 
documenten in de retourenveloppe rechtstreeks naar de gemeente Den Haag. De 
retourenveloppe dient voldoende te zijn gefrankeerd anders wordt de stem niet 
meegeteld. 

De kiezer kan de retourenveloppe ook naar de ambassade (of HC) sturen. De 
ambassade stuurt de retourenveloppen vervolgens door naar de gemeente Den 
Haag. Doorgezonden enveloppen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd worden 
door het bureau Verkiezingen terzijde gelegd. Deze stemmen worden niet 
meegeteld. 

De retourenveloppen dienen uiterlijk 4 juni 2009 om 15.00 uur Nederlandse tijd bij 
het Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag te zijn ontvangen.  
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Lidmaatschap van de Nederlandse vereniging in Mexico 

Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per familie per kalenderjaar. Leden kunnen deelnemen aan alle aktiviteiten die georganiseerd worden 
door de vereniging en ontvangen tweemaandelijks het verenigingsblad de POPO.  

Aanmelding nieuwe leden: na betaling van het lidmaatschap  een kopie van het stortingsbewijs, naam, adres, telefoonnummer 

en liefst een e-mail adres sturen naar: Joost Draaisma  Tel.: 5593 5187 
      Guty Cardenas 21  Fax: 5480 4222 
      Col. Guadalupe Inn  e-mail: jdraaisma1@worldbank.org 
      01020 Mexico, D.F. 

Betalen lidmaatschap: bedrag van 500 pesos storten op rekeningnummer 73.18.795 bij Banamex sucursal 650 t.n.v. Josef 

Draaisma. Voor electronische storting is de CLABE: 002180065073187952.  Kopie stortingsbewijs met vermelding van naam sturen per fax 
naar Joost Draaisma, fax: 54804222. 

POPO. De POPO is het officiele orgaan van de Nederlandse Vereniging  en wordt zes maal per jaar gepubliceerd in de oneven maanden 

(januari, maart, mei, enz.).   

Tarieven advertenties per jaar.  

 1/1 pagina:   $2,000  1/4 pagina:  $ 500 
 1/2 pagina:  $1,000  Speurders (éénmalig): $ 125 

Kopij voor de POPO:  Vóór de 10de van de betreffende maand liefst als worddocument via e-mail: adtenkate@hotmail.com. De 

redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te wijzigen, belangrijke wijzigingen in overleg met de inzender. 

 

POPO-redactie 

Ad ten Kate 
adtenkate@hotmail.com 
  

Redactieadres 

López Cotilla 1048 
Colonia Del Valle 
tel.: 5559-0143 
  

Ledenadministratie en 
Website 

Eric van Nuland 
tel.: 5662-1033 
ericddd@prodigy.net.mx 

  
Voorzitter Joke Duijvestijn  55702404 jokeduijvestijn@gmail.com 

Vice Voorzitter Roel van Halen  5291 6131  vanhalen@mexis.com 

Secretaris Machteld  Caminada 55202707bartmachteld@gmail.com 

Penningmeester Joost Draaisma  5593 5187 jdraaisma1@worldbank.org 

Leden  Christina Keizer  5846 1586 hwkintlmex@iserve.net.mx 

  Henk Keizer  5846 1586 hwkintlmex@iserve.net.mx 

  Hans van den Bongard 5543 3314 hansbongard@yahoo.com 

Website  Eric van Nuland  5662 1033 ericddd@prodigy.net.mx 

PoPo  Ad ten Kate  5559 0143 adtenkate@hotmail.com 

Website: http://www.nvmexico.nl 

 

Bestuur Nederlandse Vereniging te Mexico 

Ere-Voorzitter: Harer Majesteits Ambassadeur drs. Cora Minderhoud 

20

mailto:vanhalen@mexis.com
mailto:jdraaisma1@worldbank.org
mailto:hwkintimex@iserve.net.mx
mailto:hkwintimex@iserve.net.mx
mailto:ericddd@prodigy.net.mx
mailto:adtenkate@hotmail.com





