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Queen Marie 2 in Ypenburg

 

van onze verslaggever:

 Trots kijken de Ypenburgers naar de aankomst 
van de Queen Mary 2 van de Holland-Amerika Lijn in 
de gloednieuwe passagsiersterminal ‘Van Twiskwater’. 
Jammer dat de bolder ietsiepietsie aan de kleine kant 
is. De Van Twiskwater-straat hoopt zich hiermee op de 
kaart te zetten van de internationale pleziervaart. Bin-
nenkort opent tevens de terminal ‘Olieslagerslaan’. 



logospotters

Het viel ons altijd al op, die mooie logo’s op de 
achter en -zijkanten van vrachtwagens. We 
besloten te gaan logospotten.
Dat spotten is een vak apart. We hebben weleens 

gesproken met een vliegtuigspotter. Hij vertelde over zijn 
grote drang om zoveel mogelijk bijzondere exemplaren 
vast te leggen met zijn foto camera. Ik begrijp dat wel. Dat 
verzamelen kan bezit van je nemen. Langs de snelweg 
had ik hetzelfde. Ik dacht steeds maar: “Ooh god, als ik zo 
weg ben dan mis ik misschien een paar mooie, een paar 
die ik echt had willen hebben.” Eigenlijk kon ik alleen maar 
denken aan wat ik straks zou gaan missen. Wat we al 
vastgelegd hadden was eigenlijk niet zo interessant meer.

Die vrachtwagens zijn merken op wielen. Een kale 
vrachtwagen is anoniem, wat zit erin? We plakken er een 
grote foto met een bord inktvis op en  een bijbehorende 
bedrijfsnaam en iedereen weet bij wie de vrachtwagen 
hoort. Een hele grote visitekaart, handig. Zitten er echt 
borden met inktvis in? Het staat er wel op... 
Sommige van de reclames op de vrachtwagens zijn vies en 
stoffig geworden van al het vuil op de wegen. De glans van 
de reclame zit eronder verstopt. Zo zal het ook gaan met 
de producten die ze verkopen. Het cola blik raakt leeg en 
je vingers plakken. De bank van de woonboulevard word 
vuil en je kat krabt de zijkanten aan flarden. De reclames 
blijven doorrollen over onze wegen. Je krijgt alweer zin om 
een nieuwe bank aan te schaffen, of weet je wat, misschien 
gewoon een heel nieuw interieur! Ach, waarom ook niet. 

Ten noorden en westen van Ypenburg stroomt de wilde rivier.
De redactie is daarin gaan vissen met hun videocamera.
Kijk eens naar wat ze in een half uurtje gevangen hebben...

Maandag in het park



Maandag in het park

Modderdorpse wijsheid tekening Liesbeth Beeftink

Op onze wandeling troffen we dit witte spoor. 
Nader bekeken bleek het vogelpoep te zijn. Of 
het een doelbewuste aanslag op een wandelaar 
is geweest of gewoon hele hoge nood - de hoe-
veelheid en vorm zijn zeer indrukwekkend.

Margreet Oudendijk (links) en Nicollette ten Bosch met Nordic walker-stokken (rechts)  demonstratie:‘schoentje’ voor drassige grond

100 cm

Het viel de redactie (R.) al een tijdje op; die mensen met die felgekleurde stok-
ken, die plotseling overal opduiken. Nordic walking is een razend populaire 
bezigheid. Op allerlei manieren maakt de Nordic walker zichzelf  kenbaar. Op 
het asfalt kun je Nordic walker-spoorzoeken, ook zie je Nordic walkers in troe-
pen langs de bosrand voort stuiven, heel soms zie je zelfs een Nordic walker 
echtpaar dat gemoedelijk en eensgezind achter elkaar aan sjokt met synchrone 
stokbewegingen.

In het park de Delftse Hout ontmoette de redactie twee nogal sportieve dames: 
Nicolette ten Bosch (N.) en Margreet Oudendijk (M.). Samen staan zei voor 
theeschenkerij “Het Rieten Dak”, op het punt om te vertrekken naar hun 
woonplaats Leidschendam. N. houdt in elke hand een Nordic walker-stok vast. 
“Wij hebben voor het Nordic walking een zes weken durende cursus gevolgd.” 
verteld N. “Je leert van alles over je houding en het is heel goed voor je conditie. 
Omdat we wat ouder worden is het belangrijk om te blijven bewegen en op deze 
manier lopen gaat makkelijk en snel. Het is een beetje zoals langlaufen.”
R: “Het is zeker ook wel fijn om lekker buiten te zijn? 

Op zo’n rolband lopen is maar saai lijkt me.” N: “Dat heb ik vanmorgen 
óók al gedaan, op de rolband!” M. verteld over haar gebroken pols en haar 
ontwrichte schouder. “Ik kan nu niet met mijn stokken lopen. Die schouder is 
te pijnlijk. Als ik hersteld ben, ja, dan ga ik meteen weer beginnen.” R: “Loopt 
N. nu dan niet veel sneller met haar stokken? en moet je dan niet joggen om 
haar bij te houden? M: “Nee, het is eerder andersom. Soms zegt Nicolette 
tegen mij: niet zo hard Margreet, ik kan je niet bijhouden.”
R: “Goh!, hoe kan dat? M: Nicolette is zo met haar techniek bezig dat haar 
snelheid daar onder lijdt. R: “Waar walken jullie het allerliefst?” N: “Hier, 
want In Delftse Hout is veel ruimte.” R: Wat vinden jullie in dit park de mooi-
ste plek?” “De waterpartij” zegt Margreet.
R: “In het wegdek zie je vaak krassen, komt dat omdat er hele scherpe punten 
aan de onderkant van de Nordic walkers zitten?” “Ja,” zegt Nicolette, “De 
punten zijn voor harde ondergronden en voor drassige gebieden is een speci-
ale brede dop ontwikkelt.” De Redactie is het eens: de Nordic walking-stokken 
zijn één van de beste uitvindingen van de vorige eeuw.



herinneringen aan Jaap
Toen Jaap, de boer van over de dijk nog leefde 
kwam hij vaak even langs in de schuur als hij iets 
nodig had. Bijvoorbeeld een scharnier, een grote spi-
jker of een fietsplakker voor op een gaatje in zijn rub-
beren laars (anders kreeg hij een natte voet tijdens 
het schoonmaken van de melkstal). “Sinds hij was 
gestopt met roken had hij altijd snoepjes in de zak”, 
zegt bewoner N,. “Als ik er één aan hem vroeg gaf 
hij er één aan me, maar zonder vragen nooit.”

Jaap leek wel altijd vrolijk. Hij kwam vaak op zijn groene 
en gele John Deer traktor naar het boerenoverleg. Toen 
we de slaapkamer nog in de caravan hadden stond 
mijn Apple computer en de montageset daar ook in 
een hoek opgesteld. Soms, als ik zat te werken, stak 
hij zijn kop om de deur en stelde hij tal van vragen over 
de werking en capaciteit van de apperatuur. Hij rook 
naar koeienmest. Zijn koeien stonden vaak in de wei 
voor ons huis. “Die koeien,” zei hij, “zijn mijn broodje.”

Vernieuwd!

nu ook

in

Kleur!



aan getroffen

foto boven: tijdstip: 15:35:58 u. d.d. 27-11-2008  plaats: Ypenburg

foto midden-links: tijdstip: 16:16:39 u. d.d. 27-11-2008  plaats: Ypenburg

foto midden-rechts: tijdstip: 17:12:12 u. d.d. 27-11-2008 plaats: Ypenburg

foto onder: tijdstip d.d. 02-12-2008 plaats: De Delftse Hout
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Door de eeuwen heen zijn er heel wat 
uitzichten op steden geschilderd en ge-
tekend, bijvoorbeeld KLINKENBERG, 
Johannes Christiaan Karel (1852-1924) 
‘Dordrecht’. Zo bleven aanzichten van 
steden bewaard. Ypenburg kan niet 
achterblijven. Daarom vraagt de Mod-
derdorpse Tijd elke week iemand an-
ders om een uitzicht op Ypenburg vast 
te leggen.
Deze week: Nuunheertje

Zicht op Ypenburg

linksboven: 1) Op weg naar Y.
rechtsboven: 2) Op weg naar Y.
linksonder: 3) Y.
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Vanuit het grensgebied: Een kat in het nauw 
maakt rare sprongen. Dit geldt zeker voor de inventieve 
asielzoeker. Ook voor hem is de kredietcrisis voelbaar. De 
zachte hand behoort tot het verleden - de economische 
recessie maakt de Westerling nog harder. De humor is
totaal verdwenen. Fort Europa lijkt hermetisch afgesloten 
voor de derde wereld bewoner.
Lukt het op miraculeuze wijze tóch om binnen te gera-
ken, dan is het zaak om niet herkend te worden. Want 
gezien = opgepakt = uitgezet. Hoezo pardon?

De brave plichtsgetrouwe Nederlander haast zich bij het 
minst of geringste naar de kliklijn van Startpagina.nl om 
mensen aan te geven. Mede hierdoor wordt er een groot 
beroep gedaan op de creativiteit van de man zonder ver-
blijfsvergunning. De vraag is hoe blijft hij onopgemerkt en 
kan hij deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij?

De bootvluchteling A.J. heeft een extravagante vermom-
ming gekozen - het Zwarte Pietenpak. “Ik was desperaat. 
Ik wilde zo graag inburgeren, maar zou opgepakt worden 
als ik mijn gezicht zou laten zien. Achter dit masker zou 
niemand mij herkennen als illegaal, dacht ik. Zelfs mijn 
zware accent zou bijdragen aan mijn nieuwe rol”. 

“Toch ging het mis,” vervolgt hij. “De mensen vonden 
mij heel aardig. De kinderen ook. Maar zij vroegen mij 
waarom ik steeds zo treurig keek. Die vraag ontweek ik 
met moeite en maakte grapjes. Toen ik alle cadeaus uit-
gedeeld had, stelde een drie jarig meisje, zittend op mijn 
knie met van die Bambi-ogen, dezelfde vraag. Ik barstte 

foto’s en tekst    van onze buitenlandcorrespondent    Appie Bood

ONDER DE HUID VAN ZWARTE PIET 

in tranen uit. De vermomming droop van mijn gezicht.”

Deze man heeft het niet gered een Nederlands staatsbur-
ger te worden. Na zeventien maanden onderduiken en 
acht dagen Zwarte Pieten is hij opgepakt. Zijn gevoelig-
heid heeft hem verraden. Wel laat het zien hoe ver men 
gaat om geaccepteerd te worden in de Westerse samen-
leving.

Ik vroeg hem of dit een trend is. “Een collega illegaal tipte 
mij en hij wist het van een vriend van een vriend...” Ja 
dus. Hij vervolg, “Maar het is een tijdelijke oplossing. Na 
vijf december is het afgelopen. Hierna komen de kerst-
dagen nog. Slechts weinige illegalen kunnen een overtui-
gende kerstman neer zetten.”

“Dit kan alleen in de grote steden. In Vinex-wijken is de 
sociale controle veel te groot om je zo te laten zien”.

Als laatste vroeg ik A.J., die overigens zeer goed Neder-
lands spreekt, weliswaar met stevig accent, of hij spijt 
had van het Zwarte Piet spelen. “Nee, ik vond het ge-
zellig Sinterklaas te vieren. Deze ervaring heeft mij ervan 
overtuigd dat Nederlanders warme en lieve mensen zijn. 
Dat maakt mij sterk, ook al word ik morgen het land uit-
gezet”.

Toch gloort er hoop. De overlevingsdrang van deze we-
reldburger kent géén grenzen.
Populaire politici zeiden het al: “Het zijn net kakkerlakken. 
Ze komen overal en zijn niet uit te roeien”.

Geachte lezer,

Helaas heeft u verleden week geen
buitenlandpagina ontvangen.
De reden is, dat de buitenlandcorres-
pondent opgenomen is geweest in het 
Sint Lucas ziekenhuis te Amsterdam.
Na een grondig onderzoek, een aantal 
röntgenfoto’s, echoscopie en bloed-
waarden meten, bleek het om een acute 
blindedarmontsteking te gaan.
De volgende dag is deze op succesvolle 
wijze verwijderd. Na de operatie ver-
bleef hij nog twee dagen ter observatie. 
Inmiddels is hij ontslagen en verkeert hij 
in goede conditie.

Vanaf heden geheel tot uw beschikking,
A.J. Bood

de Modderdorpse Tijd geeft u de wereld kado
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hoofdredactie:  Inge Beeftink
   Jouke Mellema
correspondenten: Appie Bood 
tekstcorrectie:  Lenie Weers
   André Pielage
drukkerij:  Knust
producent:  Heden

contact: redactie@modderdorp.nl of stop een briefje in  
                de ‘oranje’ brievenbus aan het Patrijsplantsoen 23

colofon Waar wordt de krant deze week uitgedeeld?

redactie

uitdeelgebied
Reuzereigerstraat
patrijsplantsoen

eerder

Wat is de Modderdorpse Tijd?  bekijk eerdere edities op: www.modderdorp.nl

Vanaf  de geluidswal, ter hoogte van het atelier van Theo 
Jansen, kijk je neer op werkzaamheden aan de graseilanden 
die de singel doorsnijden om het rechts- en linksrijdende ver-
keer van elkaar te scheiden. Een bewoner vertelde ons wat deze 
werkzaamheden moeten gaan opleveren: “Iedere keer als er een 
koninklijke begrafenis plaatsheeft, rijdt de begrafenisstoet via 

de Singel naar Delft. Wanneer dat gebeurt, moet alles wijken. 
Reclame borden worden weggehaald, Theo Jansen moet zijn 
strandbeesten in de opslag zetten, huizen worden waar nodig 
aangepast en opgeknapt. En nu dan dat gras. Het is namelijk 
binnenkort geen echt gras meer maar gras van kunststof. Dit 
gras heeft geen onderhoud meer nodig en het ziet er altijd net-
jes uit. Je moet er alleen niet per ongeluk een brandende peuk 
op gooien, dan zit er een brandgat in.”

koninklijk nepgras

Waldo is dinsdag 11 november, na een bezoek aan de 
dierenartsenpraktijk Ypenburg, ontsnapt op de Toren-
valklaan. Hij is al 25 dagen weg.

Waldo is een lichtgrijze Cyperse kater met een witte 
snoet, een witte kin, buik en sokjes.

Heeft u Waldo gezien of  gevonden? Belt u alstublieft naar 
de eigenaar, 06-53439773 of  de dierenarts, 015-3614210

Oplossing Rebus: Als kind correspondeerde ik in rebussen.
De rebus is opgelost door Lisa. Zij heeft de tekenles ge-
wonnen. Beste Lisa, gefeliciteerd! Neem gerust je vrien-
den mee.

Ypenburgers!
 zoekt allen mee naar Waldo

http://modderdorp.nl


uitdeelgebied
Reuzereigerstraat
patrijsplantsoen

eerder

Nou nog wat over:    SLA

In het licht van ons onderzoek naar ge-
cultiveerde flora in Ypenburg is dit natu-
urlijk een zeer terechte vraag. 
Als je in de Plus of  C1000 een krop sla 
koopt sta je er niet bij stil dat sla al eeuwen 
wordt gegeten maar niet in de vorm zoals 
wij die kennen. Onze kropsla is bedacht in 
de Middeleeuwen.

Sla is een gecultiveerde wilde plant. 
Alle sla stamt zeer waarschijnlijk af  van 
kompassla, zo genoemt omdat de blaadjes 
altijd richting noord en zuid wijzen, heel 
handig als je de weg kwijt bent.

Kompassla behoord tot de familie van 
composieten Daartoe behoort bijvoor-
beeld ook de paardenbloem, andijvie, witlof, 
artisjok, zonnebloem, chrysant en kamille. Zelfs 
sommige tropische boomsoorten behoren 
tot de composieten familie.

Kompassla komt vrij algemeen voor in 
stedelijke gebieden maar met name veel 
in Zuid Holland, Zeeland, het rivieren 
gebied en in Limburg, in de rest van 
Nederland zie je de plant minder vaak. 
Dus...Zuid Holland...Hier!

Kompassla groeit graag in: omgewerkte 
bermen, braakliggende grond, spoorber-
men, tussen bestrating, op industrieter-
reinen, opgespoten zandvlakten, ver-
stoorde dijken én...plantsoenen.

Dus, stel je voor! De stamvader van 
onze sla groeit met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid overal in 
Ypenburg!

kompassla >>

Mits niet alle perken en plantsoenen 
worden voorzien van plastic gras  en 
anti-worteldoek natuurlijk. Als je niet 
beter weet zie je het aan voor onkruid.

Volgens een Italiaanse onderzoeker, 
Samorini, is deze bittere wilde sla-
soort, in de oudheid toegepast als soort 
natuurlijke Viagra. De Egyptenaren 
brachten het in verband met hun god 
van de vruchtbaarheid Min.

Dus, beste Ypenburgers:
Stop met kopen van Viagra op internet 
en ga vanaf  nu rond je huis zoeken 
naar Kompassla en toon na de jacht, 
bezweet en vol trots deze opwekkende 
bos onkruid aan je partner.

De nederlandse consument wil het 
liefst een dunbladige, malse, blonde en 
vooral een goed gevulde kropsla bij z’n 
avondeten. Wat fijn dat de Kompassla 
zich zo gewillig heeft laten veredelen. I

migratie sla veranderd twee keer van naam

In Amerika is iceberg lettuce de meest geliefde 
slasoort. Het ras werd ontwikkeld in Cali-
fornië om het transport naar de markten in 
het oosten beter te kunnen doorstaan.
Maar  de stamvader van die sla komt oor-
spronkelijk uit Nederland. De Amerikanen 
manipuleerden daarvoor onze Neder-
landse ijssla. Zij vonden die naam niet 
stoer genoeg en exporteerden hun waterige 
‘Botox-sla’ terug naar Nederland als iceberg 
lettuce waar wij het eten als: ijsbergsla.

Terwijl de redactie nadacht over de Ypenburgse natuur kwam redacielid I. opeens 
met de overrompelende vraag: “Waar komt SLA eigenlijk vandaan?”

Na de witte regen zouden we al 
weer bijna vergeten dat het ook 
flink gestormd heeft. Op het trot-
toir langs de Landingslaan lagen 
langwerpige hopen bijeen gewaai-
de blaren. Daar kan de gemeen-
tewerker met z’n blower nog wat 
van leren. Op de foto links een 
mooi meisje in de wind.

stormhopen. plakhaar

Het weer



DE KEERZIJDE,

jeder mensch ist

ein Baviaan

Wij willen sappige bessen!

BONNY heeft  een shampoo ontwikkeld
waarmee u zich nooit meer onzeker voelt. U bent 

ONAANTASTBAAR met BONNY

Laat u zich terroriseren?
Bent u bang voor de buurt?

Stop daar nu mee met BONNY ShampooD
it
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het feest is in volle gang De babykamer van Wim,

toekomstig zoon van Inge en Jouke

Apenrots in aanbouw

“Leben ist Leben”,

zei de opa van Barbora Papsikova tegen mij.
Ik was met Barbora mee naar Bratislava, haar 
geboortestad. We logeerden een week bij haar groot-
ouders.
Ik kon niet met hen praten. Opa sprak een mondje 
Duits, ik niet.
Omdat we niets tegen elkaar konden zeggen keken we 
elkaar maar gewoon aan en glimlachten tegen elkaar. 
Als het samenzijn ongemakkelijk werd zei opa weer:  
“Leben ist Leben”.


