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The Atlanta Holland Club was founded in 1976 and its purpose is:
• To promote respect and friendship between The Netherlands and the United States of America
• To help preserve the social and cultural heritage of The Netherlands for all generations of Dutch immigrants
• To bring persons with an interest in The Netherlands together and to support personal and professional development
De Atlanta Holland Club is opgericht in 1976 en heeft drie doeleinden:

• Het bevorderen van respect en vriendschap tussen Nederland en de Verenigde Staten
• Het bewaren van het sociale en culturele erfgoed van Nederland voor Nederlanders in de V.S.
• Het samenbrengen van personen met interesse in Nederland en het ondersteunen van persoonlijke
en professionele ontwikkeling
Contacts

Welcome Committee

Cor Tadema, President
Ph. (770) 427-9736
president@atlantahollandclub.com

Wil en Jan Lucas Kuiper
(for North Atlanta, Gainesville):
(770) 503-5012

Ellen Claessen, Vice-President
Ph. (770) 718-0436
vicepresident@atlantahollandclub.com
info@atlantahollandclub.com

Chelsea Jackson
(families with toddlers):
miss_jackson@hotmail.com
(404) 613-2070 (work);
(732) 599-7400 (cell)

Elly Haverhals, Treasury and
Membership
Ph. (770) 439-0914
admin_AHC@atlantahollandclub.com
Trudy Flinkerbusch, Editor
Holland Times
Ph. (770) 695-6936
editor@atlantahollandclub.com
Cor Tadema, Webmaster
Ph. (770) 427-9736
webmaster@atlantahollandclub.com
Ineke Tadema, Events Director
Ph. (770) 427-9736
events@atlantahollandclub.com

Honorary Members
Mr. Ewoud Swaak,
Consul of the Netherlands
Mr. Hans Beerkens,
Honorary Consul of the Netherlands, Emeritus, co-founder
Mrs. Mariette Beerkens, co-founder
Mr. Piet Bardoul, co-founder,
“Mr. Atlanta Holland Club”
Mr. Jaap Groen, “Sinterklaas
Emeritus”
Mrs. Patricia Groen
Mr. Friedrich Goeman, co-founder
Mrs. Ans Goeman
Mr. Louis Friesema

Don’t forget to check out
our low
ADVERTISEMENT rates
at:
http://
www.atlantahollandclub.
com
Or contact editor at:
editor@
atlantahollandclub.com

Corporate members
KLM
Ask Remco
De Winter Homes
NNZ

CONSULATE OF THE NETHERLANDS:
1 Glenlake Parkway, Suite 1265, Atlanta, Georgia 30328
T: 770.390.3550 / F: 770.390.3522 /
E-mail: info@nlatlantaconsulate.org
Website:www.nlatlantaconsulate.org

Membership dues 2012: Students $15.00; International $25.00;
Singles $35.00; Families $50.00; Corporate $500 and up.
visit our webpage at: www.atlantahollandclub.com
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Prez Letter
Voor alle leden die
de
afgelopen
maand de koelte
in Europa hebben
opgezocht:
welkom terug in
Atlanta.
Zoals het er nu
naar uitziet hebben wij een record
zomer achter de rug met de
meeste dagen ruim boven de 90
graden.
Ondertussen zijn wij doorgegaan
met het organiseren van ons
volgende evenement: Tubing in
Helen. Zoals in de uitnodiging
staat vermeld dit jaar helaas door
om st an d i g h ed en zon d er d e
gebruikelijke barbeque bij Peter en
Mary de Groot. Mary staat die
zaterdag wel in haar winkel, dus
kunnen jullie haar daar natuurlijk
altijd even spreken en niet
onbelangrijk met korting even de
voorraad met Nederlandse
artikelen aanvullen (Drop, Conimex, Stroop, etc.). Dit jaar zijn de
uitnodigingen niet alleen door ons
uitgestuurd, maar ook NL Borrels
en
de NACCSE heeft de
uitnodiging onder hun bestand
doorgestuurd. Wij verwachten dan
ook een grote opkomst en de
meeste zullen in grote of kleine
groepen bij elkaar komen in een
van de vele restaurants in Helen
om de dag gezellig af te sluiten.
De meeste van u weten dat Rick
Mixon al ruim 4½ jaar “Het
Nieuws” voor de Holland Times
schrijft
als
een
volleerd
verslaggever op basis van wat er
allemaal in de Nederlandse
kranten en andere nieuwsgeving
wordt verspreid. Rick heeft te
kennen gegeven dat hij deze rol
graag wil overdragen aan een
ander, dus als u denkt dat u dit in
u heeft, neem dan snel contact op
met Trudy zodat zij de benodigde
informatie kan verstrekken en Rick
na zijn geweldige inzet de

afgelopen jaren met een gerust
hart afscheid van deze rol kan
nemen. Ondertussen,
Rick,
namens het gehele bestuur en
natuurlijk ook van mij persoonlijk
een ongelooflijk hartelijk dank
voor alles wat jij de afgelopen
jaren voor ons hebt gedaan.
Over Nederlands nieuws gesproken, met het verdwijnen van het
Nederlandse nieuws van de Wereld
Omroep is er gelukkig geen einde
gekomen aan de productie van de
“WereldExpat”. Ik ontving afgelopen vrijdag het volgende bericht
dat ik u niet wil onthouden.
“ Beste expats,
Op het eerste Wereldexpat
Magazine van de nieuwe redactie
kregen we erg veel hartverwarmende reacties. Hartelijk dank
daarvoor. Eigenlijk hebben we
toen een sneak preview gegeven
van wat pas sinds twee dagen
officieel bekend gemaakt mag
worden:
We gaan door!
Het is, we geven het grif toe, een
wat juichende kop. Als je onze
website en Facebook-pagina hebt
bezocht en onze WereldKrant
leest, kan het je ook niet zijn
ontgaan. Ondanks dat melden we
het in dit magazine nog een keer,
en met trots.
Door alles wat hier achter de
schermen speelde en speelt, lopen
er ook wat zaken niet helemaal
zoals het zou moeten. Dit
magazine verschijnt te laat en de
inhoud is waarschijnlijk wat anders
van aard dan je gewend bent. Wij
hopen daarvoor op je begrip.
En we hopen op meer. Wij willen
het Wereldexpat Magazine graag
beter maken. daarvoor hebben we
je input nodig. Voor het magazine
zelf: Wat ontbreekt er? Wat kan
misschien juist beter verdwijnen.
Voor welke soorten onderwerpen
zou je graag aandacht willen?
Enzovoorts. Maar ook voor de

inhoud. Heb je een verhaal te
vertellen? Over het land waar je
woont, de gewoonten, omgangsvormen, aanpassingskwesties of
andere zaken. Mail het ons, bij
voorkeur met foto en wie weet
staat jouw verhaal volgende keer
in het magazine.
Alvast hartelijk dank.
Namens de redactie,
Thomas Arts”
Mochten jullie interesse hebben
om dit dagelijks te ontvangen, ga
dan snel naar http://www.rnw.nl/
nederlands/article/wereldkrant en
geef je daar op voor de dagelijkse
Wereldkrant en/of WereldExpat
Magazine.
Dan blijft u gelijk op de hoogte
van alle perikelen rond de Euro en
de opkomende verkiezingen, maar
ook alles over de prestatie van de
Nederlandse atleten tijdens de
Olympische spelen in Londen.
We hebben terwijl ik deze
nieuwsletter schrijf, al een gouden
en een zilveren medaille binnen
danks zij onze Marianne Vos (op
de fiets) en ons dames estafette
zwemteam.
Tot de volgende maand.
Cor

AGENDA
AHC activiteiten
• 2e zaterdagmiddag van de
maand - AHC Borrel:
57th Fighter Group
3839 Clairmont Rd, NE
Atlanta, GA 30349
v.a. 4.00 uur PM
• 3e woensdagavond van de
maand: - NL Borrel:
Irish Pub Fado in Buckhead
(zie hiervoor e-mails van Ard
Crebas )
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Familieberichten/
Members News
Doordat Albert en ik op
vakantie waren vanaf 4
tot 22 juli zijn sommige verjaardagskaarten voor juli wellicht iets te
vroeg bij jullie in de bus gevallen.
Mocht ik iemand vergeten hebben:
hierbij excuses en alsnog van harte
gefeliciteerd. Als je iets van je laat
horen, stuur ik gezellig een “te laat”
kaart.
Voor augustus is er een heleboel te
vieren met en bij onze leden.
Op 1 augustus is Andy van Bohemen jarig. Van harte gefeliciteerd
en start gezellig met wat Orange
Entertainment zou ik zeggen!!
Op 15 augustus zijn Jaap en Patricia
Groen 39 jaar getrouwd. Van harte,
veel geluk gewenst en op naar de
40, het robijnen huwelijksjaar!
Op 22 augustus is Mariëlle van Dis
jarig. Hoewel ze intussen in Haarlem
zit, toch van ons allemaal: een heel
fijne verjaardag gewenst en nog
vele jaren.
Elly Haverhals viert op 24 augustus
haar verjaardag. We kunnen het
vooraf alvast vieren tijdens ons
Tubing event in Helen op de 4e.
Gewoon allemaal aanmelden, dat is
het mooiste cadeau dat een
penningmeesteres zich kan wensen!
Op 24 augustus heeft Elgin
Fitzgerald feest. Hij viert zijn 11de
verjaardag. Hiep, hiep hoera en een
groot feest gewenst!
Wil en Jan Lucas Kuiper vieren op
25 augustus hun 41ste trouwdag!
We wensen jullie nog vele gelukkige
jaren samen!
On August 28 Bryant Akers
celebrates his birthday. Best wishes
for a great birthday and a great
year!
Op

31
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Haverhals 17! Van harte proficiat!
Ook Erik Dorr, Vincent Harrand en
On August 31 Brianna will turn 17. Frans en Anneke Valk hebben hun
Happy Birthday to you!
lidmaatschap gelukkig onlangs
hernieuwd.
Wilt u iemand feliciteren via onze Verder begroeten we Peter van de
Holland Times? Laat het ons weten: Bosch uit Atlanta en Frans Barends
familieberichten@atlantahollandclub uit Atlanta.
Yvonne David en Kamran Ata zijn
.com
Want to congratulate someone in uit Pakistan naar Johns Creek
our Holland Times? Let us know: gekomen met hun twee kinderen
bestwishes@atlantahollandclub.com van 13 en 10. Zij werden op 5 juni
Ook andere nieuwtjes en schrijfsels lid van de club.
zijn van harte welkom! Stuur die Ook mogen wij Rene Tenbraak uit
naar editor@atlantahollandclub.com Roswell welkom heten als nieuw lid!
Other news or articles are more Een aantal van deze nieuwe leden
than welcome! Sent these to profiteerden van onze special
tijdens het EK-voetbal en werden lid
editor@atlantahollandclub.com
Ellen zodat ze 20 % op hun rekening bij
Fado konden besparen.
Flinke groei in ledental in juni! We heten alle nieuwe leden van
We kunnen een flink aantal nieuwe harte welkom en hopen jullie vaak
leden verwelkomen. Niet alle data te zien bij onze clubborrels en
zijn ingevuld in de database, zodat andere activiteiten.
ik in sommige gevallen alleen de
Van de bestuurstafel
namen kan vermelden.
Even een herinnering dus: vraag Onze eerste vergadering na onze
een username en password aan bij herverkiezing en met de nieuw
Cor Tadema, onze webmaster. gekozen bestuursleden vond plaats
Hiermee heb je toegang tot de op 28 juni bij Trudy Flinkerbusch,
database en kun je meer gegevens onze nieuwe redactrice, thuis.
over jezelf en je familie invullen, We ruimden wat tijd in om met haar
waardoor andere leden leden met en Ard Crebas, onze NACCSEgelijke interesses kunnen vinden en liaison, kennis te maken.
contact leggen buiten de clubacti- En … we vroegen Peter Flinkerbusch
viteiten om.
een foto te maken terwijl wij hard
Op 15 mei werd Maurits van Eersel aan het werk waren.
lid. Hij is afkomstig uit Veenendaal
en woont nu in Union City. Maurits
is piloot bij Airtran en geeft
fotografie en gymnastics op als
hobbies.
Alex Gottenbos en zijn vrouw Renita
Gottenbos-Verberne uit Eindhoven
zijn op 1 juni lid geworden. Zij
hebben drie kinderen (Koen 24,
Sander 22 en Jessica 19). Alex is
zelfstandig ondernemer. Zijn
hobbies zijn tennis en watersporten.
De familie woont in Hoschton.
We zijn blij te kunnen melden dat
Tony Varcoe weer lid van de club is We nemen vervolgens de reguliere
geworden na het overlijden van zijn punten door, zoals de financiën,
vrouw Terry in het najaar van 2011. ledengroei (heel goed deze maand!)
Welkom terug Tony! Tony is en rapportage van de afgelopen
afkomstig uit Bolsward, maar woont activiteiten en bespreking van de
komende activiteiten. De rijsttafel
al heel lang in Marietta.
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werd als zeer geslaagd gekwalificeerd en mede doordat we bij
Karel en Liesbeth van Bohemen
terecht konden vielen de kosten
voor de club mee.
Zoals al eerder gemeld kunnen we
helaas niet meer terecht bij Mary en
Peter de Groot voor de altijd
supergezellige BBQ bij hen thuis na
het tuben, zodat we onze gedachten
moeten laten gaan over een
alternatief voor ons samenzijn na
het tuben. Hou de e-newsletter in
de gaten voor aankondigingen …
check even of je op de e-maillijst
van de club staat. (Ga naar onze
website:
www.atlantahollandclub.com. In de
rechterkolom op de homepage ziet
u hoe u zich kunt aanmelden!) Het
tuben is gepland voor 4 augustus.
Een leuk uitje nu de meeste scholen
net zijn begonnen, aanmelden dus!
Met twee nieuwe bestuursleden
namen we extra tijd voor uitleg van
lopende zaken, zodat Trudy en Ard
zich snel op hun plek kunnen
voelen.
Al met al was de vergadering om
kwart voor 10 afgelopen en was er
tijd om na te praten onder het
genot van een kaasje en een
drankje.
De volgende vergadering is gepland
voor 2 augustus om 19:30 uur bij
Trudy.
Een boekje open over onze twee
nieuwe bestuursleden:
Trudy Flinkerbusch:
Ze kwam op 1 september 2011 met
man Peter naar Atlanta. Peter werkt
bij Fokker. Ze hebben twee kinderen
die in Nederland achterbleven.
Dochter Kim (26) werkt en zoon Arti
(22) studeert in Delft. Voor hun 7
jaar in Hilversum, woonde de familie
in Bangkok en Singapore. Trudy
heeft haar ervaring als redactrice
daar opgedaan met haar werk voor
De Tegel. In Nederland was zij
secretaresse bij een ouderencentrum en verder zet(te) zij
websites op en beheerde die. Dit
laatste is ze vanuit Georgia blijven
doen.
Wij, het oude bestuur, zijn erg blij

dat zij zich spontaan aanbood als
redactrice voor onze Holland Times
net toen wij op zoek moesten gaan
om vervanging voor editor Gerrit
Voogt te zoeken die zich niet
herkiesbaar stelde.
Ard Crebas woont ruim drie jaar in
Atlanta en woont samen met zijn
Braziliaanse vriendin. Hij heeft
vader en zus in Nederland. Ard is
uitgezonden door het Ministerie van
Economische Zaken en assisteert
Amerikaanse bedrijven die zich in
Nederland (of Europa) willen
vestigen. Zijn werkgebied strekt van
Pennsylvania tot Georgia. Zijn
contract loopt nog anderhalf jaar.
In Atlanta heeft Ard de NLBorrels
(mede) opgericht en hij organiseert
de maandelijkse bijeenkomsten voor
jonge professionals in Atlanta. In
juli wordt gestart op een vaste
locatie (Fado Fado) op de 3e
woensdag van iedere maand.
De AHC en NLBorrels promoten
elkaar wederzijds op hun websites.
Ard is in 2011 vice president
geworden van de NACCSE
(Chamber) en per de recente
samenwerkingsovereenkomst (begin
2012) tussen AHC en NACCSE is hij
uitgekozen als onze liaison.
Ook met Ard zien wij een goede
samenwerking best zitten.
Welkom in het bestuur van jullie
AHC!
Ellen Claessen
Vice-president

Afscheid
Wow, ongelooflijk! Je beseft het niet
als je iedere maand de Holland
Times openslaat en al die Nieuws
Nieuws Nieuws dingetjes leest die
Rick Mixon voor ons verzamelt en
instuurt, dat hij dat al viereneenhalf
jaar lang doet.
Maar kennelijk heeft Rick het zelf
bijgehouden (opgezocht en
nagerekend ….) want hij meldde dat
hij 50 edities heeft volgemaakt.
Op 22 juli j.l. liet hij Trudy weten
dat hij de pen wil doorgeven aan
een andere verslaggever.
“Trudy, After more than 4 ½ years
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and 50 editions of Het Nieuws for
the Holland Times, it is time for me
to pass the role of “verslaggever” on
to someone new. I have enjoyed
putting together the news from The
Netherlands very much and look
forward to seeing what someone
else can contribute. Of course I will
continue doing Het Nieuws until you
find a new volunteer.
Regards, Rick Mixon “
DUS …. Hierbij een OPROEP VOOR
EEN IN NEDERLANDS NIEUWS
GEÏNTERESSEERD PERSOON die
voor onze leden maandelijks een
compilatie wil maken van nieuws en
wetenswaardigheden uit en over
Nederland om daarmee een column
te vullen.
Er is een grote mate van vrijheid
over wat er gepubliceerd kan
worden in deze column.
Geïnteresseerd? Neem contact op
met Trudy:
flexsecretaresse@yahoo.com of
editor@atlantahollandclub.com
Wil je nadere inside informatie over
het hoe en wat over het verzamelen
van stof dan is Rick Mixon de man
om te benaderen:
rmixon@live.com
WIE MELDT ZICH AAN???
Rick heeft gelukkig toegezegd om
de column nog enige tijd te blijven
doen, totdat er een opvolger is
gevonden.
Maar we zullen zijn speciale stijl en
af en toe gewaagde onderwerpen
hartstikke missen. We zijn ervan
overtuigd dat er een nieuw talent
zal opduiken uit onze leden om
Rick’s schoenen te gaan vullen.
Ontzettend bedankt, Rick, voor je
toewijding aan onze club en speciaal
aan onze Holland Times. Zonder
jouw trouwe bijdrage die bovendien
altijd op tijd ingeleverd werd,
hadden we niet zo’n goed magazine
kunnen produceren.
Blijf lezen
hoor! En … aanvullingen zijn altijd
welkom, dat weet je!
Ellen
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London is the place for me
Lord Kitchner zong het al in 1922 maar zijn boodschap
is nog erg actueel. Uit een internationale studie blijkt
namelijk dat Londen de populairste stad is om te wonen
en werken.
De Global Talent Mobility Survey van onder andere onderzoeksbureau Intelligence Group is het grootste internationale onderzoek naar mobiliteit op de arbeidsmarkt. Er
deden 162.000 mensen uit 66 verschillende landen aan
mee. De respondenten die aangaven bereid te zijn in het
buitenland te willen werken, noemden Londen het vaakst
als gewenste vestigingsplaats, gevolgd door New York en
Singapore. Dat betekent dat Sydney van de derde plaats is
gestoten ten opzichte van twee jaar geleden, toen dezelfde
vraag werd gesteld.
Taal en ligging
Volgens
onderzoeker
Geert-Jan Waasdorp van
Intelligence Group scoort
Londen niet alleen goed
vanwege
de
voorzieningen, maar ook omdat
de voertaal Engels is,
een taal waarmee de
meeste wereldbewoners wel uit de voeten kunnen.
De Nederlandse Londenaar Els Huss is niet verbaasd over
de uitverkiezing van haar stad. Ze is zo’n twintig jaar geleden met haar man mee naar Londen verhuisd om er voorgoed te blijven. ‘Veel mensen vinden het hier te vol en te
druk, maar als je zoals wij van kunst en theater houden
dan is Londen fantastisch. De stad heeft gewoon heel veel
te bieden voor naast het werk.
Natuurlijk, ik voel me nog Nederlands en ik zit ook in het
bestuur van een Nederlandse vereniging (Neerlandia).
Maar ik zou hier niet meer weg willen.’
Dichtbij huis
De antwoorden van Nederlandse respondenten in het onderzoek wijkt overigens iets af van de internationale
voorkeur. De Nederlanders delen hun liefde voor Londen,
maar hebben op een gedeelde eerste plaats New York
staan. Op een tweede plaats staan, wederom op een
gedeelte plaats, Barcelona, Brussel en Berlijn.
Over het algemeen lijken Nederlanders het iets dichter bij
huis te zoeken, want een stad als Brussel komt in de internationale resultaten pas op plaats 42. Amsterdam komt
ook op de lijst voor. De Nederlandse hoofdstad staat op de
23ste plaats van meest populaire steden ter wereld, en is
daarmee zes plaatsen gedaald ten opzichte van twee jaar
geleden

Zegt het voort....
Atlanta Holland Club leden krijgen maar
liefst tien procent korting bij de Windmill!

Olympische Spelen
De populariteit van Londen moet los worden gezien van de
Olympische Spelen. Londen is namelijk al jaren het meest
populair; de stad komt voor de derde keer als beste uit de
bus. De komst van de Olympische Spelen heeft daar volgens de onderzoekers niet positief of negatief aan bijgedragen.
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Oudste huis van Amsterdam
ontdekt
Amsterdam heeft een nieuw oudste huis. Het pand aan de Warmoesstraat nummer 90 stamt uit
1485 en is daarmee 527 jaar oud.
Tot op heden gold het houten huis
uit 1530 aan het Begijnhof als het
oudste pand van Amsterdam. Dat
de ontdekking van het oude huis
aan de Warmoesstraat zo lang op
zich liet wachten is niet zo vreemd.
Het huis, met houtskelet, gaat
schuil achter een voorgevel van
rond 1800.

De ouderdom kwam aan het licht
nadat het in 2010 zware schade
had opgelopen door een brand.
Het was toen in gebruik als hotel.
Een inspecteur van de gemeente
ontdekte daarna tot zijn verbazing
details in het huis die wezen op
hoge ouderdom.
Met een holle boor zijn monsters
genomen van het houtskelet. Een
laboratorium in Berlijn stelde vast
dat het hout uit ongeveer 1485
komt. Rond die tijd werd het pand
aan de Warmoesstraat ook in gebruik genomen als woonhuis. Een
bouwhistoricus van de gemeente:
'De gotische profilering van de
korbelen en de roosjes die erin zijn
gesneden laten zien hoe er in de
late middeleeuwen werd gebouwd.'

CDA en GL willen langer
vaderverlof
CDA en GroenLinks in de Tweede
Kamer willen het wettelijk recht op
vaderverlof na de geboorte van
een kind uitbreiden van twee naar
vijf dagen. De twee fracties zullen
daartoe een voorstel indienen.
Volgens CDA-Kamerlid Eddy van
Hijum is Nederland op dit moment
'internationaal hekkensluiter met
een zeer beperkt recht op
vaderverlof'. In een aantal cao's
wordt het zelfs beperkt tot een
dag. Het CDA verwacht dat werkgevers en bonden in cao's afspraken maken over loondoorbetaling
tijdens de drie extra verlofdagen.
Om die te stimuleren wil hij vaders
een fiscale tegemoetkoming
geven, zodat ze bij verlofopname
in elk geval 50 procent van het
minimumloon ontvangen.
Nederland terughoudend met
onlinecursus
In vergelijking met andere
Europese landen is Nederland
terughoudend met het volgen van
cursussen op internet. De inwoners
van Nederland scoren onder het
Europese gemiddelde. Dat blijkt uit
een onderzoek van de Europese
Commissie. Het dagelijks bestuur
van de Europese Unie presenteerde maandag haar jaarlijkse
scorebord over de digitale ontwikkelingen in de EU-lidstaten en enkele andere Europese landen. Nederlanders neigen dus minder dan
gemiddeld naar onlinecursussen.
Maar zij zoeken wel meer dan de
meeste andere Europeanen, naar
informatie over goederen en diensten op het internet. Dat geldt ook
voor onlinebankieren en deelname
aan raadplegingen en stemmingen
op het internet.
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school kunnen worden gestuurd.
Nu moeten jongeren tot hun 18e
verplicht naar school als ze nog
geen vwo-, havo- of mbo-diploma
niveau 2 hebben. Als ze 18 worden
mogen ze met hun opleiding stoppen. Van Bijsterveldt overweegt de
leeftijdsgrens te verhogen. Dat
doet ze op verzoek van de gemeente Rotterdam, die jongeren
bij wijze van experiment tot hun
23e weer naar school wil kunnen
sturen.
'Beatrix ieder
weekend in
Londen'
K on i n g i n
Beat ri x
vliegt
nog
steeds
ieder weekend naar
Londen om bij haar
zoon Friso te zijn. Hij
ligt daar in het Wellington ziekenhuis in coma, na zijn ski-ongeluk
op 17 februari. Friso wordt in het
ziekenhuis alleen bezocht door zijn
moeder, zijn vrouw Mabel en door
zijn broers. Dat heeft Pieter van
Vollenhoven gezegd in het blad
Story. 'Friso wordt door de familie
goed afgeschermd', zegt hij in het
blad. Prinses Margriet, Pieter van
Vollenhoven en hun kinderen zijn
zelf niet bij Friso geweest sinds hij
in het Wellington ligt. Het gezin wil
Mabel ook niet lastigvallen: 'Zij is
heel druk met de dagelijkse bezoekjes aan haar echtgenoot en de
zorg voor hun twee kindjes', zegt
Van Vollenhoven.

Concertgebouw gaat live
streamen
Het Concertgebouw in Amsterdam
gaat concerten en voorstellingen
live uitzenden via zijn website. Het
Concertgebouw wil op deze manier
klassieke muziek voor een breder
publiek toegankelijk maken. Voor
'Geen diploma, terug naar
de streaming is een speciale regischool'
estudio gebouwd om video- en geMinister Van Bijsterveldt onder- luidopnames van hoge kwaliteit
zoekt of jongeren tot 23 jaar die mogelijk te maken.
geen diploma hebben weer naar
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Amsterdam kandidaatstad
Olympische Spelen
Amsterdam wordt de kandidaatstad voor de Olympische Spelen in
2028, mocht Nederland besluiten
zich kandidaat te stellen. Daarover
wordt
in
2016
besloten.
Amsterdam krijgt de voorkeur
boven Rotterdam, omdat de
hoofdstad beter zou vallen bij het
Internationaal Olympisch Comité.
Ook speelde mee dat Amsterdam
de Olympische Spelen al eens
georganiseerd besluit pas in 2023
waar de Olympische Spelen van
2028 worden gehouden.

miljoen kiesgerechtigde Nederlanders. Bij de vorige Tweede
Kamerverkiezingen, in 2010, lieten
zich zo'n 45.000 mensen
registreren als kiezer. Van hen
brachten er maar 35.000 hun stem
uit. 'Een schandvlek op onze
mod ern e d em ocrati e', vindt
Taverne. En dat terwijl de Haagse
politiek zich nadrukkelijk met de
Nederlandse expats bemoeit. Het
voornemen van het kabinet Rutte
om het hebben van een dubbele
nationaliteit te verbieden, dus ook
die van veel Nederlanders in het
buitenland, stuitte op woede en
onbegrip. Volgens Joost Taverne
komt
het door
'nodeloze
rompslomp' dat expats moeilijk of
helemaal niet kunnen stemmen bij
Nederlandse verkiezingen.
In 2010 stelde de Wereldomroep al
een zwartboek samen. Daarin
werd de volgende 'lijdensweg'
geschetst: kiezers in het
buitenland moesten op tijd per
post een registratieformulier
aanvragen. Daarna moesten ze
zi ch , ook p er p ost , l at en
registreren en ten slotte moesten
ze het stembiljet opsturen maar
alleen als het met een rood
potlood was ingevuld.
Overigens heeft ook het Bureau
Verkiezingen in Den Haag informatie voor kiezers in het
buitenland op zijn website (http://
www.denhaag.nl/home/bewoners/
to/Bureau-Verkiezingen-1.htm).
Het VVD- Kamerlid ziet zijn
helpdesk 'als een extra service'.

Nederland nummer twee op
fileranglijst
Nederland staat tweede op de
fileranglijst van alle Europese en
Noord-Amerikaanse landen. Alleen
Belgische automobilisten staan nog
meer uren in de file. Dat bleek uit
Amerikaans onderzoek van het
verkeersinformatieplatform Inrix.
Inrix bestudeerde naar eigen
zeggen de gegevens van zo'n 100
miljoen automobilisten via hun
gps. Daaruit blijkt dat Nederlandse
bestuurders in 2011 zo'n 50 uur in
de file stonden, dat is 4 uur minder
dan in 2010. Ook wereldwijd is het
aantal files het afgelopen jaar
gedaald. De grootste daling werd
genoteerd in landen die het
zwaarst zijn getroffen door de
economische crisis, zoals Portugal
(- 49 procent), Ierland (- 25 proAlle pubers moeten op gesprek
cent) en Spanje (- 15 procent).
bij arts
Alle kinderen vanaf veertien jaar in
VVD opent 'helpdesk voor
het voortgezet onderwijs moeten
expats'
VVD-parlementariër Joost Taverne vanaf volgend jaar een gesprek
is een helpdesk begonnen voor k r i j g e n m e t e e n a r t s o f
expats. Op de website (http:// verpleegkundige. Een belangrijk
stemmenbuitenland.nl/) kunnen ze onderwerp is dan het risico van
terecht voor hulp bij stemmen overgewicht, maar ook andere
vanuit het buitenland. Dat meldt problemen zoals pesten of
de Volkskrant. In het buitenland eenzaamheid kunnen aan bod
wonen naar schatting een half komen. Ook kunnen de leerlingen
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informatie krijgen over veilig vrijen
en de gevaren van alcohol en
drugs. Het 'pubergesprek' is een
onderdeel van een actieplan dat
minister Edith Schippers en
staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden Volksgezondheid) maandag presenteerden
met als doel de gezondheid van de
jeugd te verbeteren.
'Vuiltje wegwerken' in
paspoortwet
Regeringspartijen VVD en CDA
dienen samen met D66 een
voorstel in om Nederlanders die
een andere nationaliteit krijgen, de
Ned erl an d se t o ch t e l at en
behouden. De nieuwe wet over
dubbele paspoorten moet op dit
punt worden aangepast, vinden ze.
'Ons standpunt was al steeds dat
de positie van deze mensen niet
mocht verslechteren', aldus Cora
van Nieuwenhuizen van de VVD.
'Met dit amendement op de wet
willen we dan m aar eens
duidelijkheid verschaffen. Het is
een vuiltje dat moet worden
weggewerkt.' Mirjam Sterk van de
VVD: 'Het is niet de bedoeling dat
Nederlandse expats de dupe
worden van de wetgeving. Wij zijn
juist trots op die Nederlanders die
onze kennis en kunde naar andere
landen exporteren.'
Meer dan drie miljoen
gepensioneerden
Het aantal gepensioneerden is in
2011 voor het eerst boven de drie
miljoen gekomen. Bijna één op de
vijf Nederlanders is nu met
pensioen, meldt het CBS. Door de
toenemende vergrijzing zijn er
tussen 2000 en 2011 bijna
600.000 gepensioneerden bijgekomen. Een kleine, groeiende groep
gepensioneerden verblijft in het
buitenland. Vorig jaar waren dat
ruim 50.000 mensen. De
g em i d d el d e l e e ft i j d waa r op
werknemers met pensioen gaan is
omhoog gegaan, van 61 naar 63.
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koord gegaan met deze wetswijziging. Het wil hiermee het gebruik van het Fries in Friesland
bevorderen en bijdragen aan de
kwaliteit van het vak Fries op
scholen. Het wetsvoorstel gaat nu
naar de Raad van State. Het is de
bedoeling dat het ingaat bij de
start van het schooljaar 20132014.

6,5 Miljoen Nederlanders te
zwaar
Kinderen, volwassenen, mannen
en vrouwen. Over de hele breedte
van de bevolking is het aantal
mensen met overgewicht de laatste 30 jaar enorm toegenomen,
namelijk meer dan verdubbeld.
Momenteel zijn 6,5 miljoen Nederlanders te zwaar, ofwel 41 procent.
1,5 miljoen mensen is veel te dik
en heeft ernstig overgewicht. De
helft van de mannen boven de 40
jaar is te zwaar. Bij kinderen en
jongeren tussen de 4 en 20 jaar
gaat het om bijna 11 procent. Dat
blijkt uit cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
over de periode 2009/2011. Iemand is over het algemeen te
zwaar als zijn of haar Body Mass
Index (BMI) boven de 25 uitkomt.
De BMI kan worden berekend door
het gewicht te delen door het
kwadraat van de lengte. Een man
die bijvoorbeeld 85 kilo weegt en
1,80 meter lang is, is te zwaar: 85
kilo / (1,80 meter)2 = een BMI
van 26,23 .
Kabinet wil Friese taal bevorderen
De provincie Friesland mag de
kerndoelen voor de Friese taal vast
gaan stellen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en
het speciaal onderwijs. Ze heeft
wel vooraf instemming nodig van
de minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. Het kabinet is ak-

'Wietpas' schiet doel voorbij
De op 1 mei ingevoerde nieuwe
regels voor coffeeshops in de drie
zuidelijke provincies, in de
volksmond 'wietpas' genoemd,
schieten hun doel voorbij. Als
gevolg daarvan is de illegale
straathandel fors toegenomen en
is er een groot en ongrijpbaar netwerk ontstaan van nummers die
gebeld kunnen worden voor de
levering van wiet. Dat schrijven
onderzoekers Nicole Maalsté en
Rutger Jan Hebben in een zogenoemde quickscan, gemaakt in opdracht van de stichting Epicurus,
een stichting die zich bezighoudt
met onderzoek naar de effecten
van de wietpas. De politie heeft
onvoldoende capaciteit om de handel aan te pakken, aldus het onderzoek. Kopen in de coffeeshop is
minstens een kwart duurder dan
via dealers op straat.

Google Maps nu ook voor
fietsers
Via Google Maps kunnen nu ook
fietsroutes in Nederland en België
gepland worden. Het geeft de
mogelijkheid om de meest fietsvriendelijke route te berekenen en
drukke wegen te vermijden. Er zijn
honderden kilometers aan fietsroutes te vinden. Bij het project
heeft Google samengewerkt met
een groot aantal steden en
kaartleveranciers, maakte het
bedrijf woensdag bekend. Behalve
de route is er ook extra informatie
over recreatieve fietstochtjes
in de buurt. Het was via de zoekmachine al mogelijk een reis te
plannen met de auto, te voet of
met het openbaar vervoer.
Rick Mixon

Noot van de redactie:
Wie, o wie wil Rick opvolgen met het aanleveren
van maandelijkse nieuwtjes, weetjes, ideeën en
andere leuke Nederlandse
wetenswaardigheden?
Denk aan zo’n 2 à 3 A4jes totaal.
Mail naar:
editor@
atlantahollandclub.com
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Atlanta - events August
For more info: http://www.atlanta.net/visitors/calendarofevents.aspx

Atlanta Botanical Garden Cocktails in the Garden
Every Thursday from May - September.
From 6 - 10 p.m.
Mix and mingle at the most beautiful cocktail party in the city! Groove to the sounds of Lethal Rhythms
DJs, catch a tantalizing chef demo in the Edible Garden, and watch for surprise cultural performances.
Complete the evening by purchasing dinner at MetroFresh in the Garden.
Sculpture at Night
Explore Independent Visions: Sculpture in the Garden theatrically lit under the night sky.
Garden Chef Demos
Stop by the Edible Garden Outdoor Kitchen, 7 - 9 p.m., to learn fresh ideas from the Garden Chef.
Science Café
Join other science enthusiasts every third Thursday for a series of lively events featuring leading regional researchers and scientists, discussions and, of course, cocktails!
Website: http://www.atlantabotanicalgarden.org
Adults $18.95 (includes one complimentary cocktail)
Members FREE

PETER PAN!
Tony Award nominee Cathy Rigby takes flight in an all new production
August 7—August 12
Discover the magic all over again of this two time Emmy award winning and two
time Tony award nominated production.
The New York Times says "Rigby still carries off the flights, fights and acrobatics
that make PETER PAN audiences mesmerized." PETER PAN is filled with timeless
magical moments and a captivating hook.
The legend you thought you knew, is now the adventure you never dreamed possible ... CATHY RIGBY IS PETER PAN!
Website Fox Theatre: http://www.foxtheatre.org/

Scott Antique Markets - World's
Largest Monthly Antique Show!
August 10—August 12
Location: Atlanta Expo Center
3650 Jonesboro Rd SE
Atlanta, GA 30354
Atlanta Expo Centers 3300 Exhibit Booths!
2nd Weekend of Every Month
Friday and Saturday: 9am-6pm • Sunday: 10am-4pm
Admission is $5 • Free Parking
Website venue: http://www.atlantaexpocenter.com/
Website event: http://www.scottantiquemarket.com/
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