
 8 - 1 - 2015

Jubilarissen in 
het zonnetje bij 
SV Vogelenzang

Wethouder De Rooij
kiest voor avontuur 
in Afrika

Fietsster gewond 
na aanrijding
in Overveen

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Midwinterwedstrijd - 24 januari!
Schrijf snel in!!

‘Een oase van rust voor spor�eve 
en culinaire ontspanning.’ 

Weekmenu € 25,00

(vrijdag 9 januari t/m donderdag 15 januari)

Rosevale salade met gerookte runder 
ribeye en truffelmayonaise
Garnalenspies met limoen-

koriander-saus 
Crème brûlée van sinaasappel en 

steranijs
Madiwodo-schotel € 10,50

Indiase visstoofschotel met gele rijst

Tespellaan 53 Noordwijkerhout
T 0252-241333 www.tespelduyn.nl

(Ma. 12 jan - do. 15 jan) Lekkerste gerecht 

Noordwijkerhout

Culinair 2014!

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

vogelenzang - Door de grote opkomst 
was het dorpshuis van Vogelenzang 
bijna te klein. De nieuwjaarsreceptie 
van de Gemeente Bloemendaal trok 
afgelopen maandag zo veel bezoe-
kers, dat het een beetje dringen was. 
Maar gezellig was het wel.

door Christa Warmerdam

Burgemeester Ruud Nederveen en 
de wethouders geven alle inwoners 
van Bloemendaal persoonlijk een 
hand bij binnenkomst. Onder de 
bezoekers ook oud-wethouder Piet 
van der Ham en oud-wethouder 
Eldo Bredius.
Voorzitter van het Dorpshuis 
Vogelenzang, Nard Mense, is blij 
dat de gemeente het Dorpshuis 
van Vogelzang heeft uitgekozen 
voor de nieuwjaarsreceptie. "Voor 
mij is dit ook een beetje afscheid 
nemen, want per 1 maart stop ik 
ermee." Mense wordt opgevolgd 
door zijn schoondochter Marina 
Mense. "Het wordt tijd dat de vol-
gende generatie het overneemt", 
legt Mense uit.

Vertrouwen
De meeste bezoekers van het 
receptie zien het nieuwe jaar met 
vertrouwen tegemoet. Jeanne Kui-
per van Poppentheater De Zilveren 
Maan is 'met een heleboel projec-
ten bezig' en 'heeft een goed gevoel 
over 2015'. Kuiper: "Het gaat goed 
met het poppentheater, we hebben 

de grootste dip gehad en ik ben er 
nog!", zegt ze vrolijk. Gemeente-
raadslid Conny van Stralen heeft 
genoeg energie voor het nieuwe 
jaar. Van Stralen helpt (met col-
lega-raadsleden) naast haar werk-
zaamheden bassischolen aan een 
leerlingenraad en gaat daar voor-
lopig nog mee door. "In principe 
gaan we naar de scholen in verkie-
zingstijd, maar als er scholen zijn, 
die dit jaar een leerlingenraad wil-
len opstarten, doen we dat ook." 
Edward Hoep, voorzitter van de 
Tennisvereniging Vogelenzang, 
kijkt met plezier terug op 2014. 
"We hebben veel mooie dingen 
gedaan, zoals zonnepanelen aan-
gebracht op het clubhuis, daar heb-
ben we zelfs het RTL nieuws mee 
gehaald. De 'vrijwilliger van het 
jaar' van de Gemeente Bloemen-
daal was onze vrijwilliger Mary 
Spaapen. Voor 2015 hoop ik wel 
dat we meer leden aan ons kunnen 
binden, want de crisis heeft er wel 
voor gezorgd dat ons ledenaantal 
fors gedaald is."

Afscheid
In het Dorpshuis gonst het op een 
gegeven moment rond. Wethou-
der Marjolein de Rooij heeft bij het 
college haar vertrek als wethouder 
van de Gemeente Bloemendaal 
aangekondigd. CDA-gemeente-

raadslid André Burger weet nog 
van niks. "Dat bericht heb ik nog 
niet gehoord of gelezen", zegt hij 
verbaasd. "Wat gaat ze doen en wie 
volgt haar op?" De Rooij vertrekt 
naar Afrika en haar opvolger is nog 
niet bekend.

Rust
André Burger heeft voor 2015 voor 
de Gemeente Bloemendaal één 
duidelijke wens: "Ik hoop dat we 
erin slagen de rust terug te bren-
gen binnen de gemeente en dat het 
niet zo gaat als afgelopen jaar. Het 
is vorig jaar veel te veel op de man 
gespeeld en daar hou ik helemaal 
niet van. Ik heb in al die jaren in 
de politiek heel wat meegemaakt, 
maar het lijkt wel of de verruwing 
steeds erger wordt. In het nieuwe 
jaar moet het om politiek draaien 
en niet om een persoon." x

"In het nieuwe jaar moet het 
weer om de politiek draaien"

Drukbezochte nieuwjaarsreceptie Gemeente Bloemendaal

Burgemeester Ruud Nederveen in gesprek met oud-wethouder Piet van der Ham 
(Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Op zondag 18 januari 
zal Peter Idenburg een lezing geven 
in De Kapel, aan de Potgieterweg 
4 in Bloemendaal. Het onder-
werp is 'Een eeuw van inzicht: 
van Wenen 1900 tot heden'. Rond 
1900 was Wenen het centrum van 
de wereld, waarin de wetenschap-
pen en de kunsten nauw met 
elkaar verbonden waren. Zo had 
Freud, met zijn zoektocht naar 
het onbewuste, grote invloed op 
de schilders Klimt, Kokoschka en 
Schiele. De eeuw nadien bracht 
grote doorbraken in het inzicht 
van de wetenschap in het functi-
oneren van de mens. En daarmee 
ook in de relatie tussen denken en 
voelen; van psychologie tot neuro-
biologie. Hoe heeft de psychologie 
zich na Wenen 1900 ontwikkeld? 
En wat betekent dat voor onze 
beleving in deze tijd van schoon-
heid, geluk en spiritualiteit? De 
lezing begint om 10.30 uur. x

Van Wenen 1900 
tot heden

vogelenzang - In de wintermaan-
den profiteren vogels uit het hoge 
noorden van het milde winterweer 
in Nederland. Als er in hun broed-
gebieden onvoldoende te eten is, 
vinden ze hier volop voedsel en 
open water. De kans om winter-
gasten te zien is dan ook groot. Op 
zaterdag 10 januari organiseert IVN 
Zuid-Kennemerland een vogelex-
cursie in dit vogelrijke gebied. Aan-
geraden wordt een verrekijker mee 
te nemen. Er wordt om 10.30 uur 
verzameld bij ingang Oase (Eerste 
Leijweg 2, Vogelenzang) van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Er zijn geen kosten aan de wan-
deling verbonden en aanmelden 
is niet nodig. Wel dient men een 
entreekaart voor het duingebied 
aan te schaffen. x

Wintergasten 
in duingebied

bloemendaal - Op zaterdag 17 janu-
ari zal een benefietconcert gege-
ven worden in De Kapel. Bijzonder 
is dat alleen leden van de fami-
lie Oostenrijk zullen optreden. 
Nienke Oostenrijk - sopraan; Jan 
Wouter Oostenrijk - gitaar; Pau-
line Oostenrijk - hobo en piano; 
Anja Oostenrijk - piano; Kees Oos-
tenrijk - dwarsfluit en Martijn 
en Timo - zang en dwarsfluit. Op 
het programma staan werken van 
onder anderen Boismortier, Bach, 
Mozart, Mendelssohn, Britten 
en Piazzolla. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de vleugel. 
Aanvang is om 15.00 uur. Podium 
De Kapel is gevestigd aan de Pot-
gieterweg 4 in Bloemendaal. x

Benefietconcert
in De Kapel
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bloemendaal - Marjolein de Rooij 
(GroenLinks) heeft onlangs haar ver-
trek als wethouder van de Gemeente 
Bloemendaal aangekondigd. Zij heeft 
een baan geaccepteerd in Arusha, 
Tanzania waar zij gaat werken voor 
de Bloemendaalse Stichting Vrienden 
voor Tanzania. Deze stichting geeft 
jaarlijks meer dan 300 weeskinde-
ren een huis en onderwijs. De Rooij 
wordt onder andere verantwoordelijk 
voor verdere professionalisering van 
de organisatie.

De Rooij schrijft in haar brief aan de 
gemeenteraad: 'Al jaren droom ik, 
samen met mijn man en kinderen, 

van een leven in Afrika. En nu, op 
een moment dat mijn wethouder-
schap steeds leuker wordt, krijg ik 
opeens de kans om mijn droom, 
onze droom, te verwezenlijken. Ik 
kies voor het avontuur."
Met haar gezin verhuist zij in de 
loop van 2015 naar het Afrikaanse 
continent. Burgemeester Ruud 
Nederveen: "Het college vindt het 
bijzonder jammer dat Marjolein de 
Rooij vertrekt als wethouder. Wij 
hebben in prima collegiale verhou-
dingen met haar samengewerkt."
Marjolein de Rooij zal haar taken 
als wethouder neerleggen zodra in 
haar opvolging is voorzien. x

Wethouder De Rooij 
vertrekt naar Afrika

Marjolein de Rooij.

aerdenhout - In de komende weken zal 
Landschap Noord-Holland zaagwerk-
zaamheden uitvoeren in het parkbos 
van klooster Alverna, gelegen op de 
voormalige buitenplaats Boeken-
rode. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd volgens het beheerplan. 
Door de maatregelen worden de cul-
tuurhistorische waarden van de bui-
tenplaats veiliggesteld. Op vrijdag 10 
januari is een excursie om toelichting 
te geven over de werkzaamheden. Het 
bos van Alverna is normaal niet toe-
gankelijk voor publiek.

Klooster Alverna ligt op het terrein 
van de voormalige buitenplaats 
Boekenrode. In het begin van de 
17e eeuw werden in Holland vele 
buitenverblijven aangelegd door 
rijke burgers, omdat de eigenaren 
de drukke en vaak stinkende stad in 
de zomer wilden ontvluchten. Ook 
Boekenrode was zo'n buitenplaats.
Landschap Noord-Holland is sinds 
enige jaren beheerder en wil de 
natuurwaarden én de cultuurhisto-
rische aspecten veiligstellen. Voor 
de ontwikkeling van het bos is het 
nodig om het bos te dunnen zodat 
de toekomstbomen voldoende 
ruimte krijgen. Ook worden histo-

rische zichtlijnen open gezaagd.
Op vrijdag 9 januari zal boswach-
ter Ron Dam een rondleiding ver-
zorgen, die start om 14.00 uur bij 
de theekoepel, Boekenroodeweg 9 
in Aerdenhout. Hij geeft gedurende 
de wandeling uitleg over de aan-
staande werkzaamheden. Opgeven 
voor deze excursie is noodzakelijk 
en kan via r.dam@landschapnoord-
holland.nl. x

Excursie over werkzaamheden 
in parkbos van klooster Alverna

Het parkbos van klooster Alverna 
(Foto: Arthur Schaafsma).

haarlem - Ondanks het teruglopend 
bezoekersaantal organiseerde Olym-
pia Haarlem tijdens de winterstop 
ook dit jaar het traditionele Boarding 
Cup Toernooi, en wel voor de 18e keer. 
Vrijdag 2 januari werden de finales 
gespeeld van het toernooi, dat begon 
op 23 december.

door Jacqueline Wallaart

Spelers van een groot aantal Haar-
lemse voetbalclubs, uitkomend in 
alle categorieën, van F-pupillen tot 
senioren, lieten in de hal van Olym-
pia Haarlem in Schalkwijk verma-
kelijk en mooi technisch voetbal 
zien. Daarbij kon de boarding langs 
het veld worden gebruikt als extra 
man.
Organisator Olympia Haarlem kijkt 
terug op een sportief gezien weder-
om succesvol toernooi. Ook was de 
vereniging tevreden over de publie-
ke belangstelling; wat magertjes 
tijdens de voorrondes, maar gezel-
lig aanwezig tijdens de spannende 
finalewedstrijden.
Net als vorig jaar stond HFC EDO met 
vier teams in de finale. Verrassend 
was dat ook Alliance en DSS met vier 
teams de finales speelden. Bij DSOV 
mocht het F-pupillenteam aantreden 
op de finale dag; DSOV won met 3-
2 van HFC EDO. DSS won van de E-
pupillen van Alliance. De D-pupillen 
van HFC EDO waren overduidelijk 

sterker dan Alliance. Bij de C-junio-
ren gaf HFC EDO een 3-1-voorsprong 
tegen Alliance uit handen, waarna 
via penalty's de finalewedstrijd in het 
voordeel van Alliance werd beslist. 
En bij de B-junioren waren DSS en 
Alliance aan elkaar gewaagd. Ook die 
werd gewonnen door Alliance na een 
strafschoppenserie.
Van organisator Olympia Haarlem 
bereikte alleen het seniorenteam de 
finale, op de valreep. In de halve fina-
le voor senioren moest tegenstander 
HFC EDO noodgedwongen haar 
opwachting maken met uitsluitend 
A-junioren. De zondagselectie van 
HFC EDO was eerder die dag vertrok-
ken op trainingskamp, ter voorberei-
ding op de tweede seizoenshelft in 
de Topklasse. Na een 7-2-achterstand 
kwamen de A-junioren van HFC EDO 
knap terug tot 7-7. Strafschoppen 
moesten de beslissing brengen en 
daarin had Olympia Haarlem meer 
geluk. Tegen DSS in de finale scoorde 
Olympia Haarlem een aantal hele 
mooie doelpunten en kroonde zich-
zelf tot terechte winnaar. Einduit-
slag: 6-3 voor Olympia Haarlem. x

Seniorenteam Olympia wint 
(eindelijk) eigen Boarding Cup

Tijdens de finaledag waren de C-juni-
oren van HFC EDO en Alliance zeer aan 
elkaar gewaagd, hetgeen resulteerde 
in een eindstand van 3-3. Penalty's 
bepaalden uiteindelijk de winst en 
die ging naar Alliance (9-8) (Foto: Jaap 
Korevaar).

heemstede - Op zondag 18 janu-
ari wordt een grote vlooienmarkt 
met ruim 125 kramen gehouden 
in Heemstede. In Sportcentrum 
Groenendaal, aan de Sport-
parklaan 16, staan die dag vele 
marktkooplieden voor één dag in 
de grote sporthal met een keur 
aan gebruikte goederen. Niet 
alleen kleding en speelgoed, maar 
ook antiek en curiosa zijn hier te 
vinden. De markt duurt van 09.30 
tot 16.30 uur en de entreeprijs 
bedraagt 2,50 euro. Kinderen tot 
en met 11 jaar en onder begelei-
ding hebben gratis toegang tot de 
markt. x

Vlooienmarkt 
in Heemstede

haarlem - Wat doe je met een staaf-
mixer, die het niet meer doet? Met 
een fiets waarvan het wiel aan-
loopt? Of met een dvd-speler, die 
niet meer opengaat? Weggooien? 
Mooi niet. Woensdag 14 januari 
organiseert Transition Town Haar-
lem, in samenwerking met DOCK, 
een Repair Café in Haarlem Oost. 
In de Zuidparker, Bijvoetstraat 5, 
staan elke tweede woensdag van 
de maand tussen 19.00 en 21.00 
uur diverse vrijwillige reparatie-
deskundigen klaar. Elektriciens, 
naaisters en fietsenmakers helpen 
bij alle mogelijke reparaties. Ook 
gereedschap en materialen zijn 
aanwezig. Mensen die het Repair 
Café bezoeken, nemen van thuis 
kapotte spullen mee. Broodroos-
ters, lampjes, föhns, kleding, fiet-
sen, speelgoed; alles wat het niet 
meer doet, is welkom. x

Repair Café in 
De Zuidparker

haarlem - Op woensdag 14 januari 
geeft filosoof Ad Verbrugge een inspi-
rerende inleiding over de Staat van 
Verwarring: het offer van de liefde. 
Deze inleiding wordt gegeven in de 
Remonstrantse Kerk, aan de Oranje-
kade 1 in Haarlem.

Het boek Staat van verwarring. Het 
offer van liefde is een hernieuwde 
bezinning op onze tijd, waarin 
sprake is van strijdige waarden, 
verbleekte idealen en onzekerheid 
over de toekomst. In Het offer van 
liefde ontwikkelt Verbrugge een 
prikkelende gedachtegang naar 
aanleiding van de vraag naar de 
wereldwijde populariteit van de 
erotische bestseller Vijftig tinten. 
Daarbij laat hij zien dat de post-
moderne mens in staat van verwar-
ring verkeert met betrekking tot 
de meest elementaire vorm van 
gemeenschap - die van de liefdes-

relatie. Bij uitstek in die (erotische) 
liefde komt een verlangen naar 
gemeenschap tot uitdrukking, dat 
indruist tegen onze virtuele con-
sumptiecultuur. Het offer van liefde 
is een oorspronkelijke wijsgerige 
verhandeling, niet zozeer ontstaan 
uit theoretische interesse, maar uit 
existentiële noodzaak.
Ad Verbrugge is als filosoof niet 
alleen actief binnen de academi-
sche wijsbegeerte. Hij stond aan de 
wieg van de beweging 'beroepseer' 
en is oprichter en voorzitter van de 
vereniging Beter Onderwijs Neder-
land. Verbrugge was jarenlang advi-
seur bij het programma Buitenhof 
en zette samen met Clairy Polak 
het televisieprogramma 'Het Filo-
sofisch Kwintet' op de kaart.
Aanvang is om 19.45 uur. De entree-
prijs bedraagt 5 euro, voor studen-
ten en mensen met een HaarlemPas 
3 euro. x

Filosoof Verbrugge spreekt 
over Staat van Verwarring

Brandstichting 
met kerstboom

haarlem - In de liftschacht van de parkeergarage Cronjé is zondagavond brand 
gesticht. Om even voor acht uur werd de brand bij de parkeergarage aan de 
Kleverlaan opgemerkt, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De 
brandweer rukte direct met vier wagens uit en ook de politie kwam ter plaatse. 
Onbekenden bleken een kerstboom in de liftschacht van de parkeergarage in 
de brand te hebben gestoken. De brand was al snel geblust, maar de lift liep wel 
schade op. De politie is een onderzoek gestart en vraagt eventuele getuigen zich 
te melden via het telefoonnummer 0900-8844 (Foto: Rowin van Diest). x
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

IMGRO BEAUTY
De Haarlemse winkel

voor de (thuis)kapster,
nagelstylisten,

(sport-)massage,
pedicures en alle

uiterlijke verzorging.
 

maandag t/m zaterdag.
Kraaienhorst 54-56 Haarlem

023-5323582

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

start wintercursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag v.a.12 januari
Groepsindeling vanaf
4 maanden.- 6 jaar.

Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

MINIMAAL 100
voor uw sloop/schade auto

Gratis opgehaald
sloopautoservicedienst.nl

06-22909026

 
Wil je af van je

VERSLAVING*
zodat je eindelijk ruimte

vindt om werkelijk te
kunnen doen wat je het

liefst doet?
www.ontslaving.nl

06-4328 0639
(* alcohol, roken, tv-
kijken, kopen, etc.)

IPAD CURSUS
voor beginners en
gevorderden. In 6
lessen van 2 uur.
Kleine groepen,

duidelijke uitleg incl.
naslagwerk. Kijk voor

alle informatie op
www.ebpeecee.nl

of bel 06-42244328
 

Gezin in Heemstede
(Schilderswijk) zkt per

direct erv/gedipl.
NANNY

voor donderdag en
vrijdagochtend (12-15

uur). Meer info, bel
Nanny&Co 071-5127242 of

kijk op www.nannyco.nl

PARANORMAAL
Woensdag 14 januari is er
een paranormale avond
Florisstraat 14 Haarlem

Medium Gerbrand hoopt op
al uw vragen te mogen

antwoorden Aanvang 20.00
uur kosten 7.50 tel 023

5260583

Huis verkocht, maar 
nog geen nieuwe 

woning gevonden?
Informeer eens naar de mo-
gelijkheden van Kaag Resort 
in Warmond. Onze gemeu-

bileerde appartementen 
lenen zich bij uitstek voor 

een overbruggingsperiode 
tot maximaal 6 maanden. 

Huurprijs vanaf € 1.350,- per 
maand. Meer weten?

Bel 088-2002345

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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SV Vogelenzang zet 
jubilarissen in zonnetje

vogelenzang - Aad van Beveren (links op de foto) is 40 
jaar lid van SV Vogelenzang en Roger Selhorst en Peter 
van de Lans (midden) zijn hun club al 50 jaar trouw. Flip 
Roelen (rechts) spant echter de kroon met zijn unieke 
70-jarige lidmaatschap bij de voetbalclub van Vogelen-

zang. De jubilarissen werden tijdens de drukbezochte 
nieuwjaarsbijeenkomst van de SV Vogelenzang flink in 
het zonnetje gezet. Voorzitter Rein Veldhuizen wenste 
daarnaast alle leden een goed en sportief 2015 toe (Foto: 
pr). x

bloemendaal - Negentig jaar gele-
den, 2 januari 1925, ging de eerste 
schop de grond in voor de aanleg 
van Thijsse's Hof, natuurtuin van 
Kennemerland. Het begin van een 
successtory waaraan gedurende al 
die jaren heel veel mensen heb-
ben meegewerkt. Op onze website 
www.thijsseshof.nl kunt u aardig 
wat informatie vinden over het 
verleden van de Hof.
Een gelukkig nieuwjaar wensen 
Ekke Wolters en ik u. Ga dit jaar 
in ieder geval veel genieten van 
onze prachtige Kennemer natuur. 
Ze ligt niet voor niets zo lekker 
dicht om ons heen.
Januari lijkt voor veel mensen een 
saaie maand, die vooral lang duurt. 
Behalve natuurlijk als het écht 
gaat vriezen en de elfstedenkoorts 
opsteekt. Zal het erin zitten?
Zeker is dat er weer zo'n duizend 
kinderen uit de groep 6 van de 
basisscholen uit Kennemerland 
deze maand Thijsse's Hof komen 
bezoeken. In ons scholenproject 
behandelen wij de winter en dan 
vooral de vogels.
In de veilige warmte van ons 
Instructielokaal kunnen de kin-
deren de vogeltjes op onze voer-
plaats bezig zien. Intussen leren 
ze hoe vogels vliegen, voedsel 
bemachtigen en hoe hun veren-
pak is opgebouwd.
Op de zondagen van 25 januari en 
1 februari is het  Instructielokaal 
van Thijsse's Hof (Mollaan 4, Bloe-
mendaal) tussen 11.00 en 15.00 
uur open. Iedereen kan naar de 
vogeltjes komen kijken. Kinderen 
meenemen, prima, maar ze moe-
ten wel 10 jaar of ouder zijn. Sorry! 
Maar onze ervaringen hebben dat 
geleerd.\
We zijn eind november al begon-
nen met het voeren van onze 
gevederde vriendjes. Ze zijn er 
dus al aardig aan gewend om op 
de voerplaats naast ons Instructie-
lokaal van alles van hun gading te 
vinden. Vroeger alleen vetbollen, 
een pindaslinger en wat op een 
boomstam gestreken vet. Maar 
de tijden veranderen. Pinda's heb 
je ook gepeld in zakjes. Vetbollen 
heb je in allerlei soorten, afhan-
kelijk van de zaden, insecten of 

kruiden die erin zijn verwerkt. 
Pindakaas is ook in, evenals silo's 
vol met zonnebloempitten.
Voor de eekhoorn hebben we 
een apart kastje waarin we noten 
doen. De slimme eekhoorn maakt 
zelf het deksel open, soms kruipt 
hij er helemaal in, zijn staart nog 
net buiten; een koddig gezicht.
Onze voerplaats is ruim ingericht, 
maar we zorgen wel voor veilig-
heid door vlakbij takkenbossen 
neer te leggen. Als er gevaar dreigt, 
kunnen onze gasten daar snel een 
goed heenkomen vinden.
In de Hof komen zeer veel vogel-
soorten op het voer af. Op de grond 
zijn er altijd wel merels, houtdui-
ven, de gaai (zie foto) of een ekster 
en andere kraaiachtigen. Koolme-
zen, pimpelmezen, glanskopme-
zen en staartmezen zijn er bijna 
altijd, bengelend aan de pinda's of 
de vetbollen. De grote bonte specht 
haalt graag wat van het vet, dat we 
op de boomstam hebben gestre-
ken. Even snel wat vet pakken en 
het dan aan de andere kant van de 
boom opeten. Leuk verstoppertje 
spelend met de toeschouwers in 
het lokaal. De boomklever en de 
boomkruiper houden ook van dat 
vet. Winterkoning, heggenmus, 
roodborst en vink scharrelen het 
liefst rond tussen de bladeren of 
in de takkenbossen.
Wordt het kouder met vorst, dan 
hebben we ook nog eens bezoek 
van waterhoen, meerkoet en lijs-
terachtigen als zanglijster, koper-
wiek  en kramsvogel.
Vogels voeren kun je eigenlijk 
overal. Zelfs op het balkonne-
tje op de vijftiende verdieping 
van een torenflat komen ze op 
het voer af. Elke tuin of binnen-
plaatsje is eigenlijk geschikt. En je 
hoeft beslist niet zo veel soorten 
op bezoek te hebben. Enkele kool-
mezen waar je fijn van kunt genie-
ten en die je zo mooi van dichtbij 
kunt bekijken, geven evenveel 
vreugde.
Probeer het eens met die vogeltjes, 
dat raden u aan

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto)

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in januari

De gaai (Foto: Ekke Wolters).

haarlem - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keuring 
moet ondergaan, kan daarvoor op 
woensdag 21 januari terecht bij 
Stichting Dock, aan de Laan van 
Berlijn 1 in Haarlem. De kosten 
bedragen 30 euro. Chauffeurs 

jonger dan 75 jaar met rijbewijs 
C/D/E betalen 52,50 euro. Vooraf 
moet wel even een afspraak wor-
den gemaakt via 023-5430633. 
De volgende keuring zal zijn op 
woensdag 18 februari. x

Rijbewijskeuring bij Stichting Dock

haarlem - Gilde SamenSpraak is op 
zoek naar vrijwilligers, die nieuw-
komers in Haarlem willen helpen 
met het oefenen van de Nederland-
se taal. Een vrijwillige taalcoach 
van SamenSpraak ondersteunt een 
anderstalige bij het oefenen van 
de taal. Veel nieuwkomers volgen 
een (inburgerings)cursus, maar 
dat is niet altijd genoeg. Het oefe-
nen van de taal in de praktijk is 
minstens zo belangrijk, maar niet 
iedereen heeft die mogelijkheid. 
Daarom zet SamenSpraak vrijwil-
ligers in, die één keer per week 
(één tot twee uur per keer) samen 
met een anderstalige Nederlands 
willen spreken. Een taalkoppel 
trekt ongeveer één jaar samen 
op. Een taalcoach hoeft geen 
docent of deskundige te zijn. Voor 
meer info: www.gildehaarlem.nl/
samenspraak. Of maak meteen 
een afspraak voor een kennisma-
kingsgesprek via gilde@vwc-haar-
lem.nl of 023-5314862. x

Gilde SamenSpraak 
zoekt vrijwilligers

heemstede - Welzijn Ouderen Heem-
stede heeft een nieuw programma 
samengesteld voor haar Ko-Bus. Er 
wordt gereden naar de mooiste plek-
jes rondom Heemstede. Daar neemt 
men dan een kopje koffie met iets 
lekkers erbij. Wegens succes zijn er 
ook tochtjes met een lunch. Vervol-
gens toert men via de mooiste route 
terug. De ouderen worden door de 
vrijwilligers van huis opgehaald en 
gebracht. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt. Voor meer informatie 

kan men kijken op de website (zie 
hieronder). Tijdstip van inschrijving 
is de ontvangst van het inschrijf-
formulier. Woensdag 21 januari 
gaat men naar het Java Eiland in 
Amsterdam, een week later luncht 
men in Weesp. Op 3 februari gaan 
de ouderen met de bus de natuur in. 
Er is dan een bezoek aan de Water-
leidingduinen. Voor meer informa-
tie en/of aanmelding: www.welzijn-
ouderenheemstede.nl. x

Middagjes uit voor senioren

heemstede - Op zondag 18 januari is 
er een theeconcert in de Oude Kerk, 
aan het Wilhelminaplein in Heem-
stede. Aanvang is om 15.00 uur. Er 
is een optreden van het blaasoctet 
Septentriones met een mooi klas-
siek programma. Het octet speelt 
van Poulenc: Music pour faire plai-
sier. Van Taneyev: Andante. Van 
Bizet een suite uit de opera Carmen 
en afgesloten wordt met Serenade 

nr. 11 (KV 375) van Mozart. Dit alles 
onder leiding van Herman Draais-
ma. De toegang is gratis. Wel is 
er een collecte om de onkosten te 
bestrijden. Wat daarvan overblijft, 
is voor het Restauratiefonds Oude 
Kerk. x

Septentriones 
in Oude Kerk

Het blaasoctet komt op 18 januari 
naar Heemstede (Foto: pr).
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Fietsster gewond na aanrijding 
op Julianalaan in Overveen

overveen - Een fietsster is vorige week vrijdagmiddag 
gewond geraakt bij een verkeersongeval in Overveen. De 
vrouw stak even na tweeën de rotonde over op de Juliana-
laan ter hoogte van de Korte Verspronckweg. Een automo-
bilist die de rotonde afsloeg richting de Zijlweg, zag de 
fietsster vermoedelijk over het hoofd met een aanrijding 

tot gevolg. De fietsster kwam bij de aanrijding lelijk ten val. 
De vrouw is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en na 
de nodige zorg is ze naar het ziekenhuis overgebracht voor 
verdere behandeling. Door het ongeval was de Julianalaan 
tijdelijk deels afgesloten voor het overige verkeer (Foto: 
Michel van Bergen). x

haarlem - "Kom ook… En ervaar dat 
betoverend circus bestaat", is de slo-
gan van Nederlands Nationaal Circus 
Herman Renz. En dat werd ook afgelo-
pen seizoen met het kerstcircus meer 
dan waargemaakt. De show 'Miracles' 
was een betoverend circussprookje, 
dat veel Haarlemmers wisten te waar-
deren. Ruim 20.000 bezochten het 
circus in de splinternieuwe theater-
tent. Afgelopen zondag, direct na de 
matinee, werden de Herman & Diana 
Renz Trofeeën uitgereikt. Voor het 
eerst sleepte Mathijs te Kiefte van 
Renz de award voor Neerlands beste 
spreekstalmeester in de wacht.

Mathijs te Kiefte kan zijn geluk 
niet op: "Voor het eerst dit seizoen 
spreekstalmeester en dan meteen 
deze award, dat had ik écht niet 
verwacht." Circuscoördinator van 
de Gemeente Haarlem, Ed Mense, 
die alle prijzen uitreikte en ook al 
25 jaar nauw bij Renz betrokken is, 
verwoordt het treffend in zijn korte 
lofrede: "Deze man doet veel meer. 
Hij regelt ook op enthousiaste wijze 
de pr en mede de regie van de show.  
En dan nu ook spreekstalmeester. 
Wat een talent heeft die Mathijs!" 
Het publiek beloonde hem met een 
ovationeel applaus.

Prijzen
7.000 bezoekers brachten een stem 
uit op de beste act. Met 29 procent 
van de stemmen won Duo Exxtrem 
uit Bulgarije deze publieksprijs. 
Een bloedstollende en verrassende 
luchtacrobatiekact gecombineerd 
met het duiken in een groot bad van 

5.000 liter water, dat ook nog eens 
in lichterlaaie staat. Daarmee won 
het duo maar nét van Trio Bokafi. 
Deze jonge Hongaren kregen met 
hun gewaagde en originele spring-
plankacrobatiek 28 procent van de 
totale stemmen (7.000 -red.).

Zilveren jubileum
Over elf maanden bouwt het circus 
weer zijn tenten op aan de Veerplas, 
voor de 25ste editie als kerstcircus. 
De nieuwe acts zijn al ingekocht en 
Mathijs te Kiefte belooft dat het weer 
betoverend zal worden. "We starten 
nu meteen met het samenstellen 
en verder invullen van de voorstel-
ling 'World of Wonders'. We zijn er 
weer in geslaagd om spectaculaire 
en magische acts te contracteren 
uit de hele wereld." Zo komt er bij-
voorbeeld een groot illusionist uit 
Frankrijk zijn spannende verdwijn-
trucs tonen, vaste clown Milko van 
Renz gaat een nieuw duo vormen 
met zijn Franse collega Johannes. 
"Een groep uit Engeland komt met 
luchtacrobatiek van het allerhoog-
ste niveau", vertelt te Kiefte. "En de 
Friese paarden komen weer terug. 
Daar is circusfamilie Renz beroemd 
mee geworden. Het is een ode aan 
Herman en Diana Renz, die in Haar-
lem achttien jaar geleden plotseling 
en tragisch de dood vonden in hun 
wagen door koolmonoxidevergif-
tiging." Waarna hij er direct aan 
toevoegt: "We blijven niet hangen 
in het trieste. Het jubileum hier in 
deze fantastische stad zal vooral 
een groot feest worden." x

Ruim 20.000 bezoekers 
voor Renz in Haarlem

Mathijs te Kiefte (met microfoon) won de award voor Neerlandse beste spreek-
stalmeester (Foto: pr).

HAARLEM - Wat vinden Haarlemmers 

het meest duurzame bedrijf in hun 

stad? Iedereen kan stemmen op zijn 

of haar favoriet voor de Groene Mug 

Bokaal en maakt kans op een duurza-

me diner bon van 100 euro. Hieronder 

staan de zes genomineerde bedrijven. 

Stemmen kan tot 6 februari via www.

degroenemug.nl/bokaal.

Sinds 2014 kiest het publiek wie de 
Groene Mug Bokaal wint. Afgelopen 
jaar won de biologische stadstuin-
derij De Nieuwe Akker. De Bokaal is 
een duurzame publieksprijs. Ieder-
een kan stemmen via www.degroe-

nemug.nl/bokaal op een van de zes 
geselecteerde bedrijven.
Op 9 februari maakt wethouder 
duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema de 
winnaar van de Groene Mug Bokaal 
2015 bekend.
De zes genomineerde bedrijven voor 
de Groene Mug Bokaal 2015 zijn: 1. 
Stayokay Haarlem 2. H2innovations 
3. Het Seinwezen 4. Bijna Gratis 
Markt 5. Stadshout Kennemerland 6. 
De wereld van Jansje. De bedrijven 
zijn te zien op de site van de Groene 
Mug. Het publiek kan tot 6 febru-
ari een stem uitbrengen via: www.
degroenemug.nl/bokaal. x

Wie wint de Groene Mug Bokaal?

Hulpdiensten massaal in actie 
voor 'schoolbrand' in Haarlem

haarlem - De hulpdiensten zijn onlangs massaal in actie gekomen nadat er 
'brand' was uitgebroken in een school. Er kwam een melding binnen, dat er 
brand zou woeden in de Franciscus Xaveriusschool aan de Nagtzaamstraat in 
Haarlem Oost. Uit het dak van de school was rookontwikkeling zichtbaar. Bin-
nen korte tijd stonden er zes politievoertuigen en twee brandweervoertuigen in 
de Nagtzaamstraat. Er werd een onderzoek ingesteld en al snel kwam men tot 
de conclusie dat de rookontwikkeling van een cv-installatie afkomstig was. De 
afgezette Nagtzaamstraat kon na zo'n 20 minuten weer worden vrijgegeven voor 
het verkeer (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - De overgang van de 
basisschool naar de brugklas is 
voor elke leerling spannend. De 
basisschool is een beschermde, 
vertrouwde omgeving, waar de 
kinderen de hele dag les krijgen 
van dezelfde juf of meester en 
waar ouders voor een vraag mak-
kelijk naar binnen lopen. Dit ver-
andert op de middelbare school. 
Er verandert veel, zowel voor de 
kinderen als de ouders. Voor kin-
deren met een autismespectrum-
stoornis die behoefte hebben aan 
voorspelbaarheid en stabiliteit, 
kan deze overgang extra moeilijk 
zijn. Daarom organiseert MEE 
voor ouders en betrokkenen van 
kinderen met autisme een infor-
matieavond. Deze informatie-
avond vindt plaats op donderdag 
22 januari, van 19.30 tot 22.00 
uur, bij MEE Noordwest-Holland 
(Richard Holkade 2, Haarlem). 
Voor aanmelding, tel. 088-6522522 
of per e-mail: mhietbrink@meen-
wh.nl of evvliet@meenwh.nl. x

Infoavond voor 
autistische jeugd

haarlem - In januari en februari 
vindt er een reeks orgelconcerten 
plaats op zondagmiddag bij de 
Evangelische Broedergemeente 
(Parklaan 34, Haarlem). Deze wor-
den gegeven op 11, 18 en 25 janu-
ari en 1 en 8 februari van 15.30 
tot 16.30 uur. De toegang is gratis. 
Wel is er een collecte na afloop. 
Het orgel werd in 1922 door de 
orgelbouwer K.P. van Ingen uit 
Haarlem gebouwd. In 1963 heeft 
Klaas Hoekstra het orgel grondig 
gerestaureerd. x

Orgelconcerten 
op zondagmiddag

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Verhuisbericht!!!

,,Dream”
Hobbymaterialen

is per maandag 5 januari verhuisd naar

Raadhuisstraat 8
in Heemstede

Tel. 023 – 5476241.

 Voor al uw Scheepjes wol,
fournituren en hobbymaterialen.

Tevens vanaf 5 februari elke donderdag en 
vrijdagochtend brei en haak café.

De gehele maand januari ontvangt elke 
betalende klant een leuke attentie.

Tot ziens bij 

,,Dream” Hobbymaterialen.

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

Samen met u gaan de fysiotherapeuten van PALMC en de kennisspecialisten van 

Home Instead Thuisservice na wat de fysieke, psychische en sociale gevolgen van 

het ouder worden zijn.

De voorlichting vindt plaats op 15 januari en 22 januari 2015,  van 18.30 tot 21.00 uur. 

Locatie: Cruquiusweg 1 te Heemstede.

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst 
Gezond ouder worden kan!

U kunt zich telefonisch
aanmelden bij 
Home Instead Thuisservice,
 023-8200392.

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Zondag 11 januari

14.00-17.00 uur | Adem & Extase 

Workshop

Ademhalen lijkt vanzelfsprekend. 
Toch is ademhalen een hele kunst. 
Stress, spanning en emoties hebben 
direct invloed op onze ademhaling 
en gemoedstoestand. In deze work-
shop richten wij ons op het herstel 
van je natuurlijke ademhaling en 
het contact met je ware zelf. Via de 
adem komen we bij diepere gevoe-
lens, intuïtie en inspiratie, en onze 
creatieve en helende vermogens.
Yogacentrum Innerwork, Haarlem.

Maandag 12 januari

20.30-22.00 uur | Proefles Bellydan-

ce & Feminine Power en demonstratie 

buikdans

Ontwikkel je vrouwelijke kracht door 
middel van deze cursus buikdans 
en vrouwelijke kracht. Versterk je 
gevoel van eigenwaarde, je zelfver-
trouwen en zelfbewustzijn. Maak op 
een nieuwe manier contact met je 
lichaam en leer het gracieus en soe-
pel te bewegen.
Samyra van Roy, Haarlem.

Dinsdag 13 januari

09.30-10.45 uur | Start Chi Kung-trai-

ning (twaalf lessen)

Chi Kung betekent letterlijk de ont-
wikkeling en beoefening van 'chi', 
de levensenergie. Het is een vitaal 
onderdeel van de Chinese genees-
kundige traditie. In de lessen komen 
de belangrijkste basishoudingen 

aan bod. Deze zijn gemakkelijk te 
leren en zelfstandig thuis te oefe-
nen.
Monique Wouda, Haarlem.

Woensdag 14 januari

20.00-22.00 uur | Start mantra zin-

gen (acht keer)

Tijdens de bijeenkomsten wordt 
een eenvoudige mantratekst op een 
melodie steeds herhaald. Na afloop 
van het zingen van elke mantra is er 
een moment van stilte om de reso-
nantie van de klanken in je door te 
laten werken. Door het blijven her-
halen van de mantra kom je steeds 
dichter bij je kern. Samen zingen, 
geeft vreugde en je kunt er heel 
mooi je gevoelens in uiten.
Alma Badings, Bloemendaal.

Donderdag 15 januari

18.30-19.30 uur | Lessen Okido Yoga 

Slow en Mixed

Vrijer bewegen door ontspannen 
ademen; adembeweging volgen en 
voelen door de hele romp. Navoelen 

wat het effect is van aandachts-, 
houding- en bewegingsoefeningen. 
Speciale aandacht voor nek, schou-
ders en rug. Oefeningen worden 
aangepast aan wat je kan. Een ont-
spannen les voor na het werk.
Lucia Ten-Jet-Foei, Haarlem.

Vrijdag 16 januari

14.30-17.00 uur | Start achtweekse 

mindfulnesstraining

De training bestaat uit acht bijeen-
komsten en een stiltemiddag. Je 
doet oefeningen in de groep, zoals 
meditaties en lichaamsgerichte 
oefeningen. Het is goed te weten dat 
je gedurende de acht weken van de 
training ook thuis oefent.
Wolfram Meijer, Haarlem.

Zaterdag 17 januari

19.30-22.00 uur | Intimate Moves - 

een meditatieve dansavond

Intimate Moves is meditatie in 
beweging. Een avond waarin je 
liefdevol wordt meegenomen om 
via dans en meditatie de stroom in 

jezelf te ontdekken. De beweging 
van Eros, de bron van intimiteit en 
levenslust, daagt je uit tot het ont-
dekken en volgen van jouw levens-
stroom.
Ischa & Kairava, Haarlem.

Zondag 18 januari

10.30-17.00 uur | Bewust Haarlem 

Proeverij

Deze tweede editie van de Bewust 
Haarlem Proeverij biedt een inspi-
rerend programma, met workshops, 
lezingen, proefconsulten, livemu-
ziek, eten en drinken en diverse 
stands op het gebied van persoon-
lijke groei, gezondheid, welzijn, 
creativiteit en duurzaamheid. Met 35 
workshops, danszaal, café/restau-
rant, tien lezingen, 'proef en ervaar'-
sessies, yogazaal, livemuziekzaal en 
kinderworkshopruimte.
Bewust Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Chi Kung (Foto: pr).

Mindfulness (Foto: pr).

Bewust Haarlem Proeverij (Foto: pr).

Mysterieuze zeilboot 
dobbert over Mooie Nel

haarlem - De brandweer is maandagavond in actie gekomen 
nadat er een mysterieuze zeilboot het riet in was gevaren. 
Een man die zijn hond bij het Schoteroog aan het uitlaten 
was, zag rond zeven uur het bootje over de Mooie Nel dob-
beren. Op een gegeven moment zag hij het bootje bij het 
riet. Hij hoorde wel geluid, maar er reageerde niemand op 
geroep. Hierop heeft hij de brandweer gebeld. Twee duikers 

zijn het water ingegaan om op onderzoek uit te gaan. In het 
bootje stonden een lampje en een radio aan en er stond 
kaas op tafel, verder was er niemand op de boot te beken-
nen. Brandweermannen hebben de boot naar een steiger 
getrokken en vastgemaakt. Nadat de boot was doorzocht, 
is de zaak aan de politie overgedragen (Foto: Michel van 
Bergen). x

haarlem - Het Historisch Museum 
Haarlem ontving in 2014 ruim 
21.500 bezoekers. Hiermee heeft 
het museum het recordaantal van 
22.000 bezoekers in 2013 bijna 
geëvenaard. Met name de tentoon-
stellingen 'Vrouwen met lef - Kenau 
en andere Haarlemse heldinnen', 
'200 jaar Haarlemse Hofleveran-
ciers', 'Haarlem Vinyl Stad', 'De 
Haarlemse Tramlijn' en de Verwey-
tentoonstellingen konden rekenen 

op veel belangstelling en trokken 
grote aantallen bezoekers. Met de 
tentoonstellingen en activiteiten, 
die voor het komende jaar gepland 
staan, hoopt het museum nog meer 
bezoekers bekende en minder 
bekende onderdelen van de rijke 
historie van Haarlem te laten zien. 
Het museum verwacht dan ook in 
2015 het bezoekersaantal van 2014 
te overtreffen. x

Mooi bezoekersaantal 
voor Historisch Museum

bloemendaal - Vanaf 6 februari is 
betalen voor parkeren in Bloe-
mendaal aan Zee en op de Bloe-
mendaalseweg in Bloemendaal 
alleen nog mogelijk met pin of via 
een parkeerapp (belparkeren). De 
huidige parkeerautomaten, waar-
bij met muntgeld en chipknip kan 
worden betaald, worden vervan-

gen door nieuwe exemplaren.
Aanpassing van de automaten is 
noodzakelijk, omdat sinds 1 janu-
ari 2015 betalen met chipknip 
niet meer mogelijk is. 
Ook zijn de afgelopen jaren 
meerdere automaten vernield of 
overvallen.
In de loop van het jaar worden 

de nieuwe automaten tevens 
geschikt gemaakt voor het zoge-
naamde contactloos betalen. 
Mensen kunnen dan betalen 
door de pinpas kort tegen de 
automaat aan te houden. Hier-
mee kunnen bedragen tot 25 
euro zonder pincode worden 
betaald. x

Parkeergeld betalen met pinpas in Bloemendaal
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haarlem - Aan de derde editie van de 
nieuwjaarsduik 'Schalkwijk in Zee' 
hebben ruim 100 personen deelge-
nomen. Dat zijn er meer dan in 2014. 
Traditiegetrouw is de Molenplas in 
het Haarlemse Schalkwijk op 1 janu-
ari het toneel van waaghalzen, die fris 
aan het nieuwe jaar beginnen.

Petra Kok, een van de medeorga-
nisatoren, is erg te spreken over 
editie 2015: "Elk jaar zien we in de 
aanloop naar nieuwjaarsdag meer 

inschrijvingen binnenkomen. Een 
spannend moment. Dankzij alle 
partners wordt het steeds drukker. 
Niet alleen met deelnemers, maar 
ook toeschouwers weten inmiddels 
de weg te vinden naar de Molen-
plas." Deelnemers aan de Haarlem-
se nieuwjaarsduik werden vooraf-
gaand aan de duik opgewarmd door 
TWO-Dance uit Schalkwijk. Ook 
werden de toeschouwers getrak-

teerd op een spectaculaire flyboard-
demonstratie.
Direct na het startschot sprongen 
om 15.00 uur de deelnemers mas-
saal het koude water in. Het klap-
pertanden was van korte duur 
dankzij de gratis verstrekte hand-
doeken en erwtensoep door de 
organisatie. Ook kregen alle deel-
nemers een muts van Overspaern 
Makelaardij. x

Even doorbijten...

Er waren ruim 100 deelnemers voor de frisse start van 2015 (Foto: pr).

bloemendaal - Op zondag 11 januari 
zal dr. Rico Sneller een lezing geven 
in De Kapel, aan de Potgieterweg 
4 in Bloemendaal. Het thema is 
'taboes'. Een nogal eens gehoord 

cliché wil, dat taboes er zijn om 
overboord te worden gezet, vooral 
in de kunst. Volgens Freud was de 
zogenaamde 'primitieve mens' 
beter dan de 'moderne mens' in 

staat om te gaan met ambivalente 
gevoelens; hij bezat immers een 
uitgebreid systeem van taboes. 
De lezing begint om 10.30 uur. Na 
afloop kan men vragen stellen. x

Lezing over taboes in Kapel

haarlem - Op zondag 11 januari ver-
zorgt Haarlemmer Olie een nieuw-
jaarsconcert in de Groenmarkt-
kerk, aan de Nieuwe Groenmarkt 
12 in Haarlem. Er is een gevarieerd 
programma met klassieke liede-
ren, evergreens en volksliederen 

uit diverse landen. Haarlemmer 
Olie staat onder leiding van Leny 
van Schaik. Aanvang is om 15.30 
uur. De toegang is gratis, wel is er 
na afloop een collecte. x

Zingend het nieuwe jaar in

Leny van Schaik (Foto: Jaap Pop).

Doek valt voor Haarlems 
theater Nieuw Vredenhof

haarlem - Ruim vier jaar bood Theater Nieuw Vredenhof 
een (betaalbaar) podium voor toneel-, cabaret-, kinder- en 
dansvoorstellingen. Menige vereniging uit de regio heeft 
hier opgetreden. Maar met de verkoop van de kapel eindigt 
ook het huurcontract van het charmante theatertje, dat op 
de grens van Haarlem en Heemstede ligt. Vader Theo en 

zoon Marijn Muilenburg (de managers van het theater) krij-
gen op social media veel steunbetuigingen binnen. Want 
hoewel iedereen wist dat het eraan zat te komen, kwam het 
nieuws dat het theater per 1 januari 2015 gesloten is, voor 
velen toch als een verrassing (Foto: Christa Warmerdam). 

x

haarlem - Op woensdag 14 januari 
organiseert Run2Day Haarlem, in 
samenwerking met Run2Forty2, 
een informatieavond over het 
lopen van de marathon van Berlijn, 
Chicago of New York. Run2Forty2 
begeleidt al jaren hardlopers in hun 
voorbereiding op de marathon. Sam 

Blom, oprichter van Run2Forty2, 
kan als deelnemer aan alle drie 
de marathons gepassioneerd over 
zijn eigen ervaringen vertellen. De 
toegang is gratis. Aanmelden kan 
via www.run2forty2.nl. Run2Day 
is gevestigd aan de Jacobijnestraat 
54-56 in Haarlem. x

Infoavond bij Run2Day 
over lopen marathons

haarlem - Er wordt enthousiast 
gereageerd op de eerste editie van 
'Gluren bij de Buren', het huiska-
merfestival in Haarlem dat op 29 
maart haar eerste editie beleeft. 
Sinds twee maanden is de organi-
satie op zoek naar enthousiaste 
artiesten en woonkamers. Vooral 
artiesten hebben massaal gehoor 
gegeven. Haarlem bewijst echt een 
popstad te zijn, maar naast muzi-
kanten hebben ook cabaretiers en 
theatermakers Gluren bij de Buren 
gevonden.
Wel is de organisatie nog op zoek 
naar meer huiskamers en arties-

ten. Lijkt het je leuk om voor één 
dag directeur te zijn van je eigen 
concertzaal, met je vloerkleed als 
podium en je bank als tribune? Of 
wil je in je eentje of met je act je 
talent laten zien in een unieke set-
ting? Meld je dan nu aan.
Gluren bij de Buren vind plaats op 
zondag 29 maart. Tussen 13.00 en 
18.00 uur spelen er door alle wijken 
van Haarlem tientallen artiesten in 
de verschillende huiskamers. De 
toegang voor het festival is gratis. 
Aanmelden met je woonkamer of 
als artiest kan via www.glurenbijde-
buren-haarlem.nl. x

Veel aanmeldingen voor 
'Gluren bij de Buren'

In intieme setting klinkt de muziek (Foto: Maarten Eykman).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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RIJ-ANGST?
Bang voor het stuur?
Onzeker in de auto?
Lang niet gereden?
Angst voor tunnels,

snelweg, vrachtauto's?
Rijbegeleiding op maat in
uw eigen auto met ervaren

coach/rijinstructeur!
www.buromoussault.nl

06-29026339

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
PEUTERMUZIEK
start wintercursussen op

maandag, woens-, vrijdag
zaterdag v.a. 12 januari
Groepsindeling vanaf

4 maanden - 6 jaar. Info
Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

7 boeiende lessen
VAARBEWIJS

start dinsdag 20 januari
Kennemersportcentrum

te Haarlem
ervaren docent leidt op
voor VAMEX examen

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 - 30064378

MASSAGE
Massagetherapie,

ontspanningsmassage ,
sportmassage en meer. Ook
massage aan huis mogelijk.
www.htmassage.nl of bel

06 22442711
 

MUZIEKLES
meer dan een leuke hobby!

 
Dwarsfluit / Blokfluit /

Keyboard / Piano /
Ensemblespel

 
Leslocatie: Bennebroek
info: Elisabeth Douma

06-17330027
 

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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haarlem - Op zaterdag 3 januari vond 
de 82ste editie plaats van de tradi-
tionele nieuwjaarswedstrijd tussen 
Koninklijke HFC en de Ex-Internatio-
nals. Een wedstrijd waar niet alleen 
door HFC'ers naar wordt uitgekeken, 
maar ook door voetballiefhebbers uit 
het hele land en de Ex-Internationals 
zelf. De wedstrijd werd geleid door 
Haarlemmer en oud-topscheidsrech-
ter Ruud Bossen.

door Jacqueline Wallaart

Voor het zover was, had de Nieuw-
jaarscommissie nog een heel voor-
programma in petto. Om negen uur 
werd het startschot gegeven met 
het Bibbertoernooi, dat zijn naam 
eer aandeed. Zestien teams, allen 
gekleed volgens het thema 'Over 
the top is top', doorstonden moe-
dig en enthousiast kou en regen. 
De B1-smurfen, aangevoerd door 
Grote Smurf, wonnen de prijs voor 
het meest ludiek geklede team. 
Sportief gezien werd het toernooi 
gewonnen door spelers van Zondag 
3 met de toepasselijke naam 'The 
Legends'. Toepasselijk, omdat dit 
jaar voor het eerst in de geschiede-
nis van de nieuwjaarswedstrijd de 
Ex-Internationals niet tegen de voor 
hen te sterke selectie van het eerste 
van Koninklijke HFC speelde, maar 
tegen een combinatieteam van 
vijf spelers uit het eerste en HFC-
Legends; veertigers en vijftigers, die 
in het verleden naam maakten bij 
de Koninklijke.

Spannend
Om half elf was het de beurt aan 
de jonge spelers van Koninklijke 

HFC D1, die de voorwedstrijd tegen 
Koninklijke HVV D1 wonnen met 
3-1. Ook in de daaropvolgende 
wedstrijd ging de winst door twee 
doelpunten van Nigel Castien ver-
rassend en knap naar het eerste 
van HFC. Zij speelden tegen Telstar, 
dat momenteel op plek 17 staat in 
de Jupiler League. Helaas was er tij-
dens deze wedstrijd nog niet veel 
publiek. Manon Bonnier, voorzitter 
van de Nieuwjaarscommissie: "Dat 

was wel een spannend moment. 
Om half twee, een uur voordat de 
nieuwjaarswedstrijd tegen de Ex-
Internationals begon, was het nog 
steeds heel rustig met bezoekers. 
Achteraf denk ik dat dat vooral te 
maken had met het regenachtige 
weer." Tegen twee uur kon Bonnier 
gerust ademhalen; het publiek 
stroomde toe, de fanfare bracht de 
sfeer er goed in en het hield zelfs 
op met regenen.
En zo waren er uiteindelijk toch 

zo'n drieduizend aanwezigen, die 
konden zien hoe de D1 trots de 
Center Cirkel naar de middenstip 
droeg en de spelers van dé nieuw-
jaarswedstrijd aan de hand van 
de mini's en F-junioren het veld 
opkwamen. Na het Wilhelmus van 
de fanfare en een fotomomentje 
voor de toegestroomde (landelijke) 
pers, kon de wedstrijd beginnen. 
De Ex-Internationals begonnen 
goed. Met goals van Richard Wit-
schge, Martijn Reuser en Simon 

Tahamata stond het al snel 0-3. HFC 
kwam terug met goals van Carlos 
Opoku en Wouter Haarmans. HFC-
Legend Cor Plaizier zorgde voor 
de gelijkmaker. Net voor de rust 
kopte Pierre van Hooijdonk de 3-4 
binnen. Met nog twee doelpunten 
van Van Hooijdonk en een van 
Michel Kreek werd de eindstand 
3-7 en ging de winst na twee jaar 
weer eens naar het team van coach 
Sjaak Swart.

Balans
Bonnier: "Het was een mooie wed-
strijd voor het publiek, met veel 
doelpunten. Maar om met Sjaak 
Swart en Frank de Boer te spre-
ken: hoe meer beide teams aan 
elkaar gewaagd zijn, hoe leuker 
de wedstrijd. Volgend jaar moeten 
we misschien kijken naar nog iets 
meer balans. En de vijf spelers van 
het eerste hadden natuurlijk al 
een wedstrijd tegen Telstar in de 
benen, dus alle respect ook voor 
hen."
Bonnier kan samen met haar com-
missie en de tachtig vrijwilligers 
terugkijken op een geslaagd eve-
nement: "Ik heb veel enthousiaste 
reacties gehoord. Ook de opzet met 
drie verschillende feestlocaties is 
goed ontvangen." Bestuursvoorzit-
ter Gert-Jan Pruijn: "Het was een 
fantastische dag. Jammer dat het 
in de ochtend even regende, maar 
ja, het weer hebben we niet in de 
hand. Wat we wel in hand had-
den, was super. De reacties van 
heel veel bezoekers waren positief 
en enthousiast. Ook de Ex-Interna-
tionals waren erg tevreden en dat 
is natuurlijk belangrijk; dat onze 
hoofdgasten een gezellige mid-
dag hebben gehad. Toch mooi, die 
grote nieuwjaarsreceptie elk jaar 
aan de Spanjaardslaan!" x

Regen mag voetbalpret niet 
drukken bij Koninklijke HFC

Ronald de Boer zit Wouter Haarmans op de hielen. Haarmans maakte het tweede 
doelpunt voor Koninklijke HFC (Foto: Jacqueline Wallaart).

HAARLEM/HOOFDDORP - De spoed-

eisende hulp-afdelingen van het 

Kennemer Gasthuis in Haarlem en 

het Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-

dorp waren tijdens de jaarwisseling 

'gemiddeld' druk. Bij het Kennemer 

Gasthuis zijn 28 patiënten behandeld, 

bij het Spaarne Ziekenhuis 13.

Van de 28 patiënten bij het Kenne-
mer Gasthuis waren er zeven men-
sen met vuurwerkletsel. Twee van 
hen hadden ernstige verwondingen. 
Twee patiënten zijn naar de spoed-
eisende hulp gekomen met letsel, 
dat te maken had met drankgebruik. 

Ook was er sprake van brandletsel, 
inhalatietrauma en vechtpartijen. De 
spoedeisende hulp van het Spaarne 
Ziekenhuis had tijdens de jaarwis-
seling minder bezoekers dan andere 
jaren. Er kwamen vier patiënten met 
letsel vanwege vuurwerk. Negen 
patiënten zijn behandeld met let-
sel vanwege drankgebruik. Maar 
de aard van de verwondingen was 
wel ernstiger dan voorgaande jaren. 
In sommige gevallen leidde dit tot 
een opname in het ziekenhuis, van-
wege brandwonden, een ongeluk of 
amputatie van een vinger. x

Gemiddelde drukte bij 
spoedeisende hulp KG

haarlem - Nina Spijkers (1988) 
begint deze maand als regisseur bij 
Toneelschuur Producties. Spijkers 
studeerde afgelopen jaar succesvol 
af aan de Theaterschool Amsterdam 
(regie-opleiding) met de voorstelling 
'Kwartet'.

'Een kwartet om niet te missen', 
aldus Loek Zonneveld op Theater-
krant.nl. Kwartet is te zien in de 
Toneelschuur, aan de Lange Begij-
nestraat 9 in Haarlem, op dinsdag 
3 en woensdag 4 februari. Met de 
herneming van Kwartet introdu-
ceert de Toneelschuur Spijkers als 
nieuwe maker bij het productie-
huis.
Vervolgens regisseert Spijkers 'Phae-
dra's Love' (première mei 2015) en 
'Don Carlos' (première april 2016).

Voor meer info: www.toneelschuur-
producties.com. x

Nina Spijkers nieuwe regisseur 
bij Toneelschuur Producties

'Kwartet' weer te zien in Haarlem

Een scène uit 'Kwartet' (Foto: Robert 
van der Ree).

haarlem - Op woensdag 14 januari 
organiseert Run2Day Haarlem, in 
samenwerking met Run2Forty2, 
een informatieavond over het 
lopen van de marathon van Berlijn, 
Chicago of New York. Run2Forty2 
begeleidt al jaren hardlopers in hun 
voorbereiding op de marathon. Sam 

Blom, oprichter van Run2Forty2, 
kan als deelnemer aan alle drie 
de marathons gepassioneerd over 
zijn eigen ervaringen vertellen. De 
toegang is gratis. Aanmelden kan 
via www.run2forty2.nl. Run2Day 
is gevestigd aan de Jacobijnestraat 
54-56 in Haarlem. x

Infoavond bij Run2Day 
over lopen marathons

haarlem - Houd je van mooie verha-
len én van kunst maken? Ga dan 
zes maandagen op kunstavontuur 
met Margriet van Tilborg en ont-
dek met welke materialen je kunst 
kunt maken. De workshops vin-
den elke maandag van 19 januari 
tot en met 23 februari van 15.30 
tot 17.00 uur, plaats in de Bibli-
otheek Haarlem Oost (Leonard 
Springerlaan 5). De kosten voor 
zes workshops bedragen 30 euro. 
Deze workshops zijn voor kinde-
ren tussen de 6 en 9 jaar. Reser-
veren kan via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. Kinderen 
van ouders met een HaarlemPas 
kunnen gratis aangemeld worden 
via info@bibliotheekzuidkenne-
merland. x

Atelier Kidskunst 
in bibliotheek

Creatieve kinderen kunnen hun hart 
binnenkort ophalen (Foto: pr).

UITNODIGING VOOR EEN NIEUWSJAARSONTVANGST EN 
EEN BIJZONDER FLUITCONCERT DOOR HET AIOLOSKWARTET

De Nieuwe Kring
Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout

Zondag 11 januari 2015, 15.00 uur

Na afloop van het concert is er gelegenheid elkaar 

het allerbeste te wensen voor 2015 

onder het genot van een drankje en een hapje. 

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage welkom

Voor meer informatie : www.denieuwekring.nu
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Wij wensen u een fantastisch 2015.
Asian Delights Chinees 
specialiteiten restaurant.

Kaashuis Tromp wenst u een 
lekker gezond Kaasjaar toe.

Een nieuw jaar! Opnieuw met 
liefde gemaakte ambachtelijke 
producten van Huize van Wely.

2 TASTY
wenst u een goed 2015!

Paul en Marion wensen u een 
goed 2015. Paul Mans PostNL 
postkantoor, Stomerij depot, 

Lectuur- en tabakswinkel.

Wij willen al onze klanten hartelijk danken 
voor uw trouwe klandizie en iedereen een 
bloemrijk en fantastisch 2015 wensen in 

alle opzichten! Rosa Rosa bloemisten

Slagerij Bood
wenst u een goed 2015.

Namens alle medewerkers van 
Albert Heijn Zandvoortselaan alle goeds 

toegewenst voor 2015. De komende weken 
is bij ons véél hamsteren!

Laser Clinic Cornea 
wenst u 

een scherpe kijk op 2015!

Het Bart team wenst u een gezond 
2015 toe en nodigen u uit voor de 

winteropruiming en de taxfree korting 
van 21% op de luxe merken.

Wijnhuis Heemstede 
wenst u een gezond en 
heerlijk nieuwjaar toe.

Wij wensen je gezonde granen
en groots genieten!

Bakker Van Vessem & Le Patichou
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Wandelexcursie
op buitenplaats
Leyduin

SV Vogelenzangers
onderscheiden
door KNVB

Brodsky Quartet
voor concert
naar Overveen

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Open TopTrouwloca�e
8 februari van 12.00 - 17.00 uur

‘Een oase van rust voor spor�eve 
en culinaire ontspanning.’ 

Weekmenu € 29,50

(vrijdag 16 januari t/m donderdag 22 januari)

Wintersalade met o.a. brie, spek en 
frambozendressing

Hazenpeper met wildgarnituur
Dame blanche speciaal met advocaat

Madiwodo-schotel € 10,50

Varkensoester met 
champignonroomsaus

Tespellaan 53 Noordwijkerhout
T 0252-241333 www.tespelduyn.nl

(Ma. 19 jan - do. 22 jan) Lekkerste gerecht 

Noordwijkerhout

Culinair 2014!

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Vroege voorjaarsgroet

aerdenhout - Het is nog geen half januari en de kerstbo-
men liggen her en der nog te wachten om opgehaald te 
worden, maar het voorjaar kijkt al om de hoek. Zoals hier 
op de Zandvoortselaan in Aerdenhout. De narcissen ste-

ken op deze plek altijd al vroeg de kop uit de grond, maar 
dit jaar is misschien wel sprake van een record (Foto: 
Christa Warmerdam). x

heemstede - Podia Heemstede wil 
in de serie lezingen de maat-
schappelijke actualiteit op een 
onconventionele manier aan de 
orde stellen. Met Bas Heijne heeft 
zij zowel een auteur als uitmun-
tend essayist in huis, die als geen 
ander met grote helderheid de 
werkelijkheid weet te analyse-
ren. Met visie, maar nooit vanuit 
oordeel of emotie. Heijne spreekt 
op donderdag 22 januari in de 
Oude Kerk, aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Het thema 
van zijn lezing is niet van tevoren 
vastgelegd, maar wordt bepaald 
door de actualiteit. Aanvang is 
om 20.15 uur. Kaarten à 17 euro 
zijn verkrijgbaar via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

Bas Heijne spreekt 
in Oude Kerk

Bas Heijne (Foto: Bart Koetsier).

bloemendaal - Vanaf heden tot 22 
mei is er tweemaal per maand de 
mogelijkheid om op vrijdagoch-
tend in De Kapel te zingen. Deze 
activiteit is bedoeld voor senioren. 
De ochtenden duren van 10.30 tot 
12.00 uur en staan onder leiding 
van zangpedagoog Xandra Mizee. 
Podium De Kapel is te vinden aan 
de Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
Voor meer info en/of aanmelding: 
www.dekapel-bloemendaal.nl. x

Zingen op 
vrijdagochtend

haarlem - Op zondag 11 januari 
vindt er een platenbeurs plaats in 
het Gasthuis, het café van het Hïs-
torisch Museum Haarlem (Groot 
Heiligland 47). Daarnaast laat 
jazzformatie Kick & Co van zich 
horen tussen 15.00 en 17.00 uur. 
De toegang tot de platenbeurs is 
gratis. De kosten voor het bijwo-
nen van het optreden bedragen 5 
euro (inclusief consumptie). Hier-
voor dient men zich aan te melden 
via tel.nr. 023-5422427. x

Platenbeurs in 
Historisch Museum

heemstede - Violiste Isabelle van 
Keulen is een soliste, die al vele 
jaren aan een sterke carrière werkt. 
Ze speelde met alle belangrijke 
orkesten en in elke beroemde con-
certzaal en blijft bijzondere albums 
opnemen. Vrijdagavond 23 janu-
ari treedt het Isabelle van Keulen 
Ensemble op in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heemste-
de.

Het afgelopen najaar stond Van 
Keulen in het middelpunt van 
de belangstelling doordat zij als 
ambassadrice optrad voor Aange-
naam Klassiek, de bekende cam-
pagne van de muziekindustrie 
voor klassieke muziek. Na har-
piste Lavinia Meijer en pianisten 
Iris Hond en de gebroeders Jussen 
bracht de topvioliste het klassieke 
genre bij een breed publiek onder 
de aandacht.

Veelzijdigheid
Sinds haar doorbraak in 1984 
- met het winnen van de Young 
Musician of the Year Competition 
- hecht Isabelle van Keulen grote 
waarde aan haar muzikale veel-
zijdigheid. Niet alleen staat bij 
haar een uiterst gewetensvolle en 
waarheidsgetrouwe interpretatie 
van de muzikale partituur hoog 
in het vaandel, zij streeft er tevens 

naar muziek als taal te zien; het 
communiceren met haar publiek 
en haar medemusici zorgt ervoor 
dat er te allen tijde een gevoel van 
beweging, van inspiratie en van 
enthousiasme overkomt.
Vele opnames zijn er door de 
jaren verschenen waaronder een 
cd met werken van Strauss en 
Respighi met Ronald Brautigam, 
Bachs Goldbergvariaties met het 
Leopold String Trio en in decem-
ber 2012 de complete werken voor 
viool en piano van Sergej Proko-
fiev met Ronald Brautigam.

Tango
Met het album Tango durfde Van 
Keulen vorig jaar een heel andere 
weg in te slaan. Het was al vele 
jaren haar droom om muziek op 
te nemen van Astor Piazzolla. Zij 
hield al van tangomuziek sinds 
ze een klein meisje was. Met haar 
nieuwe ensemble heeft ze haar 
geliefde tangomuziek opgeno-
men in een studio in België. In een 
bonusdocumentaire vertellen de 
violiste en haar collega's over de 
muziek, over de tangotechniek en 
over hun instrumenten. Dit geeft 
inzicht in de manier waarop er 
is geproduceerd en waarom deze 
muziek, volgens de muzikanten, 
je diep in je ziel raakt.
Het optreden op 23 januari in de 

Isabelle van Keulens 
tangodroom bewaarheid

Oude Kerk begint om 20.15 uur. 
Kaarten à 22,50 euro zijn verkrijg-
baar via www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de, op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur of voorafgaand aan de 
voorstelling. x

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Leden SV Vogelenzang verrast 
met onderscheiding van KNVB

vogelenzang - Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst 
van SV Vogelenzang werden drie leden verrast met een 
KNVB-onderscheiding. Phil Linnekamp (links) en Harold 

Zantvoort (rechts) ontvingen voor hun jarenlange vrijwil-
ligerswerk de zilveren KNVB-speld. Hans Apswoude kreeg 
de gouden scheidsrechterspeld uitgereikt (Foto: pr). x
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Winterplezier in Oostenrijk!

199

Prijzen in € p.p. Aankomst op zondag. 
Niet inbegrepen: re-
serveringskosten (€20,-) 
en bijdrage Calamitei-
tenfonds (€2,50).

Inbegrepen
• 5x overnachting met ontbijt 
 met bio-producten uit de regio
• 5x dagelijks driegangendiner
• 4x snack (15.00-17.00 uur)
• 1x welkomstdrankje
• gebruik sauna en infraroodcabine
• gebruik sleetjes en rodelbaan

Prijzen Mitter- Kramer- 
jäger  hof

18/01-24/01 229 299
25/01-31/01 209 279
01/02-14/02 229 359
15/02-28/02 259 359
01/03-07/03 229 299
08/03-02/04 199 279

zoekcode 85055

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers 
of via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) 
met zoekcode 85055.

Beleef in Tirol winterpret met het 
hele gezin! De skipistes van St. 
Johann zijn zeer in trek bij families 
met kinderen, en voor de begin-
nende skiërtjes is er bij de ski-
school een leuke oefenweide. De 
meer gevorderde skiers kunnen 
ook terecht bij Schneewinkl,
Waidring en Fieberbrunn. 

Hotel Kramerhof ligt op ca.  2 km 
van het centrum van Kirchdorf en 
op 16 km van de stad Kitzbühel. 
Het hotel heeft een restaurant, 
stube, hotelbar, sauna, infrarood-
cabine, rodelbaan, skidepot en ver-
huur van skimateriaal. De gasten 
van Gasthof Mitterjäger kunnen 
gebruikmaken van alle faciliteiten 
van Hotel Kramerhof.

heemstede - Een verlaten station, een 
groep gestrande reizigers, die hier 
noodgedwongen de nacht moet door-
brengen. Het weer is guur. Het is laat. 
Echter het dichtstbijzijnde dorp is 
anderhalf uur lopen door de storm. Ze 
kunnen geen kant op. De Haarlemse 
toneelgroep Karakter speelt dit span-
nende toneelstuk op 24 en 25 januari 
in De Luifel.

Spoorloos vertelt over negen 
gestrande reizigers, die noodge-
dwongen de nacht moeten door-
brengen op het verlaten en half ver-
vallen station Val-Fale. Daar worden 
ze door de stationschef geconfron-
teerd met een macaber verhaal over 
een fatale trein waaraan niemand 
kan ontsnappen. Alleen al het zien 
van de trein zou tot een zekere dood 
leiden. Misschien is dit toch niet de 

meest ideale plek om de nacht door 
te brengen...
Wanneer er tijdens die avond 
en nacht verscheidene vreemde 
gebeurtenissen voordoen, lijkt het 
enkele passagiers te veel te worden. 
Zal de dodelijke trein inderdaad om 
middernacht arriveren? En zullen 
de reizigers dit overleven?
De angst neemt toe en dit stelt de 
onderlinge verhoudingen ernstig 
op de proef.
En dan is het twaalf uur...
Spoorloos van Theatergroep Karak-
ter is zaterdag 24 en zondag 25 
januari te zien in Theater Casca de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. 
Kaarten kosten in de voorverkoop 
12,50 euro en aan de zaal 15 euro. 
Reserveren kan via 06-43610489. x

Theatergroep Karakter 
speelt 'Spoorloos'

De cast van 'Spoorloos' (Foto: pr).

heemstede - Na een succesvolle start 
- Dream Hobbymaterialen mag al op 
een vaste klantenkring rekenen, heeft 
eigenares Lies Schilp de deur van het 
pand aan de Raadhuisstraat 63 in 
Heemstede achter zich dicht getrok-
ken. Zij is nu met haar zaak neerge-
streken aan de Raadhuisstraat num-
mer 8.

"Het assortiment", zo vertelt Schilp, 
"wordt wekelijks verder uitgebreid, 
zowel op het gebied van de wol als 
op het gebied van de fournituren en 
hobbymaterialen."
Verder houdt Dream Hobbyma-
terialen op de donderdag- en vrij-
dagochtend een haak- en breicafé. 
Mensen kunnen onder het genot 
van een kopje koffie of thee met 
wat lekkers erbij samen met elkaar 

in de winkel kunnen zitten breien 
en/of haken, om zo met elkaar erva-
ringen en ideeën te kunnen uitwis-
selen. De kosten zijn 2 euro. Deze 
ochtenden starten op donderdag 5 
en vrijdag 6 februari.
Ook gaan vanaf februari in de win-
kel diverse workshops gegeven wor-
den. Opgeven kan via een bezoekje 
aan de winkel.
En Dream Hobbymaterialen heeft 
een spaarkaart ontworpen. Na 
negen stempels krijgt men bij de 
volgende aankoop een korting van 
10 procent.
Vanwege de nieuwe opening ont-
vangt elke betalende klant gedu-
rende de maand januari een leuke 
verrassing. x

Dream Hobbymaterialen 
in Heemstede is verhuisd

Eigenares Lies Schilp (Foto: pr).

bloemendaal - Sinds een halfjaar 
heeft Entourage naast de lopen-
de collectie, vintage en dat blijkt 
een succes in Bloemendaal. "Dus 
gaan we dat uitbreiden", aldus 
eigenares Mineke van Zeijl. "Vin-
tage is een succes, omdat het 
tegenwoordig niet uitmaakt waar 
je gaat winkelen, van Amsterdam 
tot Praag; overal hangt hetzelfde 
in de confectie. De vrouw van nu 
wil niet bij de kassa in de super-
markt twee andere vrouwen 
tegenkomen met dezelfde jas. 
Met vintage koop je iets, omdat 
je het mooi vindt en niet omdat 
je meeloopt met de massa. We 
stomen alles zelf wat er binnen-
gebracht wordt, zodat het altijd 
fris is." Men kan (merk)kleding 
op dinsdag tot en met vrijdag tus-
sen 12.00 en 16.00 uur inleveren 
bij Entourage, Bloemendaalse-
weg 61 in Bloemendaal, tel. 023-
5766336. x

Vintage succes
in Bloemendaal

Entourage aan de Bloemendaalseweg 
(Foto: pr).
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Dat is snel.
Dat lijkt Overtoom wel….

Bent u op zoek naar 
tijdelijke, volledig 

gemeubileerde 
woonruimte

centraal gelegen en goed 
bereikbaar? Vanuit Kaag 

Resort in Warmond  bent u 
binnen 15 autominuten op 
Schiphol of Leiden. Prijzen 
vanaf €1.350,- per maand. 

Meer weten? 
Bel 088-2002345
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heemstede - Op de buitenplaats Ley-
duin kan men nu vogels tegenko-
men, die er 's zomers niet te vinden 
zijn. Binnenkort vertrekken ze weer 
naar het noorden om er te broeden. 
De boswachter van het Landschap 
Noord-Holland vertelt er op zondag 
25 januari, van 10.00 tot 11.30 uur, 
alles over.

Op de buitenplaats Leyduin kunnen 
bezoekers nu noorderlingen tegen-
komen. Het zijn meestal vogels uit 
Scandinavië en Rusland, die hier de 
winter doorbrengen. De tempera-
tuur is hier een stuk aangenamer. 
En dankzij bessen en ander fruit 
is hier genoeg voedsel voor ze te 
vinden. Het gaat om soorten zoals 
kramsvogel en koperwiek. Ook de 
keep is een echte wintergast. Die 
lijkt veel op de vink en is dol op 
beukennootjes.
De kosten voor de excursie zijn 7 
euro en voor kinderen tot 12 jaar 
3 euro. Beschermers betalen 4 euro 
en de kosten voor hun kinderen 
zijn 2 euro.
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via www.gaatumee.nl  Bel voor 
meer informatie 088-0064455 (tij-
dens kantooruren).
Het vertrekpunt is te bereiken via 
de Leidsevaartweg tussen nummer 
49 en 51 in Heemstede. Na 100 
meter rechts ziet men de parkeer-
plaats. x

Bezoekers uit het noorden 
op buitenplaats Leyduin

De kramsvogel (Foto: Ger Tik).

bloemendaal - Bartje behoort tot de 
drie horecazaken van regio Noord-
Holland waar het beste bier wordt 
getapt. De horecazaak is de winnaar 
van de Bronzen Tapknop 2014. De 
eigenaren van Bartje namen deze bij-
zondere onderscheiding in ontvangst 
uit handen van Frank Veerman van 
Heineken Nederland. De Zilveren Tap-
knop ging naar De Flora Bar in Boven-
karspel en Café de Knip in Oudkarspel 
sleepte de Gouden Tapknop in de 
wacht. De drie winnaars gaan op 25 
januari naar Ahoy Rotterdam voor de 
bekendmaking van het Gouden, Zilve-
ren of Bronzen Fust.

De uitreiking is onderdeel van het 
Goed Getapt programma van Hei-
neken Nederland, dat in 2015 voor 
het tiende jaar de kwaliteit van de 
Nederlandse Horeca verhoogt. "Het 
programma is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een begrip in de 
Nederlandse horeca", aldus account-
manager Frank Veerman van Hei-
neken Nederland. "De horecazaken 
die deelnemen aan het Goed Getapt 
programma, worden beoordeeld op 
gastheerschap, service en kwaliteit. 
Bij Bartje genieten gasten van bier 
zoals je hiervan hoort te genieten."
De winnaars worden gekozen op 
basis van ervaringen en rapportages 
van zogenoemde mystery guests. 
Eigenaren van Bartje, Wouter en 
Pauline van der Zwet Slotenmaker, 
zijn erg trots op de onderscheiding. 
"Fantastisch dat we hebben gewon-
nen. We doen mee aan het Goed 
Getapt-programma om te investe-
ren in kwaliteit en dat betaalt zich 
terug in meer werkplezier en tevre-
den gasten. Dat we daar nu deze 
onderscheiding aan toe mogen voe-
gen, is een kroon op ons werk!"

De drie Tapknop-winnaars zijn op 
zondag 25 januari met honderd 
horecaondernemers uit het hele 
land aanwezig in Ahoy Rotterdam 
voor de bekendmaking van het 
Gouden, Zilveren of Bronzen Fust, 
de prijzen voor de beste horecaza-
ken van 2014. In de 'Grootste kroeg 
van Nederland' zullen zij ook als 
vipgasten aanwezig zijn tijdens De 
Vrienden van Amstel LIVE! 2015. x

Bartje in Bloemendaal 
wint Bronzen Tapknop

Bij Bartje is men blij (Foto: Photo 
Republic).

haarlem - De Vrijwilligerscentrale 
Haarlem en omstreken houdt op 
woensdag 21 januari de informa-
tieve bijeenkomst Oriëntatie op 
vrijwilligerswerk. De bijeenkomst 
is bedoeld voor mensen, die het 
goede voornemen hebben om 
vrijwilligerswerk te gaan doen, 
maar nog niet precies weten wat 
de mogelijkheden zijn of hoe ze 
dit moeten aanpakken. De aan-
wezigen komen te weten wat 
voor soorten vrijwilligerswerk er 
zijn, bij wat voor organisaties dit 
gedaan kan worden, wat het op 
kan leveren en wat de rechten en 
plichten van vrijwilligers zijn. De 
bijeenkomst duurt van 13.30 tot 
14.30 uur en wordt gehouden in 
de Vrijwilligerscentrale Haarlem, 
locatie Spaarne 55. Aanmelden 
kan via de Vrijwilligerscentrale, 
tel. 023-5314862, via info@vwc-
haarlem.nl of www.vrijwilligers-
academiehaarlem.nl. Deelname 
is gratis. x

Oriëntatie op 
vrijwilligerswerk

haarlem - Op zondag 25 janu-
ari geeft het Haarlems Amateur 
Symfonieorkest een concert in de 
Doopsgezinde kerk. Op het pro-
gramma staan werken van Wilms, 
Hijmans en Olthuis. Dirigent is 
Annelies Smit. Aanvang aan de 
Frankestraat 20 in Haarlem is om 
15.30 uur. Voor meer informatie 
kan men kijken op www.haso-
orkest.nl. x

Optreden Haarlems 
Symfonieorkest

haarlem - Senioren, chauffeurs met 
rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten, die voor verlenging van 
hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht 
op het spreekuur van vrijdag 23 
januari en vrijdag 27 februari bij 
het Steunpunt voor Ouderen Zuid/
West. Dit Steunpunt is te vinden 
aan de Van Oosten de Bruijnstraat 
60 in Haarlem. Voor meer informa-

tie en een afspraak belt men naar 
het landelijke afsprakenbureau 
van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: 088-2323300. Zelf een datum 
plannen kan via www.regelzorg.
nl. Schikt de datum niet, dan zijn 
er andere mogelijkheden in de 
regio. Het tarief voor senioren 
bedraagt 30 euro en het tarief voor 
chauffeurs met rijbewijs C/D/E is 
52,50 euro. x

Rijbewijskeuring in Steunpunt

Iedereen heeft aandacht en gezelschap nodig.
U hebt nog geen of weinig zorg nodig maar wel af en toe een luisterend 

oor of gezelschap om eens buiten de deur te komen, dan voorzien wij in uw 

behoefte.

Naast reguliere thuiszorg, , bieden wij u een personal caretaker om u 

gezelschap te bieden en u te begeleiden van samen boodschappen doen 

tot een middagje uitwaaien aan het strand.

Indien nodig leveren wij op een of een aantal momenten specialistische 

zorg, zowel verpleging als persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

Zo kunt u geleidelijk de stap maken van gezelschap naar zorg. 

Herkent u uzelf hierin dan kunt u contact met ons opnemen voor 

nadere informatie. Wij leveren ondersteuning in Bloemendaal, Bentveld, 

Bennebroek, Zandvoort, Aerdenhout en Heemstede.

Prestige Zorg B.V.
Haarlemmerstraat 5, 2182HA Hillegom

Telefoon: 06-28651848 of 06-28659002 E-mail: prestigezorg@gmail.com
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Op zaterdag 31 januari OF op zondag 1 februari door Johanna Kleipool 
Zie: www.merkabalight.com, zie: gratis playlist

Bestemd voor iedereen die met het Universele Perspectief resoneert. 

Bijdrage: € 111  |  Contact: johanna@merkabalight.com

Nieuw:
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PC OPS
 

Computer Reparatie &
Service

Goed, betrouwbaar,
betaalbaar!

Vnl. particulieren.
 

www.pc-ops.nl
06-22 87 29 40

 

MUZIEKLES
meer dan een leuke hobby!

 
Dwarsfluit / Blokfluit /

Keyboard / Piano /
Ensemblespel

 
Leslocatie: Bennebroek
info: Elisabeth Douma

06-17330027
 

VERVELEND...
 

dat de folie van uw nog
goed functionerende

keuken
bobbelt en loslaat.

Wij spuiten uw keuken in
bijna elke kleur.

TdH Special Paints
www. keukenspuiten.nl
Uw keuken als nieuw!!!

06 14436185

ZZP
of freelance

- Verpleegkundigen
- Ziekenverzorgenden

- Activiteitenbegeleiders
en méér

Meld je aan via:
www.levarie.nl

of bel voor
info: 06-28891366

 

haarlem - Vorige week donderdag, 
om zes uur 's avonds, stroomde de 
Grote Markt vol met Haarlemmers, 
die stil wilden staan bij de afschu-
welijke terreurdaad in Parijs. Ook 
in Haarlem waren de verontwaar-
diging en ontzetting groot, en 
dat gold ook voor de behoefte 

Solidair met Parijs vanaf Grote Markt

Er kwamen zo'n 2.500 mensen naar 
de Grote Markt in Haarlem om stil te 
staan bij de aanslag (Foto: Michel van 
Bergen).

Fietser gewond na aanrijding 
met busje in Waarderpolder

haarlem - Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een verkeerson-
geval in de Haarlemse Waarderpolder. De man reed rond kwart over drie over 
de Oudeweg toen hij werd aangereden toen een busje van een energiebedrijf. 
De bestuurder van het busje wilde de Minckelersweg inslaan toen hij de fietser 
over het hoofd zag, met de aanrijding tot gevolg. De fietser is door toegesneld 
ambulancepersoneel opgevangen en na de nodige zorg ter plaatse naar het zie-
kenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Politieagenten hebben geas-
sisteerd bij de afhandeling van het ongeval (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Binnenkort vindt de cur-
sus In Balans plaats in Haarlem. In 
Balans is een cursus voor thuiswo-
nende ouderen om vallen te voor-
komen. Bij het toenemen van de 
leeftijd worden de kansen om te 
vallen groter en de gevolgen wor-
den ernstiger. Eén op de drie thuis-
wonenden van 65 jaar en ouder 
valt minstens één keer per jaar. 
1.800 ouderen overlijden per jaar 
aan de gevolgen van een val. Bewe-
gen en het veiliger maken van het 
huis voorkomen vallen. In Balans 
gaat hierop verder in. De cursus is 

bedoeld voor mensen vanaf onge-
veer 60 jaar en voor eenieder, die 
van zichzelf vindt dat het nuttig 
kan zijn. Voorafgaand aan de cur-
sus is er een gratis informatiebij-
eenkomst op dinsdag 3 februari 
om 10.00 uur in het Broederhuis. 
Voor aanmelding en/of meer info, 
tel. 023-5260302 of 023-5430604 / 
06-81172849. x

Valpreventie voor ouderen

In het Broederhuis wordt de cursus 
In Balans gegeven (Foto: Jacob Car-
rière).

om daar uiting aan te geven. Om 
half zes verzamelde zich een groep 
van zo'n duizend mensen voor de 

redactie van het Haarlems Dagblad 
op het Stationsplein. Daarna ging 
het in een lange stoet naar de Grote 
Markt.
Burgemeester Bernt Schneiders 
nam het voortouw en stelde in zijn 
speech, dat de vrijheid van menings-
uiting en de vrijheid van godsdienst 
tot de fundamenten behoren waar-
op onze samenleving is gebouwd. 
Die vrijheden zijn door de eeuwen 
heen bevochten en moeten met 
hand en tand verdedigd worden. En 
als er geschillen over bestaan, dan 
is het aan de rechter en niet aan de 
meest gewelddadige om het pleit 
te beslechten, aldus de burgemees-
ter. Het vrije woord is tenslotte de 
zuurstof van onze democratie, zo 
besloot hij zijn speech.
Daarna spraken achtereenvolgens 
de hoofdredacteur van het Haar-
lems Dagblad, de voorzitter van 
de Islamitische Raad in Haarlem 
en mevrouw Raja Alouani. Allen 
namen sterk afstand van wat er in 
Parijs is gebeurd en spraken zich 
uit voor een open telerante samen-
leving waarin geen plaats is voor 
extremisme en geweld.
Het bleef nog lang druk op de Grote 
Markt waar een groot gevoel van 
saamhorigheid leefde. x
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Sinds vijf jaar isoleert hij vloeren samen met col-

lega Peter Leenman. Ed en Peter doen dit door 

TonZon-vloerisolatie aan te brengen, een opvouw-

baar isolatiemateriaal dat eenvoudig aangebracht 

kan worden. Het resultaat is vergelijkbaar met een 

grote flexibele thermosfles, die onder de vloer is 

bevestigd. In het reflecterende kussen zitten drie 

kamers gevuld met stilstaande lucht. Dit zorgt voor 

een isolatiewaarde, die  hoger ligt dan de huidige 

nieuwbouwnorm. 

“In principe kan er in elk huis met voldoende 

kruipruimte vloerisolatie aangebracht worden”, 

legt Ed uit. “Soms is een kruipruimte dichtgemaakt, 

maar daar kunnen we dan meestal een ‘mangat’ 

maken zodat we toch onder de vloer kunnen 

komen.” Peter: “De TonZon-thermokussens die 

wij gebruiken, voorkomen dat de onderkant van 

de vloer warmte uitstraalt naar de koude kruip-

ruimtebodem en de koude funderingsmuren.” 

Het aanbrengen van vloerisolatie geeft weinig 

tot geen rommel in huis . Ed: “Omdat we onder de 

vloer kruipen, is het enige wat je van ons ziet wat 

gereedschap en je hoort alleen dat wij druk bezig 

zijn onder de vloer. We komen altijd eerst bij men-

sen thuis om te kijken of de kruipruimte geschikt 

is. We inspecteren de hele kruipruimte en komen 

vervolgens met een vrijblijvende offerte. Meestal 

kunnen we de vloerisolatie binnen twee à drie 

weken aanbrengen.”

Veel kruipruimtes zijn vochtig of vaak zelfs nat. 

Het TonZon-systeem werkt tweeledig: het stopt 

de voortdurende verdamping van vocht uit de 

kruipruimtebodem en tegelijkertijd isoleert het 

de vloer. Optrekkende kou en vochtproblemen 

behoren daardoor tot het verleden. Doordat de 

vloer veel warmer wordt, is die droger. Schimmel 

heeft daardoor geen kans meer en zijn er veel min-

der huisstofmijten. Peter: “Ook voor mensen met 

reumatische klachten en allergieën is een warme 

vloer heel fijn. Het vocht en de kou zijn na de 

vloerisolatie uit hun huis verdwenen; dan kunnen 

ze echt genieten van hun huis. We hebben vloeren 

geïsoleerd bij mensen, die veel last hadden van 

koude voeten. Nadat we de isolatie hebben aan-

gebracht, krijgen we regelmatig te horen dat ze 

daarvan af zijn. Veel van onze klanten zeggen dan 

ook: ‘Had ik dit maar veel eerder gedaan, dit is de 

investering zeker waard.’” Op www.facebook.com/

tonzonvloerisolatie zijn de TonZon-avonturen van 

Peter en Ed te volgen.

HAARLEM - “Dit is een product waar wij erg achter staan”, zegt Ed Woolthuis van Klussenbedrijf 
Woolthuis. “Nadat we een vloer geïsoleerd hebben, krijgen we vaak positieve reacties. De kou en 
vocht zijn uit het huis verdwenen. Het woongenot neemt toe en de energiekosten dalen drastisch. 
Bij gewone vloeren is een besparing mogelijk tot wel 20 procent en bij vloeren met vloerverwarming 
tot maar liefst 40 procent. Onze missie is dan ook een lekker warme vloer voor elk huis, mensen hel-
pen om duurzamer en gezonder te wonen.” Negen jaar geleden startte Ed zijn eigen klusbedrijf.  

door Christa Warmerdam

Op duurzame manier van koude voeten af

Klussenbedrijf Woolthuis
Romeinenstraat 22 Haarlem

Tel. 0650698304 www.project-ed.nl.

Na veertien jaar in het bedrijfsleven werk-
zaam geweest te zijn, besloot Chantal van 
Scherpenzeel een driejarige Shiatsuopleiding te 
volgen bij Qing-Bai, de Academie voor Chinese 
Geneeskunde. Daarnaast heeft zij de oplei-
ding Westerse Medische Basiskennis gevolgd. 
Jaarlijks volgt ze diverse bijscholingen om haar 
kennis te blijven uitbreiden. “Dit is een 3.000 jaar 
oude geneeswijze, dus je bent eigenlijk nooit 
uitgestudeerd. Ik ben in contact gekomen met 
de Chinese geneeskunde toen ik een acupunc-
tuurbehandeling onderging. Ik heb daar enorm 
veel baat bij gehad.  Uiteindelijk heb ik voor 
Shiatsu gekozen, omdat dat meer bij mij past.
Shiatsu betekent letterlijk vingerdruk en wordt 
ook wel acupressuur of drukpuntmassage 
genoemd. Het is te vergelijken met acupunc-
tuur, maar je werkt niet met naalden, maar 
met je handen. De holistische achtergrond van 
Shiatsu en acupunctuur ligt in de traditionele 

Chinese geneeskunde. Bij Shiatsu wordt druk 
uitgeoefend op acupunctuurpunten en ener-
giebanen. Aanraken is zo loslaten van stagnaties 
en blokkades in het lichaam om de energie (Qi) 
weer vrij te laten stromen.”
Mensen komen bij Chantal met uiteenlopende 
klachten. Van stress en aan spanning gerelateer-
de klachten en slaapproblemen tot allergieën 
en spijsverteringsklachten. “Daarom begin ik 
altijd met een uitgebreid intakegesprek waarin 
ik heel veel vragen stel. Ik wil alles weten over 
de klacht, maar ook over leefgewoontes, het 
voedingspatroon en de emoties. Op die manier 
kan ik alles goed in kaart brengen, een diag-
nose stellen en een behandelplan maken. Het 
is heel belangrijk om bij de kern van een klacht 
te komen. Een klacht bestaat vaak uit meer-
dere lagen, het is als een ui, die gepeld wordt 
en waarbij je langzaam bij de kern komt. Daarbij 

geef ik tips over voeding en hoe je het leven 
kunt benaderen, maar ik ga niet op de stoel van 
een voedingsdeskundige of psycholoog zitten. 
Ik vind het heel belangrijk om hand in hand 
te lopen met de reguliere zorg. Het is niet het 
een of het ander, maar maak gebruik van beide 
werelden: oosterse en westerse geneeskunde.”
Bij Shiatsu ga je volgens Chantal samen aan 
het werk: “Ik geef zetjes de juiste richting op en 
samen werken we naar een nieuwe balans van 
lichaam en geest .”
Chantal werkt vanuit huis waar zij een ruime 
behandelkamer heeft. “Ik vind vanuit huis wer-
ken erg prettig. Hier heb ik alle rust en ruimte, 
die ik nodig heb.”
Inner-Qi is aangesloten bij de beroepsvereni-
ging Zhong en behandeling wordt, indien aan-
vullend verzekerd, vergoed.

HAARLEM - “Aanraken is ook loslaten”, zegt Chantal van Scherpenzeel. Als Shiatsutherapeut 
heeft Chantal haar eigen Shiatsupraktijk Inner-Qi. Shiatsu is een Japanse vorm van lichaams-
therapie gebaseerd op de traditionele Chinese geneeskunde. 

door Christa Warmerdam

“Aanraken is ook loslaten”

Shiatsu praktijk Inner-Qi
Van Nesstraat 31 Haarlem
Tel. 06-50293356 www.inner-qi.nl

In 2004 haalde Janet de Winter-Booms haar 
diploma bij de IFA (International Federation of 
Aromatherapists) en inmiddels geeft zij les in 
aromatherapie, aromatherapie in de zorg, work-
shops voor reumapatiënten, aromatherapie op 
het werk, lezingen en geeft zij persoonlijke the-
rapie en coaching aan haar cliënten. “In principe 
mag iedereen zich aromatherapeut noemen, 
maar het is heel belangrijk dat er een gedegen 
opleiding is gevolgd. Als aromatherapeut werk 
je namelijk met essentiële oliën en kruiden, en 

massagetechnieken. Sommige planten/oliën uit 
de natuur kunnen, helemaal in combinatie met 
medicatie, behoorlijke schade aanbrengen. Het 
is daarom van het grootste belang een goede 
kennis te hebben van de planten, oliën en hun 
werking. Dat geldt ook voor de massages; je 
masseert een menselijk lichaam, dus moet je de 
nodige kennis hebben van anatomie en fysiolo-
gie. Als therapeut moet je wel weten wanneer je 
zelf kan behandelen of wanneer je iemand moet 
doorsturen naar een dokter.”
Janet ontvangt mannen, vrouwen en kinderen 
in haar praktijk met uiteenlopende klachten. 
“Ik behandel volwassenen met aan stress gere-
lateerde klachten en slaapproblemen, maar ik 
behandel ook cliënten met huid-, spier- of spijs-
verteringsklachten. Kinderen met concentratie-

problemen en huilbaby’s hebben ook veel baat 
bij aromatherapie.”
Janet maakt de essentiële oliën niet zelf. Die wor-
den zorgvuldig geïmporteerd vanuit Engeland 
bij iemand, die zelf aromatherapeut is en weet 
waar die op moet letten om een voor aroma-
therapie bruikbare olie te verwerven. Janet: “De 
goede aromatherapeut onderscheidt zich door 
de juiste keuze van de essentiële olie en het 
mengen van de essentiële oliën onderling. Vaak 
versterken de oliën elkaars werking, er ontstaat 
dan een synergie.”
Janet heeft als enige in de regio de bevoegdheid 
om les te mogen geven. De opleiding duurt een 
jaar en bestaat uit 40 cursusdagen. Er wordt 
gewerkt volgens een modulesysteem. De oplei-
ding omvat in totaal 20 modules, variërend van 
botanie, chemie, farmacologie, geschiedenis, 
psychologie, tot huidverzorging, immuunsys-
teem en het hormoonstelsel, De nieuwe oplei-
ding aromatherapeut start 21 augustus 2015. 
Janet: “Het diploma is over de hele wereld, met 
uitzondering van Amerika en Frankrijk, erkend. 
Je kunt dus met een IFA-diploma bijna overal 
aan de slag.”

HAARLEM - “Aromatherapie is voor iedereen goed. Van baby’s tot oudere mensen; iedereen kan 
baat hebben bij aromatherapie en een ontspannende massage”, zegt Janet de Winter-Booms. 
Janet is van huis uit schoonheidsspecialiste totdat ze in 1987 in contact kwam met mensen, die 
haar inspireerden over het gebruik van essentiële oliën. “Op een gegeven moment kwam ik 
erachter dat schoonheid aan de buitenkant niet voldoende is om je van binnen goed te voelen. 
Ik heb toen geleidelijk de overstap gemaakt naar aromatherapeut.”

door Christa Warmerdam

“Iedereen heeft baat bij aromatherapie”

Aromamore
Geertruida Carelsenstraat 48 Haarlem

Tel. 023-5333991 of 06-44630645 www.aromamore.nl

“Tijdens die trainingen ging er een wereld 

voor mij open. Ik dacht eerst: wat gebeurt 

hier, ik ben ingenieur. Maar dit is iets wat bij 

mij past”, legt Floor in haar praktijk aan het 

Nieuwe Manegeplein uit. “Ik blijf het wonder-

lijk vinden als ik zie wat er bij een healing kan 

gebeuren. De veranderingen bij een cliënt zijn 

heel concreet.”

De cliënten die Floor ontvangt, komen om heel 

verschillende redenen bij haar. “Soms komen 

mensen bij mij, omdat ze nieuwsgierig zijn en 

een healing willen ervaren of zichzelf willen 

verwennen. Maar er zijn ook mensen, die op een 

kruispunt staan in hun leven wat betreft werk 

of hun relatie. Het komt ook voor dat mensen 

ergens tegenaan blijven lopen in hun leven en 

antwoord willen hebben op bepaalde vragen.”

Vrijdag 6 februari geeft Floor in haar praktijk-

ruimte Huis van ’t Hart een workshop Energie en 

20 februari een verdiepingsworkshop Energie’. 

Floor legt uit: “Tijdens de verdiepingsworkshop 

kunnen mensen kennismaken met de energie-

centra, de chakra’s, van het lichaam. Aan het 

eind van de workshop heb je de kracht van 

de zeven belangrijkste energiecentra van je 

lichaam ervaren. Vanuit deze zeven energieën 

heb je nieuwe inzichten en ervaringen gekre-

gen met betrekking tot een concrete vraag.” 

Aan de workshops kunnen maximaal 18 deel-

nemers meedoen. Opgeven voor de workshop 

kan nog tot en met 1 februari.

Vanaf 27 maart start Huis in ‘t Veld met de cursus 

‘Leef vanuit je hart’. Floor: “Deze cursus bestaat 

uit zes dagen verspreid over een halfjaar en laat 

je je eigen kracht en bezieling ervaren. Samen 

met maximaal twaalf vrouwen wordt er een 

innerlijke reis van het hoofd naar het hart en 

buik en weer terug gemaakt. Tijdens de cursus 

wordt antwoord gegeven op vragen als: waar 

krijg ik mijn energie vandaan, wat is mijn kracht 

en wat heb ik nodig?” Dinsdag 17 februari is er 

een introductieavond, daarna start de cursus op 

vrijdagen (zes bijeenkomsten) vanaf 27 maart. 

Opgeven kan vanaf nu via de website. 

HAARLEM - “Ik help mensen in contact te komen met hun eigen wijsheid”, zegt Floor Huis in 
’t Veld. Sinds zes jaar heeft Floor haar eigen praktijk voor coaching, healing en readingen, en 
geeft zij trainingen. “Als je tien jaar geleden tegen mij gezegd had dat ik dit zou doen, had ik 
het niet geloofd.” Floor is van huis uit procesmanager en studeerde af in de Milieuhygiëne in 
Wageningen en heeft een master in Intercultureel Neurolinguïstisch Programmeren. De afge-
lopen jaren volgde ze trainingen in intuïtieve ontwikkeling. 

door Christa Warmerdam 

In contact komen met eigen wijsheid

Huis van ’t Hart
Nieuwe Manegeplein 2 Haarlem
Tel. 06-26132942 www.huisvanthart.nl



haarlem - Er is in de regio Haar-
lem veel te doen op het gebied van 
persoonlijke groei, duurzaamheid 
en gezondheid in Haarlem. Op de 
Bewust Haarlem Proeverij van zon-
dag 18 januari kunnen mensen een-
voudig kennismaken met het rijke 
aanbod van een groot aantal profes-
sionals.

Vorig jaar was De Proeverij al een 

groot succes. Dit jaar is het aan-
bod nog veel groter en wordt er 
samengewerkt met Hart, de fusie-
organisatie van Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland, Haarlem-art 
en Volksuniversiteit Haarlem. 
Door deze samenwerking kan er 
ook gebruikgemaakt worden van 
het gebouw van Hart.
Op De Proeverij kunnen de bezoe-
kers proeven van de vele mooie, 
leuke en inspirerende activiteiten 
en producten van zo'n 50 profes-
sionals van platform Bewust Haar-
lem en van Hart. Er is een inspi-
rerend programma, met work-
shops, lezingen, proef consulten, 
livemuziek, eten en drinken en 
diverse stands op het gebied van 
persoonlijke groei, gezondheid, 
welzijn, creativiteit en duurzaam-
heid. Maar liefst 18 ruimtes zijn 
er in gebruik, waaronder het Hart 

Café, een livemuziekzaal, een 
danszaal en een aparte ruimte 
voor kinderen. Gedurende de dag 
kunnen bezoekers kiezen uit 35 
workshops (onder meer yoga) en 
tien lezingen van een uur. Naast de 
workshops, lezingen, proefsessies 
en de stands, is er genoeg ruimte 
voor ontmoeting en gezelligheid 
voor de circa 600 bezoekers, die er 
worden verwacht.
De Bewust Haarlem Proeverij vindt 
plaats op een fraaie locatie: het his-
torische gebouw van Hart, in het 
centrum van Haarlem. Hart is de 
fusieorganisatie van Muziekcen-
trum Zuid-Kennemerland, Haar-
lem-art en Volksuniversiteit Haar-
lem. Samen vormen ze het inspi-
rerende Hart van Haarlem, met 
uiteenlopende activiteiten op het 
gebied van kunst, kennis, cultuur 
en muziek voor jong en oud. Bij 
Hart vind je inspiratie, creativiteit, 
kennis en muziek. In het gezellige 
Hart Café kunnen de bezoekers 
wat eten en drinken. x

Bewust Haarlem donderdag 15 januari 2015  HeBloZa   9

TOTALE
OPHEFFINGS
UITVERKOOP

wegens gezondheidsredenen sluiten wij

na 40 jaar onze tapijthandel

PERSIAN CARPETS NOORDEINDE

Noordeinde 130 Den Haag, tel. 070 3450047
www.persiancarpets.nl
di.-za. 10:00-18:00 uur, elke zo. 13:00-17:00 uur.

Proeven van bewustwording

Het Hartgebouw aan de Kleine Houtweg 18 (Foto: pr).

Het Hart Café (Foto: pr).

haarlem - De Bewust Haarlem 
Proeverij vindt plaats op zondag 
18 januari van 11.00 tot 17.00 uur. 
De deuren gaan open om 10.30 
uur, aanvang van de workshops 
en lezingen is om 11.00 uur. In de 
voorverkoop kosten kaarten 12,50 
euro (kinderen 7,50 euro) en aan de 
deur 15 euro (kinderen 10 euro). Dit 
is inclusief deelname aan alle work-
shops, lezingen en proefsessies 
(exclusief consumpties en aankoop 
van producten). Voorverkoop vindt 
plaats bij Ananda (via www.ananda.
nl en in de winkel aan de Gierstraat 
8 in Haarlem) en in Café Hart (Kleine 
Houtweg 18 in Haarlem). x

Informatie
over Proeverij

haarlem - Een greep uit het pro-
gramma van de Bewust Haarlem 
Proeverij:

Wat is nou echt gezonde voeding?

Er worden veel mythes over voe-
ding verspreid: is brood slecht en 
word je er dik van? Hoeveel eie-
ren mag je eigenlijk eten? Is melk 
ongezond? Deze en veel meer 
van deze vragen gaat Jeroen de 
Haas, orthomoleculair therapeut 
en voedingsdeskundigen, beant-
woorden. Uiteraard kun je zelf 
ook vragen stellen.

De Groene Zusjes

De Groene Zusjes willen graag 
verse, pure kwaliteitsproducten 
aan de consument brengen. Zij 
maken gebruik van eerlijke, verse 
en gezonde biologische ingredi-
enten, die tevens zoveel mogelijk 
seizoensgebonden zijn. Kom in 
het Hart Café genieten van een 
zoet plankje of loop even langs de 
stand van De Groene Zusjes.

Demonstratie vloerisolatie

Wil je het huis op een duurzame 
manier energiezuiniger maken? 
Kom dan naar de stand van Ton-
Zon en laat uitleggen waarom Ton-
Zon-vloerisolatie een slim idee is.

Workshop Afrikaanse dans

In deze workshop ga je energiek 
aan de slag. Je maakt kennis met 
de basis van de West-Afrikaanse 
dans. Dat vraagt inspanning, maar 
levert veel plezier en energie op. 
Kenmerkend zijn de geaarde 
bewegingen. Naast traditionele 
danspassen is er ruimte voor 
improvisaties.

Voetmassage

Via massage van de reflexzones en 

druk op de reflexpunten, wordt 
het lichaam geactiveerd om blok-
kades elders in het lichaam op te 
heffen. Voetreflexologie creëert 
ontspanning en helpt harmonie 
tussen lichaam en geest in even-
wicht te brengen. De voetmassage 
wordt gegeven door Esther van der 
Landen.

Creatieve Kinderdans

Dans je mee? Tijdens deze work-
shop bezoekt de jeugd het circus, 
danst zij doldwaas als clowntjes, 
doet grappige acrobatenkunstjes, 
gaat in gallop mee met de circus-
paarden, brult als leeuwen en nog 
veel meer.

Workshop buikdans

In de workshop Buikdans en 
Vrouwelijke Kracht maak je ken-
nis met buikdans als manier om 
in contact met jezelf en je vrou-
welijke energie te komen. Je zult 
hierdoor direct een boost van 
energie en levensvreugde ervaren. 
Aan het eind van de workshop zal 
Samyra een buikdansdemonstra-
tie geven.

Verslaafd aan liefde

Wil je graag een relatie, maar 

trekt de ander zich steeds terug? 
Word je steeds verliefd op iemand, 
die al een partner heeft? Of hou je 
een ander liever op afstand als hij 
of zij te dichtbij komt? Ken je dit 
spel van achtervolgen en weglo-
pen, van aantrekken en afstoten? 
Ontdek in deze workshop van Gea 
Boschma hoe je meer beschikbaar 
wordt voor de liefde.

Workshop Hatha Yoga

In deze yogaworkshop maak je 
kennis met Hatha Yoga en ga je 
ook oefeningen doen volgens de 
Critical Alignment-methode. Kom 
een uur voelen en ervaren wat 
yogaoefeningen met je kunnen 
doen. Je gaat je lichaam activeren 
en bewust ontspannen.

Voor het complete programma: kijk 

op www.bewusthaarlem.nl. x

Voor ieder wat wils

Jeroen de Haas (Foto: pr).

Esther van der Landen (Foto: pr).

Gea Boschma (Foto: pr).

haarlem - Voor Bewust Haarlem 
begint duurzamer, gezonder 
en prettiger samen(leven) met 
bewustwording van wat werkelijk 
belangrijk is in het leven. "Als we 
ons daar bewust van zijn, gaan we 
kiezen voor een andere manier van 
leven, die niet schadelijk is voor 
de aarde en onszelf." Aldus Tino 
van Heusden, de coördinator van 
Bewust Haarlem, over de missie 
van het platform. Bijna alles wat 
er lokaal gebeurt, op het gebied 
van duurzaamheid, gezondheid, 

persoonlijke ontwikkeling en 
welzijn, is nu samengebracht op 
de website van Bewust Haarlem. 
"Platform Bewust Haarlem maakt 
daarmee zichtbaar hoeveel mooie, 
leuke en inspirerende initiatieven 
er al zijn in de regio Haarlem", ver-
telt Van Heusden. "Haarlem is een 
stad waar zo veel gebeurt. Het is al 
de leukste winkelstad van Neder-
land en een van de prettigste ste-
den om te wonen, maar ik denk dat 
Haarlem misschien ook wel de stad 
is, waar relatief de meeste bewuste 

mensen wonen. En dat aantal zal 
alleen maar groeien.  Steeds meer 
mensen gaan ontdekken dat geluk 
niet zit in meer materiële zaken. 
Ze maken bewuste keuzes om hun 
leven te veranderen. Zij gaan bij-
voorbeeld op yoga of volgen een 
cursus mindfulness. En als vanzelf-
sprekend gaan ze dan ook kiezen 
voor een gezonder en duurzamer 
leven. En dat is een hoopvolle 
en verheugende ontwikkeling!", 
besluit Tino van Heusden enthou-
siast. x

Wat doet Bewust Haarlem?

haarlem - Ben je op zoek naar een 
yogaschool, een meditatiecursus 
of een coach? Of zoek je misschien 
een gezellig ecologisch restaurant, 
een duurzame klusser of een mas-
seur? Op de website van Bewust 
Haarlem presenteren zo'n 285 
bewuste ondernemers hun bedrijf. 
Neem eens een kijkje op 
www.bewusthaarlem.nl. x

Alles op één site
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PARLIAMO ITALIANO!

Vanaf 27/28 januari 2015 starten op dinsdag- en woensdagavond om 
19.45 uur (18 lessen) Italiaanse lessen voor beginners. Vanaf vrijdag 6 fe-
bruari 2015 start Italiaanse les voor kinderen van 16.15 uur - 17.45 uur

NIEUW
Vanaf donderdag 29 januari 2015 om 17.45 uur begint Italia oggi: l’attua-
lita italiana attraverso TV e giornali. (voor studenten vanaf niveau B1)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Alessandra
M 06 27001640 of  info@altraitalia.nl  www.altraitalia.nl



 11 

7 boeiende lessen
VAARBEWIJS

start dinsdag 20 januari
Kennemersportcentrum

te Haarlem
ervaren docent leidt op
voor VAMEX examen

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 - 30064378

Inleiding in
MEDITATIE
Brengt inzicht, rust,

levenslust en gezondheid
start 22 januari

4 donderdagavonden
Graag aanmelden

info@zonneboom.nl.
Meer informatie

WWW.ZONNEBOOM.NL
of 071 – 5123137

Spanning, conflicten,
faalangst, onzekerheid,

stress of andere
PROBLEMEN?

Therapie voor oplossingen
van binnenuit.

Kijk op www.innerzijds.nl
of bel 06-54645839 voor

een kosteloos en
vrijblijvend

kennismakingsgesprek.

Gezin in Heemstede
(Schilderswijk) zkt per

direct erv/gedipl.
NANNY

voor donderdag en
vrijdagochtend (12-15

uur). Meer info, bel
Nanny&Co 071-5127242 of

kijk op www.nannyco.nl

THEMAMIDDAG
MARK ROTHKO

zaterdag 24 januari 2015
14.00 - 18.00 uur

Inleiding,powerpoint,
kleur ontdekken.
Graag aanmelden

info@zonneboom.nl.
Meer informatie

WWW.ZONNEBOOM.NL
of 071 – 5123137

Wil je al zo lang
GITAAR

piano- of drumles?
 

Bij Muziekschool
’t Muzenhuis

Haarlem / Velserbroek
kun je nu beginnen.

 
Info 023 - 536 05 25 of

ga naar www.muzenhuis.nl.

TE HUUR:
Bedrijfs-/kantoor-

/verkoopruimte in Lisse.
(Meer en Duin)

Compleet ingericht.
Keuken, balie en toilet.
75m2. €500,- p/mnd.

Tel: 0643081811

IPAD CURSUS
voor beginners en
gevorderden. In 6
lessen van 2 uur.
Kleine groepen,

duidelijke uitleg incl.
naslagwerk. Kijk voor

alle informatie op
www.ebpeecee.nl

of bel 06-42244328
 

oude
BANKBILJETTEN

t.k. gevraagd
 

ik koop alle
PAPIERGELD

uit Nederland, buitenland
 

tel: 06-25031555
email

lexenave@hotmail.com

Gilde SamenSpraak is dringend op zoek naar 

VRIJWILLIGE TAALCOACHES  

Veel anderstaligen willen graag beter Nederlands leren spreken en verstaan en 

volgen een taalcursus. Maar de gewone spreektaal leer je vooral in de praktijk. 

Niet iedereen heeft voldoende contacten om zo de taal te oefenen.   Een vrijwil-

liger van Samenspraak ondersteunt een anderstalige bij het oefenen van de taal. 

Door veel samen te spreken verbetert de taalvaardigheid snel. Ook kan men sa-

men  huiswerk maken of op stap gaan (bibliotheekbezoek, boodschappen doen).

Een taalkoppel spreekt één keer per week samen af  (1 á 2 uur). De vrijwilliger  

hoeft  geen docent of deskundige te zijn. Een positieve instelling, geduld en  inte-

resse in mensen uit een andere cultuur zijn voldoende. Wij zorgen voor een goede 

introductie en begeleiding. 

Interesse om taalcoach te worden? 
Kijk op www.gildehaarlem.nl/samenspraak of maak meteen een afspraak voor een 

kennismakingsgesprek via gilde@vwc-haarlem.nl  of 023-5314862.

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

start wintercursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag v.a.15 januari
Groepsindeling (vanaf
4 maanden.- 6 jaar).

Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

Drogisterij Jos Bakker sinds 1959

Onze opheffi  ngsuitverkoop
start op 15 januari

20 - 70% korting!

Dank voor uw vertrouwen.
Bloemendaalseweg 301, 2051GG Overveen 

023 - 5277400 www.josbakkerdrogisterijoverveen.nl

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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overveen - Als klein kind trad Jacque-
line Thomas al met haar broertje op 
voor ouders en buren. Toen zij met een 
samengesteld kwartet op de muziek-
academie in Manchester kwamen 
en hun eerste prijs als veelbelovend 
kwartet ontvingen, kozen zij de naam 
Brodsky, naar de legendarische Rus-
sische violist en kwartetspeler Adolph 
Brodsky. Dat was in 1972. Dit kwartet, 
met een enorme nieuwsgierigheid 
naar diverse muziekvormen, treedt 
zondag 18 januari op bij Muzenforum 
in Overveen, nog vóór andere concer-
ten in het land.

De leden van het Brodsky kwartet 
streven naar een origineel, ver-
nieuwend repertoire. Ze houden al 
lang van Sjostakovitsj, maar spelen 
net zo graag een waaier aan uit-
eenlopende klassieke en moderne 
muziek. Ook geven zij grensver-
leggende concerten met andere 

muziekdisciplines, zoals rock en 
pop; ze traden bijvoorbeeld op met 
ex-Beatle Paul McCartney.
Al in de beginjaren kreeg het kwar-
tet een internationale reputatie; 
het gaf al duizenden concerten over 
de hele wereld. De Engelse violist 
Daniel Rowland kreeg zijn oplei-
ding grotendeels in Nederland, 
onder andere bij Davina van Wely 
en Herman Krebbers. De andere 
leden van het kwartet, Jan Belton 
(viool), Daniel Rowland (altviool) 
en al genoemde Jacqueline Thomas 
(cello), zijn geboren en getogen in 
Engeland. Alle vier spelen overi-
gens staande, wat wordt geduid als 
'a long standing urge to perform 
standing'.
Op het programma staan werken 
van Engelse componisten uit ver-
schillende tijden en van Sjostako-

vitsj, een van de favorieten van 
het Brodsky String Quartet. Een 
vooraanstaande Italiaanse criticus 
schreef zelfs: 'Het Brodsky Quartet 
is momenteel wereldwijd de num-
mer één vertolker van Sjostako-
vitsj.'
Het concert begint met twee Fanta-
sias voor drie strijkers en continuo 
van de barokcomponist Henry Pur-
cell (1680), een voorbeeld voor de 
latere Engelse componisten. Dan 
volgt werk uit de twintigste eeuw, 
met de Three Idylls voor strijkkwar-
tet van Frank Bridge (1906), gevolgd 
door het Second String Quartet 
van zijn leerling Benjamin Britten 
(1945). In dit werk zijn motieven 
opgenomen ter ere van Purcell en 
diens leermeester Bridge.
Na de pauze volgt het tweede strijk-
kwartet van Dmitri Sjostakovitsj. 
Dit werk kwam in 1945 tot stand, 
kort na het melancholieke en hef-
tige tweede pianotrio van deze 20e-
eeuwse Russische componist, maar 
is lichter en optimistischer van 
karakter en bevat elementen van 
Russische volksmuziek.
Stichting Muzenforum organiseert 
elk jaar van september tot en met 
april acht zondagochtendconcer-
ten. Bekende musici en soms jong 
talent treden op in een afwisselend 
programma van klassieke muziek. 
Het volledige programma staat op 
www.muzenforum.nl.
Het concert vangt aan om 11.45 uur 
en vindt plaats in de aula van het 
Kennemer Lyceum, aan het Adri-
aan Stoopplein 7 in Overveen. De 
kassa is open vanaf 11.00 uur. Losse 
kaarten kosten 20 euro, met CJP-pas 
en voor de jeugd tot en met 25 jaar 
10 euro (inclusief koffie). Voorver-
koop van losse kaarten vindt plaats 
bij Primera Postkantoor, Bloemen-
daalseweg 234 in Overveen, tel 
023-5272742 en op de dag van de 
concerten aan de kassa in de zaal. 
Kaarten reserveren kan via info@
muzenforum.nl. x

Brodsky String Quartet laat 
van zich horen in Overveen

Het Brodsky String Quartet (Foto: Benjamin Ealovega).

heemstede - De cliënten van de Harte-
kamp Groep aan de Herenweg 5 in 
Heemstede willen heel graag in het 
weekend wandelen. Omdat zij niet 
alleen kunnen wandelen, hebben 
ze hierbij begeleiding nodig. Een 
aantal van de cliënten zit in een rol-
stoel en daarom is het fijn als men 
een rolstoel kan duwen.
Men is op zoek naar meerdere 
vrijwilligers, die in het weekend 
willen wandelen over het Harte-

kampterrein. Dag en tijd kunnen 
met elkaar afgesproken worden. Na 
de wandeling kunnen cliënten en 
vrijwilligers nog gezellig een kopje 
koffie drinken in de Orangerie op 
het terrein.
Voor meer info en/of aanmelding, 
tel. 06-11327098 of 06-46227182. x

Vrijwilligers gezocht voor 
wandelclub Hartekampterrein

Wie wil wandelen met de cliënten van 
de Hartekamp (Foto: pr).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

haarlem - Starring #, dé jongerenthe-
aterproductie van Toneelschuur Pro-
ducties, beleeft haar 18e editie. De 
Toneelschuur is op zoek naar jongeren 
van 15 tot 20 jaar, die zich vol overgave, 
kwetsbaarheid en lef durven te storten 
op hun rol in 'Starring #18 Lorenzaccio', 
onder leiding van de jonge regisseur 
Jan Hulst. Voor deze editie van Starring 
# is de Toneelschuur ook op zoek naar 
jongeren met zangtalent en/of jonge-
ren, die van zingen houden.

Inschrijven voor de edities kan tot en 
met vrijdag 30 januari via starring@
toneelschuur.nl (met vermelding 
van naam, adres, telefoonnummer, 
mobiele nummer, e-mail, leeftijd, 
school en eventuele theatererva-
ring).
De audities vinden plaats op zondag 
8 februari. Hiervoor hoeft niets te 
worden voorbereid, het is een thea-
terles . Vanaf woensdag 11 februari 
wordt, tot aan de voorstellingen op 
donderdag 16 tot en met zaterdag 18 
april, elke woensdagavond en zon-
dag hard gewerkt aan deze nieuwe 
voorstelling.

Over Lorenzaccio
Jan Hulst, in 2014 afgestudeerd aan 
de Regie Opleiding van de Theater-
school Amsterdam, maakt met vijf-

tien jongeren uit Haarlem en omge-
ving een hartstochtelijke versie van 
Lorenzaccio van de Franse schrijver 
Alfred de Musset. In de versie van Jan 
Hulst wordt dit renaissancestuk een 
Hollywoodblockbuster én Renaissan-
cespektakel over liefde, haat, wraak 
en hartstocht. Mét zangmomenten.

Over Starring #
De voorstellingen van Starring # wor-
den voor en door jongeren gemaakt, 
onder begeleiding van een professi-
onele regisseur en de ervaren tech-
nici en productiemedewerkers van 
Toneelschuur Producties. Elke Star-
ring # voorstelling is anders; de regis-
seur kan kiezen voor bewegingsthe-
ater of dans, maar ook een stuk van 
Shakespeare kan het uitgangspunt 
vormen. Voor talentvolle, jonge 
regisseurs zoals Thibaud Delpeut, 
Daria Bukvic, Casper Vandeputte en 
Olivier Diepenhorst vormden hun 
versies van Starring # een eerste 
kennismaking met Toneelschuur 
Producties. Haarlemse jongeren, 
die veelal geen of weinig spelerva-
ring hebben, kunnen aan den lijve 
ondervinden hoe een theatervoor-
stelling tot stand komt. Inmiddels 
zijn de eerste spelers van Starring # 
zelfs doorgestroomd naar de toneel-
school. x

Gezocht: jong zang- 
en acteertalent

LEEUWENHORST AUTOMOTIVE 
www.leeuwenhorst-automotive.nl  ☎ 023- 6200967

Prijzen zijn rijklaar en inclusief 3 jaar APK- keuring

Onze occasions staan bij garage Heemstede (H)
en bij garage Flinterman (B)in Bentveld.

Occasions
Citroen Xsara 1.6 Difference, zeer complete stationwagon 2005 €  3.750,00 H
Fiat 500 Sport Lounge (elektr. dak) automaat, 27.000 km 2010 € 9.950,00 B
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, blauw met., 56.000 km 2008 € 5.250,00 B
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, zwart, 76.000 km 2012 € 6.450,00 H
Fiat Panda 1.2 Edizone Cool, zwart, 80.000 km 2009 € 5.750,00 B
Fiat Panda 1.2 Edizone Cool, blauw metallic, 62.000 km 2007 € 4.495,00 H
Fiat Panda 1.2 Sky, kobalt blauw, 90.000 km 2004 € 3.450,00 H
3 x Fiat Grande Punto 1.2 en 1.4. 2007 /2008 / 2009 vanaf € 5.750,00 H
Ford Fusion, zwart metallic, airco, 107.000 km 2004 € 4.350,00 H
Ford Ka, rood, 64.000 km 2010 € 5.950,00 H
Jaguar S type, 3.0 V6 automaat, donker groen, 149.000 km 2000 € 4.450,00 H
3 x Lancia Ypsilon Platino /Argento 1.2 / 1.4. 2007 - 2011 vanaf € 4.950,00 H
Landrover Discovery 3 2.7 TdV6 S, autom. 160.000 km 2006 € 13.950,00 B
Land Rover Freelander 1.8i wagon 4WD, groen metallic 2002 € 4.250,00 B
Nissan Micra, zwart met., airco etc. 63.000 km 2007 € 6.250,00 H
Opel Corsa 1.2 sport, grijs metallic, 122.000 km 2003 € 3.950,00 H
Opel Corsa 1.2, grijs metallic, 137.000 km 2002 € 2.900,00 B
Peugeot 206 Airline, hatchback, blauw met., 41.000 km!! 2007 € 5.950,00 B
Renault Grand Espace 2.0 T, pano.dak, 7 pers., 150.000 km 2005 € 5.950,00 H
Renault Kangoo 1.6, groen, 145.000 km 2003 € 3.750,00 H
Renault Laguna 2.0, autom., grijs met., 179.000 km 2006 € 3.950,00 H
Renault Clio 1.2 Authentique, rood, 78.000 km 2004 € 4.250,00 B
3 x Saab 9-3 1.8 (T) sport sedan. 2003 / 2004 / 2006 vanaf € 3.750,00 B
Seat Ibiza 1.6 16V Reference, rood met., 62.500 km 2008 € 6.950,00 H
Subaru Forester, 2.0 X, AWD, grijs met., 130.000 km 2003 € 6.950,00 B
Volvo S80 2.5 T automaat Summum Graphite, 208.000 km 2006 € 7.750,00 B
Volvo XC90, 2.4 D5, Summum, MJ 2007, autom. full options 2006 € 13.950,00 B
Cabrio’s
MG- F, 1.8, groen met., beige leer, hardtop etc., 99.000 km 1999 € 4.950,00 B
Chrysler Sebring 2.7, Lim. Edit. Autom. convert., 140.000 km 2002 € 4.250,00 B
Saab 9-3 2.0 turbo automaat, cabriolet, unieke staat 2001 € 4.450,00 B
Volkswagen EOS cabrio, grijs met., leer etc., 80.000 km 2007 € 11.950,00 B
Bedrijfswagens
Fiat Fiorino 1.3 diesel, full options, 90.000 km (excl. BTW) 2010 € 6.500,00 H
Budgetcars tot € 2.000,-
Fiat Seicento 1.1, Bi Colore (apk 8-2015) 2002 € 1.750,00 H
Citroen C5 2.0 stationcar, grijs metallic (apk 4-2015) 2003 € 1.450,00 B

Renault Scenic 1.6, groen metallic, airco etc. (apk 9-2015) 2000 € 1.750,00 H
Fiat Seicento 1.1 Bi Colore, 70.000 km (apk 8-2015) 2002 € 1.750,00 H

Zandvoortselaan 4
2106 CN Heemstede,

023- 5293577
info@garageheemstede.nl

www.garageheemstede.com

Zandvoortselaan 365
2116 EP  Bentveld,

023- 5242212
info@flintermanoccasions.nl
www.flintermanoccasions.nl
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Wil je af van je

VERSLAVING*
zodat je eindelijk ruimte

vindt om werkelijk te
kunnen doen wat je het

liefst doet?
www.ontslaving.nl

06-4328 0639
(* alcohol, roken, tv-
kijken, kopen, etc.)

Werkplaats Maatschappij
VERNIEUWING

vanuit vrijheid,
gelijkheid en broederschap

start 29 januari
5 donderdagavonden

Graag aanmelden
info@zonneboom.nl.

Meer informatie
WWW.ZONNEBOOM.NL

of 071 – 5123137

Viool- piano-, keyboard
drums-, saxofoon-,

klarinet-, accordeon- of
ZANGLES?

Muziekschool ’t Muzenhuis
Haarlem-Velserbroek
kun je nu beginnen.

Info 023 – 536 05 25 of ga
naar www.muzenhuis.nl.

 
 

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

E XPE R TISECE NTRUM
VOO R O N DE RWIJS
& E PILE PSIE

De Waterlelie biedt speciaal onderwijs aan:

langdurig zieke (LZ) leerlingen met epilepsie en andere chronische aandoeningen

zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen

lichamelijk gehandicapte (LG) leerlingen 

Wij nodigen u uit voor een open dag op de VSO-afdeling van onze school op:

Donderdag 22 januari. 
U bent van harte welkom tussen 13.30 tot 18.00 uur.
Wij geven u een rondleiding en daarbij kunt u een kijkje nemen in de verschillende 

(vak)lokalen.

Wij bieden onderwijs op twee niveaus:

Praktijkonderwijs
waar leerlingen worden opgeleid tot (begeleid) arbeidsmarkt gericht werken.

ZML-onderwijs
waar leerlingen worden voorbereid op (al dan niet arbeidsmatige) dagbesteding.

Daarnaast zijn er in onze VSO-afdeling ook groepen voor 

intensief te begeleiden leerlingen, de zogenaamde IBL-groepen. Deze groepen 

waarin altijd 2 volwassenen aanwezig zijn, bestaan uit maximaal 10 leerlingen, die om 

verschillende redenen extra zorg en aandacht nodig hebben.

Voor  informatie kunt u kijken op onze 

website www.dewaterlelie.net 

onder het kopje onderwijs, 

of contact opnemen met:

Mw. Maren Zuidam 

m.zuidam@dewaterlelie.net

of Dhr. Ruud Slingerland

r.slingerland@dewaterlelie.net

Epilepsie school De Waterlelie

Spieringweg 801

2142ED  Cruquius

Tel: 023-5483333
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IMGRO BEAUTY
De Haarlemse winkel

voor de (thuis)kapster,
nagelstylisten,

(sport-)massage,
pedicures en alle

uiterlijke verzorging.
 

maandag t/m zaterdag.
Kraaienhorst 54-56 Haarlem

023-5323582

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

Het stellen van de
JUISTE VRAAG
daar kom je verder mee!!

start 23 januari
3 vrijdagavonden
Graag aanmelden

info@zonneboom.nl.
Meer informatie

WWW.ZONNEBOOM.NL
of 071 – 5123137

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl
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heemstede - Henry van Loon lijdt 
aan slapeloosheid; al piekerend en 
malend komt hij in een roes en krijgt 
hij waanvoorstellingen. Dat is de 
rode draad in 'Sluimer', Van Loons 
derde avondvullende voorstelling. 
Vrijdag 23 januari is hij te zien in 
Theater de Luifel.

Henry van Loon slaapt niet meer. 
Hij droomt alleen nog maar. Zon-
der een oog dicht te doen, gaat de 
nacht over in de dag. Al wekenlang. 
Het zet hem in een sluimerstand 
en laat hem dromen met zijn ogen 
open. Het voordeel is: Henry van 
Loon droomt uitermate fascine-
rend. Zijn brein brengt ons langs 
de meest bizarre zaken.

Kop en staart
Absurditeit, die kwam al sterk tot 
uiting in zijn eerste twee voorstel-
lingen 'De Henry van Loon Enter-
tainment Show' en 'Electropis'. In 
tegenstelling tot die eerdere pro-
gramma's kent Sluimer echter een 

verhaal met een kop en een staart. 
En geloof het of niet, maar hij gaat 
zelfs over tot het zingen van enke-
le nummers. Maar hij blijft ook  
typisch Van Loon door toch weer 
te strooien met de meest absurde 

en schijnbaar nergens op slaande 
observaties en terzijdes. De stand-
upper van Comedytrain (lid sinds 
2005) wordt niet voor niets de kam-
pioen van de verraderlijke tussen-
zinnetjes genoemd.
Was Henry van Loon (1982) een 
voetballer, dan was hij een typische 
linksbuiten geweest: technisch 
begaafd, snel, en grillig. Altijd bepa-
lend voor het eindresultaat of het 
nou een briljante actie of een tragi-
sche eigen goal betreft. En zo hoort 
het ook. Van Loon speelt steeds op 
het randje van zijn eigen kunnen, 
met veel fantasie, risico en een 
gevoel voor hilarisch absurdisme, 
dat slechts weinigen gegeven is.
Sluimer begint op 23 januari in 
Theater de Luifel om 20.15 uur. 
Kaarten à 17,50 euro zijn verkrijg-
baar via www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemstede op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de voorstel-
ling. x

Typische linksbuiten 
in Theater de Luifel

Henry van Loon komt naar Heemstede 
(Foto: Bob Bronshoff).

heemstede - In maart start een nieuwe 
groep ouders met hun kind van 0-4 
jaar met het project 'Fitte Start', dat 
wordt aangeboden aan inwoners van 
de gemeenten Heemstede en Zand-
voort. De ouders die deelnamen aan 
de eerdere cursussen hebben de 
cursus als erg nuttig ervaren. De cur-
sus is niet alleen leerzaam, maar de 
ouders vinden het bovendien erg leuk 
om met hun kind te bewegen, bijvoor-
beeld tijdens het peuterzwemmen en 
ouder/kindgymnastiek.

Door samenwerking, voorlich-
ting, begeleiding en een passend 
beweegaanbod zorgt Fitte Start 
voor een bijdrage aan een gezonde 
en actieve leefstijl. Sportservice 
Haarlemmermeer organiseert het 
project samen met diverse project-
partners.
Met ondersteuning van Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort bieden 
diverse projectpartners het Fitte 
Start-programma aan. Het pro-
gramma bestaat uit negen sporto-
riëntatielessen: drie lessen ouder/
kindgymnastiek bij de plaatselijke 
gymnastiekvereniging (OSS en 
GSV), drie lessen ouder/kindzwem-

men in het plaatselijke zwembad 
(Sportplaza Groenendaal en Cen-
terparcs Zandvoort) en drie bijeen-
komsten 'Beweegkriebels'. De cur-
sus Beweegkriebels geeft informa-
tie over het belang van bewegen en 
praktische tips en voorbeelden.
Daarnaast is er aandacht voor voe-
ding en gedrag tijdens drie bijeen-
komsten 'Groeien naar Gezond 
Gewicht', die worden aangeboden 
door de Opvoedpoli en Voedings-
adviesbureau De Winter. Tijdens 
deze voorlichtingen krijgen ouders 
en verzorgers op een interactieve 
manier praktische informatie 
aangereikt om te werken aan een 
gezonde leefstijl voor het hele 
gezin.
De eigen bijdrage bedraagt slechts 
30 euro voor het volledige pro-
gramma van twaalf lessen.
Woensdag 4 maart start er nieuwe 
groep in zowel Heemstede als Zand-
voort. Kijk voor meer informatie, 
het rooster en om aan te melden op 
www.fittestart.nu of neem contact 
op met Hubert Habers van Sport-
service Heemstede-Zandvoort via 
hhabers@sportserviceheemstede-
zandvoort.nl of 023-5734679. x

Nieuwe cursussen 'Fitte Start'

Fietsster gewond na ongeval 
op rotonde in Overveen

overveen - Een fietsster is zaterdag aan het begin van de middag gewond geraakt 
bij een verkeersongeval in Overveen. Rond kwart over twaalf ging het mis op 
de rotonde bij de Julianalaan met de Militairenweg. Een fietsster en een perso-
nenwagen kwamen hierbij met elkaar in botsing. De vrouw is door ambulan-
cepersoneel opgevangen en na de nodige zorg ter plaatse naar het ziekenhuis 
overgebracht voor verdere behandeling. De fiets is door politieagenten met een 
busje meegenomen (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Brijder organiseert een cur-
sus voor ouders en opvoeders waar-
van de kinderen problematisch alco-
hol drinken, drugs gebruiken, gamen 
of gokken. Deze cursus, 'Hellup, mijn 
kind kan niet zonder', vindt plaats aan 
het Spaarne 106 in Haarlem en duurt 
vijf avonden.

Ouders van gebruikende kinderen 
voelen zich vaak niet in staat het 
gedrag van hun kind bij te sturen. 
Zij worden voor hun gevoel door 
hun kinderen geleefd. Vaak krij-
gen zij het advies om hun kind los 
te laten, maar voor veel ouders is 
dit niet wenselijk of mogelijk. Op 
alle mogelijke manieren proberen 
ze hun kind te laten minderen of 
stoppen. Dit vergt veel energie, kost 
slapeloze nachten en lijkt nauwe-
lijks iets op te leveren. Een gevoel 
van machteloosheid is meestal het 
gevolg.
De cursus is kort, krachtig en prak-

tisch. Ouders krijgen handvatten 
aangereikt waardoor zij zich min-
der machteloos voelen en de regie 
weer in handen krijgen. De cursus 
richt zich met name op de commu-
nicatie in het gezin en biedt moge-
lijkheden om anders met het kind 
om te gaan. De ouders gaan met de 
aangeboden leerstof aan de slag en 
met elkaar in gesprek.
Een aantal van de doelen: verbete-
ren van communicatie binnen het 
gezin, grenzen stellen en inzicht 
krijgen in consequenties van gedrag 
en ouders de regie in het gezin terug 
laten krijgen.
Voordat de cursus van start gaat, 
heeft de ouder/opvoeder een ken-
nismakingsgesprek met de cursus-
leiding. De cursusdata zijn maandag 
9 en 16 februari en 2 en 9 maart van 
19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan 
via 088-3582260 of preventie@brij-
der.nl. Locatie is de Brijdervestiging 
aan het Spaarne 106 in Haarlem. x

'Hellup, mijn kind kan niet zonder'

heemstede - Op donderdag 22 janua-
ri geeft schrijfster Nausicaa Marbe 
een lezing over de haar boek 
'Smeergeld' in Boekhandel Blok-
ker. Smeergeld is een zedenroman 
over de keuzes, die we in het leven 
liever niet willen maken. Over 
liefde en ontrouw, oprechtheid 
en corruptie, huwelijk en ouder-
schap - tegen de achtergrond van 
een grote persoonlijke en maat-
schappelijke crisis. Aanvang is om 
20.00 uur. Boekhandel Blokker is 
te vinden aan de Binnenweg 138 
in Heemstede. De toegangsprijs 
bedraagt 5 euro. Reserveren kan 
via 023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl. x

Lezing Marbe 
over 'Smeergeld'

Schrijfster Nausicaa Marbe (Foto: Bob 
Bronshoff).

bennebroek - Op zondag 18 januari 
gaat Aart Mak voor in de volgende 
bijeenkomst van Joost in Het Tref-
punt (Akonietenplein 1, Benne-
broek). In de Joostviering van 18 
januari kijkt men na alle nieuw-
jaarswensen eens hoe mensen 
elkaar begroeten en ontmoeten. 
Verlegen of brutaal? Met welke 
woorden, gebaren, gezichtsuit-
drukking en lichaamshouding? 
Joost is anders dan een gewone 
kerkdienst. Joost is er elke derde 
zondag van de maand om 10.00 
uur. Voor kinderen tot 15 jaar is 
er een apart programma. x

Joost: anders dan 
gewone kerkdienst

HAARLEM - Afgelopen maandag, 

omstreeks 15.45 uur, wilde een zoon 

zijn 82-jarige moeder bezoeken, die 

aan het Duiveland in Haarlem woon-

de. Toen hij haar niet thuis trof, ging 

hij op onderzoek uit. Toen bleek dat 

zij al rond 13.00 uur was vertrokken 

vanaf de Molenburg, heeft hij de poli-

tie gebeld en is een Burgernetactie 

gestart.

Na zes minuten belde een deelne-
mer van Burgernet dat hij haar had 
aangetroffen op het Landschot en 
dat hij haar even thuis zou brengen. 
Een mooi en snel succes.
Bij Burgernet doet de politie een 
beroep op de burgers. Diegenen die 

zich bij het netwerk hebben aange-
meld, ontvangen na een incident 
een spraak- of sms-bericht met een 
duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de ver-
dachte zien of andere aanwijzingen 
hebben, kunnen zij gratis bellen 
naar 0800-0011. Zo kan de politie 
sneller en gerichter zoeken.
Momenteel wordt gemiddeld één op 
de tien Burgernetacties dankzij tips 
van deelnemers succesvol afgerond. 
Ongeveer 70 procent van de heter-
daadaanhoudingen, die de politie 
verricht, is mede te danken aan 
oplettendheid van burgers.
Aanmelden bij Burgernet kan via 
www.burgernet.nl. x

Vermiste vrouw (82) snel weer 
thuis dankzij tip via Burgernet

bloemendaal - Op zondag 25 januari zal drs. Jan van Aller een religieuze 
bijeenkomst leiden in De Kapel, aan de Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
Het thema is 'De Ark is geen boot'. Onlangs verscheen een nieuwe verta-
ling van de Bijbel in de Nederlandse taal, getiteld 'de Bijbel in gewone 
taal'. Hoewel het een opdracht is van de hoedsters van de joods-chris-
telijke traditie om de bronnen voor nieuwe generaties toegankelijk te 
houden, en de intentie dus zeker positief is, is in dit geval de vraag of 
er niet een dimensie verloren gaat. De bijeenkomst begint om 10.30 uur. 
Voor meer info: www.dekapel-bloemendaal.nl. x

Lezing Van Aller in De Kapel



  16



Bloemendalers 
op de bres 
voor Oldenhove

Schoorsteen 
vat vlam 
in Heemstede

Vrijwilligers 
gezocht door 
VluchtelingenWerk
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€ 20 voor 3 golflessen van 50 min.
Proberen waard, toch?

‘Een oase van rust voor spor�eve 
en culinaire ontspanning.’ 

Weekmenu € 29,50

(vrijdag 23 januari t/m donderdag 29 januari)

Witlofsalade met gerookte 
eendenborst 

Pi�ge Siciliaanse visschotel
Chocolade brownie met 

mandarijnensorbet

Madiwodo-schotel € 10,50

Kalfsragout met jasmijnrijst

Tespellaan 53 Noordwijkerhout
T 0252-241333 www.tespelduyn.nl

(Ma. 26 jan - do. 29 jan) Lekkerste gerecht 

Noordwijkerhout

Culinair 2014!

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

heemstede - Bij de tussenstand van de 
Klimaatverbond Energy Battle staat 
de Gemeente Heemstede op de twee-
de plaats, met een besparing op elek-
triciteit van gemiddeld 19 procent. 
Nijmegen realiseerde voor de tweede 
keer op rij de grootste besparing (23 
procent). De teams uit Helmond en 
Heemskerk zitten Heemstede dicht 
op de hielen, met respectievelijk 18 
procent en 17 procent. In deze tweede 
ronde wisten in totaal 74 gezinnen de 
Energy Battle vier weken lang vol te 
houden en bespaarden de teams 14 
procent elektriciteit en 19 procent 
gas.

Zowel Heemstede als Heemskerk 
deed deze keer mee met een basis-
school en de gezinnen van leerlin-
gen van die school. Het gaat om De 
Evenaar in Heemstede en de Kari-
boe in Heemskerk. Basisschool De 
Evenaar zelf behaalde een mooi 
resultaat met een energiebesparing 
van ruim 17 procent. Het tijdens de 
pauze en de gymles  uitschakelen 

van de digiborden en lampen blijkt 
een grote besparing op te leveren. 
De leerlingen zagen er op toe dat de 
leerkrachten daaraan dachten. Gas 
besparen gebeurde eenvoudigweg 
door de radiotoren per klas lager te 
draaien als het te warm werd. Op 
de Wattcher in de centrale hal kon 
iedereen zien hoe het energiever-
bruik daalde zodra apparaten wer-
den uitgezet. Er kon natuurlijk ook 
mooi worden gerekend met alle cij-
fers; hoeveel verbruik je per dag per 
kind en hoeveel procent bespaar je 
ten opzichte van vorig jaar?
Inmiddels zijn de derde teams van 
de deelnemende gemeenten van 
start gegaan. In Heemstede doen in 
deze derde ronde gezinnen van Val-
kenburgschoolleerlingen mee, een 
enthousiaste groep die via What-
sapp tips en ideeën deelt.
Op vrijdag 6 februari, op de Green-
choice Warme Truiendag, wordt 

bekendgemaakt welke gemeente 
de grootste gemiddelde besparing 
heeft gerealiseerd.
Wethouder Duurzaamheid van 
Heemstede, Remco Ates, wenst de 
gezinnen van de Valkenburgschool 
veel succes met het besparen van 
energie. x

Tussenstand Energy Battle: 
Heemstede op tweede plaats

Besparing op elektriciteit van gemiddeld 19 procent

De basisschoolleerlingen en hun familie. Het uitschakelen van de digiborden en 
lampen op school blijkt een grote besparing op te leveren (Foto: pr).

heemstede/bennebroek - Het Cre-
atief Centrum heeft voor 2015 
een divers programma samenge-
steld. In het programmaboekje 
vindt men cursussen als: tekenen, 
schilderen, boetseren, keramiek, 
mozaïek en textiel. Alle cursus-
sen staan onder begeleiding van 
bekwame docenten. Het Creatief 
Centrum Bennebroek is geves-
tigd in de Oude Meelfabriek, aan 
de Glipperweg 96 in Heemstede. 
Inschrijven kan men via de web-
site of via de cursusadministratie, 
tel. 06-46575907. Voor meer info: 
www.creatiefcentrum.nl. x

Voor ieder wat wils
bij Creatief Centrum

Men kan bijvoorbeeld leren schilde-
ren (Foto: pr).

bloemendaal - Op zondag 25 janu-
ari vertelt Rudolf Roos, de Jonge 
Verteller van 2014, twee van Noor-
wegens bekendste verhalen: 'De 
ijsbeerkoning Valdemon' en 'De 
reus zonder hart'. Sterke, krach-
tige verhalen voor de mensen 
van nu. Aanvang is om 15.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt 10 euro. 
Reserveren kan via www.dever-
telschuur.nl of 023-5257855. De 
Vertelschuur bevindt zich aan de 
Krullenlaan 3 in Bloemendaal. x

Noorse verhalen 
in Vertelschuur

haarlem - 'Mantelzorger en veran-
deringen in de zorg' is het thema 
van het eerste Mantelzorgcafé van 
2015 van Zorggroep Reinalda. Mir-
jam van der Sman en Els Roden-
burg, werkzaam bij Reinalda, 
vertellen alle mantelzorgers van 
Haarlem Oost over de verande-
ringen in de zorg per 2015. Men 
is welkom op dinsdag 27 januari, 
van 20.00 tot 22.00 uur, in het res-
taurant van het Reinaldahuis (Leo-
nard Springerlaan 1, Haarlem). De 
deur is open vanaf 19.30 uur. De 
toegang is gratis. Na afloop kan 
men vragen stellen. Aanmelden 
voor het Mantelzorgcafé is niet 
nodig. x

Mantelzorgcafé 
in Reinaldahuis

bennebroek - Medio 2014 werd door 
de Deense kunstschilder Johan-
nes H. Iversen de Neo-Expo opge-
richt. Een nieuwe Deens-Neder-
landse beweging in de kunst, die 
zijn bakermat heeft bij de CoBrA-
kunstenaars, de belangrijkste 
avant-gardebeweging van direct 
na de Tweede Wereldoorlog. Net 
zoals deze CoBrA-kunstenaars 
verlangen de kunstenaars van de 
Neo-Expo in hun werk een vrije 
spontane uitdrukkingswijze te 
bereiken. Om de internationale 

samenwerking te bekrachtigen, 
organiseert de Neo-Expo binnen-
kort op Nederlandse bodem een 
schildermanifestatie, waar pers 
en publiek bij aanwezig kunnen 
zijn. Deze groep, bestaande uit de 
Deen Iversen en de Nederlandse 
kunstschilders Menno Baars en 
Ben Haveman, zal op zaterdag 14 
februari tussen 11.00 en 17.00 uur 
een schilderdemonstratie geven 
in Huis Leyduin (2e Leijweg 1, 
Vogelenzang). x

Schilders Neo-Expo samen in Leyduin
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Brand in schoorsteen 
Johannes Vermeerstraat

heemstede - De brandweer is zondagmiddag in actie geko-
men na een melding, dat er brand zou woeden in een 
schoorsteen bij een woning aan de Johannes Vermeerstraat 
in Heemstede. Rond half vijf werd de brand opgemerkt 
waarna de brandweer werd gebeld. Twee brandweerwa-
gens en een politieauto rukten daarop uit naar de Johannes 

Vermeerstraat. Brandweerlieden hebben vanuit de ladder-
wagen met een ramoneur de schoorsteen schoongeveegd. 
Het brandende materiaal werd vervolgens beneden in een 
ijzeren bak opgevangen en kon buiten geblust worden. Een 
deel van de straat was door het incident tijdelijk afgesloten 
(Foto: Rowin van Diest). x

bloemendaal - Op zondag 25 januari, 
van 11.00 tot 15.00 uur, is het Instruc-
tielokaal van Thijsse's Hof speciaal 
geopend. Vanachter de ramen is er 
een goed zicht op de wintervoeder-
plaats. Daar zullen diverse soorten 
vogels een bezoekje brengen om iets 
van hun gading te eten. Er zijn vet-
bollen en pindaslingers opgehangen. 
Aan de boomstammen zit vet en pin-
dakaas. Er zijn zaadsilo's met zonne-
bloempitten en noten.

Men maakt kans op de eekhoorn, 
maar zeker op koolmees, pimpel-
mees en staartmees. Heggenmus en 
roodborst zijn van de partij. Op het 
vet op de boomstam komen mis-

schien wel de grote bonte specht 
en de boomklever af. Er liggen wat 
takkenbossen waar de vogels goed 
kunnen schuilen. Winterkoning 
en vink maken daar zeker gebruik 
van.
Iedereen van 10 jaar en ouder is wel-
kom. Een vrijwilliger geeft uitleg. 
De toegang is gratis, maar giften 
zijn welkom. Voor meer informatie: 
www.thijsseshof.nl.
Thijsse's Hof is te vinden aan de 
Mollaan 4 in Bloemendaal, achter 
het pannenkoekenhuisje in het 
Bloemendaalse bos. x

Vogeltjes kijken 
in Thijsse's Hof

Ook het roodborstje zal van de partij 
zijn (Foto: Ekke Wolters).

BLOEMENDAAL - Het college van Bur-

gemeester en Wethouders in Bloe-

mendaal neemt afstand van beschul-

digingen, dat een ambtenaar in 2012 

een valse verklaring heeft afgelegd 

over het gedrag van Rob Slewe. Bur-

gemeester Ruud Nederveen: "Dit is nu 

precies de reden waarom het bestuur 

de stukken geheim heeft verklaard. 

De stukken zijn bedoeld als intern 

dossier waarbij kennis van de con-

text noodzakelijk is. Nu de stukken 

openbaar zijn, is het risico groot dat 

lezers berichten verkeerd duiden. 

Zoals nu is gebeurd."

Het college wil af van de ruis, die 
over Elswoutshoek is ontstaan. Zij 
roept alle betrokken partijen op om 
te terug te keren naar de kern van 
het onderwerp en dat is de aanvraag 
van een omgevingsvergunning. Dit 
is een ruimtelijke ordeningskwestie. 
Ruud Nederveen: "Het is belangrijk 
dat pers, politiek en de landgoedei-
genaren zich niet laten meeslepen 
door emoties. Wij zijn met de familie 
Slewe in overleg om de kwestie op 
te lossen."
De fracties van Liberaal Bloemen-
daal en Hart voor Bloemendaal heb-
ben vragen gesteld over een stuk, 
dat eind vorig jaar onder oplegging 
van geheimhouding aan beide frac-
tievoorzitters is gestuurd. Het gaat 
om een verslag van een ambtenaar 
over het bezoek, dat Rob Slewe in 
2012 bracht aan het gemeentehuis, 
omdat hij stukken wilde inzien. Hart 
voor Bloemendaal heeft dit verslag 
- tezamen met ander stukken - eind 
vorig jaar op haar website geplaatst.

Geen valse verklaring

Rob Slewe heeft in de vergadering 

van de Commissie Grondgebied 
van 13 januari 2015 gesteld, dat de 
gemeentelijke klachtencommis-
sie dit verslag van de ambtenaar 
in 2013 als vals en onwaar heeft 
bestempeld. In de media wordt 
gesteld dat de verklaring van de 
ambtenaar volgens de klachtencom-
missie niet deugt.
'Dit is onjuist', aldus de Gemeente 
Bloemendaal in een schrijven aan 
de pers. 'In het advies van de klach-
tencommissie van 30 januari 2013 
is niet vastgesteld, dat sprake is van 
een valse verklaring van een ambte-
naar. Uit het advies kan dat ook niet 
worden afgeleid. Het betreffende 
verslag van de ambtenaar is in de 
klachtenprocedure niet aan de orde 
gekomen, omdat het daar helemaal 
niet over ging. De vraag die voorlag 
was, of Rob Slewe de stukken mocht 
inzien.'
Zij vervolgt: 'De advocaat van het 
college heeft gesteld dat Rob Slewe 
zich agressief tegen de ambtenaar 
had gedragen. De voorzitter van 
de klachtencommissie heeft daar 
niet op doorgevraagd, omdat het er 
in deze zaak verder niet toe deed. 
Dit zegt echter niets over hoe het 
gedrag van Rob Slewe door die amb-
tenaar is ervaren. Het zegt ook niets 
over hoe hij zich in andere situaties 
heeft gedragen.'

Geheimhouding

Op 23 december 2014 heeft de 
Voorzieningenrechter een verzoek 
tot schorsing van de opgelegde 
geheimhouding van onder meer het 
betreffende verslag afgewezen. De 
geheimhouding is dus nog steeds 
van kracht. x

'Geen valse verklaring 
afgelegd door ambtenaar'

bloemendaal - Leo's Drugstore treedt 
zondag 25 januari op in café Vree-
burg, aan het Kerkplein 16 in 
Bloemendaal. Leo's Drugstore is 
een swingende band, die een mix 
speelt van instrumentale- en vocale 
stukken, van onder anderen Herbie 
Hancock, Stan Getz, Marcus Miller, 
Miles Davis, Van Morrison, Jamie 

Cullum, Ray Charles en andere 
bekende jazznamen. De combina-
tie van vibrafoon en drie blazers 
geeft de band haar unieke sound. 
Aanvang is om 15.00 uur. De toe-
gang is gratis. x

Leo's Drugstore 
in Vreeburg

Leo's Drugstore komt naar Bloemen-
daal (Foto: Robert van Willigenburg).

haarlem - Op dinsdag 10 februari is 
er in het Kennemer Gasthuis een 
informatieavond over het Prikkel-
baar Darm Syndroom. Bijna 1 op 
de 10 Nederlanders heeft last van 
dit syndroom. Tijdens de informa-
tieavond wordt verteld hoe men 
het Prikkelbaar Darm Syndroom 
herkent en wat men eraan kan 
doen. De informatieavond duurt 
van 19.30 tot 21.45 uur. Het Ken-
nemer Gasthuis, locatie zuid is 
gevestigd aan de Boerhaavelaan 
22 in Haarlem. Aanmelden is ver-
plicht en kan via de website (www.
pdsb.nl), per mail (regio@pdsb.nl) 
of telefonisch (088-7374655). De 
toegang is gratis. x

Infoavond over 
prikkelbare darmen

heemstede - Op zaterdag 24 janu-
ari vindt de Mix-it Disco plaats 
in De Princehof, aan de Glipper-
weg 57 in Heemstede. Deze disco 
brengt een mix van mensen naar 
De Princehof: mensen mét en 
mensen zonder verstandelijke 
beperking. De Mix-it Disco duurt 
van 19.30 tot 22.00 uur. De entree-
prijs, inclusief twee frisdrankjes, 
bedraagt 6,50 euro. Voor meer 
info, tel. 023-5483828. x

Mix-it Disco 
in Heemstede
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SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Dorette Schoofs is eigenares van Dorette salon de 
beauté, de Schoonheidssalon en Pedicure Praktijk 
in hartje Bloemendaal. Dorette heeft een unieke 
veilige laser in huis, waarmee schimmelnagels 
effectief kunnen worden bestreden, zonder het 
gebruik van medicijnen en zij vertelt enthousiast 
over de PinPointe Footlaser.
Dorette: “Iedereen wil gezonde en mooie teenna-
gels maar schimmelnagels gaan niet vanzelf over. 
Ik werk al 25 jaar als pedicure en ben o.a. gespeci-
aliseerd in schimmel(kalk)nagels en weet dat het 
een veel voorkomend probleem is. Als ik hoor wat 
mijn klanten allemaal hebben geprobeerd om van 
hun schimmelnagels af te komen, helaas zonder 
resultaat, denk ik: waren ze maar eerder bij ons in 
de praktijk gekomen. Ik bewerk de nagels eerst 
voor, dit geeft een nog beter resultaat en de nagels 
zien er meteen mooier uit. Daarna behandel ik met 
de PinPointe Footlaser de schimmel diep onder het 
nagelbed en de matrix (oorsprong van de nagel). Ik 
hoef nu maar 1 of 2 keer de nagels  te behandelen 
om deze infectie – want dat is het – te genezen, 

Schaam je je voor je schimmelnagels? Begin direct met laseren en ga voor gezonde nagels deze zomer!
met een nacontrole na 3-4 maanden, daardoor is de 
prijs van deze unieke behandeling zeer betaalbaar. 
Zit de schimmel er al jaren en helemaal onder de 
nagelriem en in het nagelbed, dan zijn er meer 
behandelingen nodig.”
Deze nieuwe doeltreffende laserbehandeling met 
de PinPointe Footlaser is pijnloos door de gepa-
tenteerde “pulsmodulatie”, geeft geen vervelende 
bijwerkingen en is zelfs geschikt voor diabetici. 
Eerst wordt vastgesteld of het daadwerkelijk om 
een schimmelnagel gaat. Bij twijfel wordt een biopt 
van de nagel opgestuurd naar een laboratorium 
in Leiden, want niet alle verkleurde en/of verdikte 
nagels zijn schimmelnagels. Daarna kan er met de 
behandeling worden begonnen. 

Dorette: “Soms worden medicijnen voorgeschreven 
voor een schimmelnagel maar deze zijn heel slecht 
voor de lever en je darmen en huisartsen schrijven 
dat dan ook niet graag voor. Doordat klanten vaak 
al jaren bezig zijn geweest met allerlei verschil-
lende middeltjes hebben ze de moed verloren. Mijn 

passie is klanten van deze infectie te verlossen 
zonder het gebruik van medicijnen en hen te 
begeleiden naar gezonde nagels.  Het beste is 
om bij constatering snel met de laserbehande-
ling te beginnen. Op die manier voorkom je 
dat de andere nagels ook besmet worden. Nog 
beter is om één keer per jaar bij ons je voeten te 
laten checken. We geven ook goede adviezen 
mee om herbesmetting te voorkomen. ”
Bij Dorette werken alleen maar ervaren Provoet 
pedicures. 
Dorette salon de beauté is te vinden in de 
dorpskern van Bloemendaal aan de Bloemen-
daalseweg 23, Tel: 023-525 26 02 Kijk voor meer 
informatie  op www.dorette.info

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

RIJ-ANGST?
Bang voor het stuur?
Onzeker in de auto?
Lang niet gereden?
Angst voor tunnels,

snelweg, vrachtauto's?
Rijbegeleiding op maat in
uw eigen auto met ervaren

coach/rijinstructeur!
www.buromoussault.nl

06-29026339

 
Wil je af van je

VERSLAVING*
zodat je eindelijk ruimte

vindt om werkelijk te
kunnen doen wat je het

liefst doet?
www.ontslaving.nl

06-4328 0639
(* alcohol, roken, tv-
kijken, kopen, etc.)

IPAD CURSUS
voor beginners en
gevorderden. In 6
lessen van 2 uur.
Kleine groepen,

duidelijke uitleg incl.
naslagwerk. Kijk voor

alle informatie op
www.ebpeecee.nl

of bel 06-42244328
 

Wil je al zo lang
GITAAR

piano- of drumles?
 

Bij Muziekschool
’t Muzenhuis

Haarlem / Velserbroek
kun je nu beginnen.

 
Info 023 - 536 05 25 of

ga naar www.muzenhuis.nl.

ACCORDEONIST
Voor uw receptie, diner,

tuinfeest,
vaartocht, brunch,

verjaardag, ouderendag,
Franse avond, haringparty,

productpromotie, enz.
Coen Bouwmeester,

Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl

Tel. 06-51512280
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LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

NIEUW! DE ONTDEKPLEK IN VOGELENZANG

Tweede Wereldoorlog,1942-1944,
4 lessen
Start donderdag 5 februari, 20.00 uur
Locatie Noord

Food Café: bourgondisch vegetarisch
Donderdag 12 februari, 9.30 uur
Locatie Noord

waar kinderen en oudere mensen met elkaar kunnen genieten van verschillende 
activiteiten: bakken, lezen, hout bewerken, creatieve kaarten maken of uitleg krijgen op 
de iPad. Meer informatie op de website of bel ons 023-5250366.
Locatie basisschool De Paradijsvogel, Henk Lensenlaan, Vogelenzang

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Concert van Pianotrio Elise Besemer, 
Alexander Warenberg en Noud 
Smeets (viool, cello en piano)
Donderdag 29 januari, 20.00 uur
Podium De Kapel, Potgieterweg 4,
Bloemendaal
Film en borrel
Donderdag 5 februari, 12.00 uur
Locatie Noord
Film in Vogelenzang
Maandag 9 februari, 14.00 uur
Ontmoetingsruimte, Kerkweg 1,
Vogelenzang
Muziekmiddag van Zonnebloem 
Bennebroek “Met Rolf op reis”
Dinsdag 10 februari, 13.30 uur (gratis)
Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek

Nova Diner
Woensdag 11 februari, 18.00 uur
Nova Grand Café Restaurant, 
Zijlweg 203, Haarlem
Restaurantdag Casa Carmeli
Dinsdag 17 februari, 12.30 uur
Bekslaan 9, Vogelenzang
Kinderfilm
Donderdag 26 februari, 14.00 uur
Film voor kinderen en hun (groot)ouders
Locatie Zuid
Concert van Alexander Warenberg  
en Yang Yang Cai (cello en piano)
Donderdag 26 februari, 20.00 uur
Podium De Kapel, Potgieterweg 4, 
Bloemendaal

GENIETEN BUITENSHUIS

Gezondheidszorg onder bijzondere 
omstandigheden, door Maarten 
Hoejenbos
Donderdag 29 januari, 10.00 uur
Locatie Noord
Afscheid en nabestaanden,  door 
Jessica IJzer en Ria van Bakel

Donderdag 12 februari, 10.00 uur
Locatie Zuid
Tchaikovsky, de neuroticus, door 
Andre Kaart
Donderdag 26 februari, 10.00 uur
Locatie Noord

THEMABIJEENKOMSTEN

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Yoga, gymnastiek, conditietraining,
o.l.v. sportleraren
Wandelen, koersbal, nordic walking, 
biljart, begeleid door vrijwilligers

Fietstochten vertrek 9.45 uur, vanaf 
locatie Noord 
Woensdag 4 februari, langs Spaarne 
naar Cruquius
Donderdag 19 februari, Spaarnwoude 
en Velserbroek  

BEWEGEN, GOED VOOR U 
Meer informatie in onze programmagids of website

bloemendaal - Op dinsdag 13 januari hebben Hildebrand de Boer, Wim de Wagt 
en Piet van der Ham aan het college van Burgemeester en Wethouders de offi-
ciële versie van de waardenstelling Oldenhove aangeboden. De Bloemendaalse 
burgers maken zich al enige tijd zorgen over de mogelijke sloop van het gebouw 
Oldenhove, dat nu als zorgcentrum dienst doet en waarin ook de Hoed Over-
veen is gevestigd. Zij achten het gebouw zo waardevol voor Overveen, dat zij 
een onafhankelijk architectuur- en cultuurhistoricus bereid hebben gevonden 
om een onderzoek te doen naar de monumentale waarden van het pand. De 
Wagt heeft het onderzoek uitgevoerd en de resultaten vastgelegd in het rapport 
'Oldenhove Waardenstelling, 2014'.

Bloemendalers bieden college 
waardenstelling Oldenhove aan

Vrees voor sloop, pleidooi voor monumentenstatus

Op de foto van links naar rechts: Wim 
de Wagt, Piet van der Ham, burge-
meester Ruud Nederveen en wethou-
der Marjolein de Rooij (Foto: Hilde-
brand de Boer).

Groot alarm na te water 
geraakte scooter

haarlem - De hulpdiensten zijn vorige week woensdag, aan het einde van de 
middag, massaal uitgerukt naar het Schoterkerkpad in Haarlem. Om even voor 
half zes werd er in het water een scooter aangetroffen. De bestuurder was ner-
gens te vinden, waardoor er de mogelijkheid was dat deze nog in het water lag. 
Ambulance, brandweer, politie en een traumahelikopter uit Amsterdam werden 
opgeroepen om naar het Schoterkerkpad te gaan. Duikers van de brandweer 
zijn te water gegaan en hebben de omgeving rondom de scooter afgezocht. 
Uiteindelijk werd niemand in het water aangetroffen. Mogelijk is de scooter van 
diefstal afkomstig en is deze in het water gedumpt (Foto: Rowin van Diest). x

Het gebouw Oldenhove is tus-
sen 1965 en 1967 gebouwd naar 
een ontwerp van de Overveense 

architect prof. G.H.M. Holt. Uit de 
waardenstelling blijkt dat Holt een 
gebouw heeft ontworpen, dat archi-

tectuur-historisch van grote waarde 
is voor de gemeente. Ook neemt 
Oldenhove door de vrije ligging op 
het terrein een prominente beeld-
bepalende positie in aan de Domp-
vloedslaan. Verder is Oldenhove his-
torisch gezien een concreet teken 
van de inzet van de Sint Lambertus 
Stichting en de Overveense paro-
chie voor de zorg en huisvesting 
van rooms-katholieke en andere 
ouderen in de gemeente Bloemen-
daal. Dat motiveert volgens Wim de 
Wagt plaatsing van het pand op de 
gemeentelijke monumentenlijst.
Wethouder Marjolein de Rooij heeft 
medegedeeld dat de gemeente de 
digitale versie van de Waardenstel-
ling Oldenhove reeds voor advies 
heeft verstuurd naar de Adviescom-
missie voor Ruimtelijke Kwaliteit. 
Zij verwacht binnen een maand het 
advies te ontvangen. x

OVERVEEN - Wat doe je met een brood-

rooster, die het niet meer doet? Met 

een fiets waarvan het wiel aanloopt? 

Of met een trui waar mottengaatjes in 

zitten? Weggooien? Mooi niet! Duur-

zaam Overveen organiseert op zater-

dag 24 januari het allereerste Repair 

Café van Overveen.

In gebouw Tinholt van Buurtvereni-
ging Overveen, aan de Vrijburglaan 
17, draait het op 24 januari allemaal 
om repareren. Tussen 13.00 en 
16.00 uur staan diverse vaklieden 
klaar: elektriciens, naaisters en een 
fietsenmaker helpen gratis bij alle 
mogelijke reparaties. Ook gereed-
schap en materialen zijn aanwezig. 
Mensen die het Repair Café bezoe-
ken, nemen van thuis kapotte spul-
len mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
servies; alles wat het niet meer 
doet, is welkom en maakt kans op 
een geslaagde reparatie. De vaklui 
in het Repair Café weten bijna altijd 
raad.

Minder afval

Door repareren te promoten, wil 
Duurzaam Overveen bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. Dat 
is hard nodig, vindt André Timmer 
van het Repair Café. "In Nederland 
gooien we ontzettend veel weg. Ook 
dingen waar bijna niets mis mee is 
en die na een eenvoudige reparatie 
weer prima bruikbaar zouden zijn. 
Helaas zit repareren bij veel mensen 
niet meer in het systeem. Met het 
Repair Café willen we daar verande-
ring in brengen."

In contact

Het Repair Café is ook bedoeld 
om buurtbewoners op een nieuwe 
manier met elkaar in contact te 
brengen. En te ontdekken dat er 
heel veel kennis en praktische vaar-
digheden in de buurt aanwezig zijn. 
Timmer: "Als je samen met een tot 
dan toe onbekende buurtgenoot 
een fiets, een cd-speler of een 
broek hebt gerepareerd, bekijk je 
die persoon toch anders als je hem 
of haar de volgende keer op straat 
tegenkomt. Samen repareren, kan 
leiden tot heel leuke contacten in de 
buurt."
Hij wijst erop dat repareren ook geld 
en kostbare grondstoffen bespaart 
en bijdraagt aan de beperking van 
de CO2-uitstoot. "Maar bovenal 
willen we met het Repair Café laten 
zien dat repareren leuk is en vaak 
heel makkelijk."

Stichting Repair Café

Het concept Repair Café is ontstaan 
in Amsterdam, waar de Stichting 
Repair Café (zie www.repaircafe.
nl) sinds 2010 op regelmatige basis 
repareerbijeenkomsten organiseert. 
Sinds januari 2011 biedt de stichting 
daarnaast ondersteuning aan lokale 
groepen in heel Nederland, die zelf 
hun eigen Repair Café willen begin-
nen. De stichting ondersteunt ook 
het Repair Café in Overveen.
Duurzaam Overveen wil na 24 janu-
ari op regelmatige basis een Repair 
Café in Overveen organiseren. 
Nieuws over data en locatie van 
de komende edities volgt zo snel 
mogelijk. x

Overveen start 
eigen Repair Café

aerdenhout - Op woensdag 28 janu-
ari houdt Jan Knol een lezing in 
het gebouw van De Nieuwe Kring, 
aan de Oscar Mendliklaan 3 in 
Aerdenhout. Deze lezing is een 
algemene inleiding op een door 
Jan Knol te geven cursus, getiteld 
'Spinoza's 259 stellingen', die op 
maandagen in februari en maart 
gegeven zal worden. Jan Knol 
(1946), emeritus predikant van de 
PKN in Smilde, heeft het als zijn 
doel gesteld Spinoza's filosofie 
zo dicht mogelijk bij de 'gewone' 
mensen (waartoe hij ook zich-
zelf rekent) te brengen. De zaal 
is open vanaf 17.00 uur, aanvang 
is om 17.30 uur. Na de lezing kan 
men eventueel een maaltijd nutti-
gen. De kosten voor de lezing zijn 
6,50 euro voor leden en 10 euro 
voor niet-leden. De kosten voor 
de maaltijd zijn 10 euro. Voor de 
maaltijd is reserveren (uiterlijk 
tot de maandag voorafgaande 
aan de lezing) noodzakelijk. Leden 
genieten voorrang tot één week 
voor de lezing. Reserveren kan bij 
Hanneke van der Heijden: kring.
penningmeester@ziggo.nl of tele-
fonisch, 06-16396446. x

Jan Knol houdt 
lezing over Spinoza
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“Dit is de 
gelukkigste periode 

van mijn leven”

Thuis & Zorg

Thuiszorg vanuit een van onze 

kleine wijkteams die zorg 

leveren in uw eigen huis, in de 

ontmoetingscentra of een van 

onze aanleunwoningen. 

Wonen & Zorg

Een appartement en zorg in 

een van onze uniek gelegen 

woonzorgcentra Huis in de 

Duinen, A.G. Bodaan en 

Meerleven. 

Behandeling & 

Kortdurend verblijf 

Een gastverblijf met 

professionele zorg na opname 

in het ziekenhuis, ter ontlasting 

van de mantelzorger of in de 

laatste levensfase. 

Welzijn & Gemak

Activiteiten zoals muzikale 

optredens en workshops en 

de mogelijkheid uw maaltijd 

te nuttigen in een van onze 

woonzorgcentra. 

Informatie: 

zorgbemiddeling@amie.nl 

023-5741637

Voor het verhaal van mevrouw Van Vugt, andere inspirerende 
verhalen en informatie kijk op www.amie.nl

bloemendaal - De grote stroom ont-
heemde vluchtelingen neemt helaas 
niet af. Ook Bloemendaal heeft de 
plicht er een aantal te huisvesten 
en te begeleiden. Voor de opvang en 
begeleiding zoekt VluchtelingenWerk 
vrijwilligers, die in Bloemendaal en 
Vogelenzang wonen, hun dorp dus 
kennen en nieuwkomers de weg kun-
nen wijzen.

In Heemstede draait al jaren een 
enthousiaste groep vrijwilligers 
van VluchtelingenWerk. Op deze 
groep wordt steeds vaker een 

beroep gedaan door vluchtelingen 
uit Bloemendaal en Vogelenzang. 
Dit extra werk kunnen zij er niet 
(altijd) bij hebben, maar ze merken 
vooral de nadelen van een grotere 
afstand. Het is eigenlijk te ver weg; 
vluchtelingen hebben geen auto en 
zoeken lokale faciliteiten.
De Heemsteedse vrijwilligers zul-
len nieuwe vrijwilligers inwerken 
voor de persoonlijke opvang van 
vluchtelingen. Zij komen namelijk 

in een leeg huis, waarvoor alles nog 
geregeld moet worden: inrichting, 
uitkering, toeslagen, gas, water, 
elektriciteit, zorgverzekering. Als 
vrijwilliger begeleidt men hen 
daarbij, met het doel dat zij zo snel 
mogelijk alles zelf gaan doen.
Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kan men bellen met Peter van 
de Loo (023-5291415) of Guus Blauw 
(023-5295663). x

VluchtelingenWerk 
zoekt vrijwilligers

De opvang en begeleiding van vluchtelingen vormen een dankbare taak (Foto: 
pr).

heemstede - Op donderdag 29 januari 
vindt de poëzie- en muziekavond 'Om 
een zin' plaats in De Luifel. Carel ter 
Linden laat gedichten horen, Mirjam 
Karres bespeelt de piano. Aanvang is 
om 20.00 uur.

In 2008 verscheen de gedichten-
bundel Om een zin van Carel ter 
Linden, emeritus predikant (en de 
dominee, die het koninklijk paar 
trouwde). Een goede alternatieve 
titel zou 'Om een laatste zin' zijn 
geweest. Een aantal gedichten ver-
raadt immers zijn zoektocht naar 
zo'n laatste zin, waarmee de dich-
ter raakt aan de zin van het leven 
zelf. Gebruikmakend van klassieke 
vormen en trefzeker formulerend, 
schrijft Ter Linden ingetogen, her-
kenbare poëzie, die veel lezers zal 
aanspreken. Gedichten, ontstaan 
vanuit belevenissen uit het dage-
lijks leven, sprekend van de ver-

wondering en de geheimen van 
dit bestaan. Zo boeit de nachttrein 
hem, omdat de reiziger het duister 
in gaat en zich volkomen overgeeft 
aan een hem onbekende bestuur-
der.
Zinnen, woorden en beelden reso-
neren na in de muziek, die Mirjam 
Karres, pianiste, daarbij koos. Com-
posities van Bach, Scarlatti, Schu-
mann, Chopin, Liszt, en Debussy 
wisselen de voorgedragen gedich-
ten af. Karres studeerde piano aan 
het Sweelinck Conservatorium en 
won de persprijs op het Interna-
tionale kamermuziekconcours in 
Sicilië. Ze speelde met muziekthe-
atergroep Het Filiaal en Orkater, en 
in 2012 speelde zij met het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest.
De entreeprijs bedraagt 10 euro. 
Men kan telefonisch reserveren, op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur, via 023-5483828 (kies 1). x

Poëzie en muziek gaan 
hand in hand in Luifel

haarlem - Starring #, dé jongeren-
theaterproductie van Toneelschuur 
Producties, beleeft haar 18e editie. 
De Toneelschuur is op zoek naar 
jongeren van 15 tot 20 jaar, die zich 
vol overgave, kwetsbaarheid en lef 
durven te storten op hun rol in 'Star-
ring #18 Lorenzaccio', onder leiding 
van de jonge regisseur Jan Hulst. 
Voor deze editie van Starring # is de 
Toneelschuur ook op zoek naar jon-
geren met zangtalent en/of jonge-
ren, die van zingen houden.

Inschrijven voor de edities kan 
tot en met vrijdag 30 januari via 
starring@toneelschuur.nl (met 
vermelding van naam, adres, tele-
foonnummer, mobiele nummer, e-
mail, leeftijd, school en eventuele 
theaterervaring).
De audities vinden plaats op zon-
dag 8 februari. Hiervoor hoeft 
niets te worden voorbereid, het is 
een theaterles . Vanaf woensdag 11 
februari wordt, tot aan de voorstel-
lingen op donderdag 16 tot en met 
zaterdag 18 april, elke woensdag-
avond en zondag hard gewerkt aan 
deze nieuwe voorstelling.

Over Lorenzaccio
Jan Hulst, in 2014 afgestudeerd 
aan de Regie Opleiding van de 
Theaterschool Amsterdam, maakt 
met vijftien jongeren uit Haarlem 

en omgeving een hartstochtelijke 
versie van Lorenzaccio van de 
Franse schrijver Alfred de Musset. 
In de versie van Jan Hulst wordt dit 
renaissancestuk een Hollywood-
blockbuster én Renaissancespek-
takel over liefde, haat, wraak en 
hartstocht. Mét zangmomenten.

Over Starring #
De voorstellingen van Starring 
# worden voor en door jongeren 
gemaakt, onder begeleiding van 
een professionele regisseur en de 
ervaren technici en productieme-
dewerkers van Toneelschuur Pro-
ducties. Elke Starring # voorstel-
ling is anders; de regisseur kan 
kiezen voor bewegingstheater 
of dans, maar ook een stuk van 
Shakespeare kan het uitgangspunt 
vormen.
Voor talentvolle, jonge regisseurs 
zoals Thibaud Delpeut, Daria Buk-
vic, Casper Vandeputte en Olivier 
Diepenhorst vormden hun versies 
van Starring # een eerste kennis-
making met Toneelschuur Pro-
ducties. Haarlemse jongeren, die 
veelal geen of weinig spelervaring 
hebben, kunnen aan den lijve 
ondervinden hoe een theatervoor-
stelling tot stand komt. Inmiddels 
zijn de eerste spelers van Starring 
# zelfs doorgestroomd naar de 
toneelschool. x

Gezocht: jong zang- 
en acteertalent

haarlem - Afgelopen zaterdag overleed 
op 75-jarige leeftijd kunstenaar Kees 
Okx in zijn Franse atelier. Al geruime 
tijd leefde hij samen met beeldhouw-
ster/keramiste Hélène van Dongen.

door Fred Dukker

Okx was een bevlogen kunstenaar. 
Zijn laatste expositie was samen 
met zijn levenspartner in De Waag 
in Haarlem, slechts enkele weken 
terug.
Hélène van Dongen: "Op zijn 
begrafenis in Frankrijk (Okx ves-
tigde zich al in 1965 in de Franse 
Lot -red.) waren ruim 60 vrienden, 
die hem hebben begeleid naar zijn 
laatste rustplaats. Met livemuziek, 
veel bloemen en enkele toespraken 
werd er waardig afscheid genomen 
van de begaafde kunstenaar."
"Hij was eigenlijk altijd met zijn 

werk bezig en schilderde iedere dag. 
Tot vorige week werkte Kees nog 
- vooral 's nachts - met gemengde 
techniek op papier. Op deze wijze 
kon hij een nieuwe werkelijkheid 
maken. Zijn labyrint met schilderij-
en vol dromen is nu voltooid", aldus 
Van Dongen. x

Kunstenaar Okx overleden

Kees Okx (Foto: Hans Dornseiffen).
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De Prentbriefkaartkring De Bollenstreek organiseert op

ZATERDAG 24 JANUARI 2015 
EEN ANSICHTKAARTENBEURS 
TE ZOETERWOUDE-RIJNDIJK

Gratis taxatie van uw ansichtkaarten op de beurs is 
mogelijk. Van 9.30 – 14.00 uur in De Eendenkooi, 

Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude.

Voor informatie of inlichtingen: 
Wil Stikkelman 06-53321121

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Tijdelijke

gemeubileerde 
woonruimte

nodig? Keuze uit 2- en 3-ka-
merappartementen. Prijzen 
vanaf € 1.350,- per maand. 

Centraal gelegen op 15 
autominuten van Schiphol en 
op fietsafstand van Leiden. 

Meer weten? 
Bel 088-2002345

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

HOGESCHOOL NIFA 
ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN

BKB/BKC/PDB/PDL/MBA/VPS/VBA EN HBO SPD
 start in de week van 26-01-2015

Ga voor zekerheid kies voor NIFA!
WWW.HOGESCHOOLNIFA.NL

IMGRO BEAUTY
De Haarlemse winkel

voor de (thuis)kapster,
nagelstylisten,

(sport-)massage,
pedicures en alle

uiterlijke verzorging.
 

maandag t/m zaterdag.
Kraaienhorst 54-56 Haarlem

023-5323582

Viool- piano-, keyboard
drums-, saxofoon-,

klarinet-, accordeon- of
ZANGLES?

Muziekschool ’t Muzenhuis
Haarlem-Velserbroek
kun je nu beginnen.

Info 023 – 536 05 25 of ga
naar www.muzenhuis.nl.

 
 

SUPERBIJLES
AAN HUIS

door ervaren
onderwijskundige en tevens

wis en eco docent
verbonden aan

VMBO/HAVO/VWO school
30 euro per lesuur

0618871393

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Waar kreeg ik die prima
bijles bij mij thuis?

Bij
BIJLESXTRA

natuurlijk!
 

www.bijlesxtra.nl
06-48565330

 

HARTKLOPPING
& HYPNOTHERAPIE

Ervaren hartbewaking-
verpleegkundige en
hypnotherapeut io.

zoekt geïnteresseerden:
Helpt hypnose bij

BOEZEMFIBRILLEREN?
5 x gratis sessie

voor BF-patiënten
www.ruhecoaching.nl

Kom snel eens langs bij
SCOOTS2GO

Ruime voorraad nieuwe en
gebruikte a-merk scooters
Ook voor (schade)reparatie
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

 
 
 

In Februari start
PEUTERDANS
samen met de ouder.
Ook diverse andere

lessen dansexpressie
& yoga voor kids. Info:
www.dancefun4kids.nl

tel: 06-28151090
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Zondag 25 januari

10.00-13.00 uur | Zingen op zondag

Samen zingen verbindt en zingen 
heelt; met je stem laat je horen hoe 
het met je is. Pijn, smart, liefde, 
geluk, klein of groot, met zingen en 
stemwerk geef je expressie en breng 
je de energie weer op gang.
Henriëtte Middelkoop, Heemstede.
10.00-16.00 uur | Veilig voelen in je 

lichaam bij kanker

In samenwerking met Henk Fransen 
(arts) wordt vanuit het platform 
Familieopstellingen deze workshop 
aangeboden, voor mensen met kan-
ker en hun naasten. De focus ligt op 
het weer kunnen en durven voelen 
in je lichaam.
Stefanie Bussing, Haarlem.

Maandag 26 januari

19.30-21.00 uur | Vervolg mindful-

ness

Heb je de Mindfulnesstraining 
gedaan? Deze cursus biedt gelegen-
heid opnieuw bewust met aandacht 
te leven. Van de automatische piloot 
naar bewust aanwezig zijn.
Titia van Rootselaar, Driehuis.

Dinsdag 27 januari

19.30-22.00 uur | Anandalezing met 

Baptist de Pape

Lezing van Baptist de Pape over 
zijn boek 'The power of the Heart' 
inclusief vertoning van de film. Hij 
interviewde 18 iconen, onder wie 

Paulo Coelho, Isabel Allende, Eck-
hart Tolle, Maya Angelou en Deepak 
Chopra. Met elkaar creëerden zij een 
sensationeel portret van het hart als 

een onuitputtelijke bron van liefde 
en wijsheid, die het verstand ver te 
boven gaat.
Ananda, Haarlem.

Woensdag 28 januari

20.00-21.30 uur | Drumhealing door 

Silver Star Nations en Silver Wolf 

Drum

Een intense en fijne manier van 
genezing, waarbij de klanken diep 
in het lichaam en in je hele wezen 
doordringen. Er wordt niet gepraat; 
het zijn zuiver en alleen de klanken 
van de trommels, zang, mondharp 
en gong. Je kunt lekker liggen en de 
klanken door je heen laten stromen.
Spiritueel Centrum de Regenboog-
slang, Haarlem.

Donderdag 29 februari

19.30-21.30 uur | 5Ritmes Spirit 

Dance

De 5Ritmes nemen je in dans mee 
naar vijf verschillende dansvormen: 
vloeiend, staccato, chaos, lyrisch, 
stilte. Ogenschijnlijk eenvoudig, 
maar tegelijkertijd diep en vol wijs-
heid. Vrolijkmakend, troostend, 
helend en vervullend. Een massage 
van binnenuit.

Tineke de Wit, Haarlem.

Vrijdag 30 januari

19.15-22.00 uur | Start cursus Ver-

slaafd aan liefde (drie avonden)

Je krijgt in deze workshop inzicht 
in de oorzaak van je 'verslaving' 
aan liefde en erkenning. Je weet je 
negatieve overtuiging te herkennen 
en de invloed, die deze heeft op je 
relatie met jezelf en met anderen. 
Hierdoor ga je je minder afhankelijk 
voelen en heb je een belangrijke 
stap gezet naar meer eigenwaarde 
en zelfliefde.
Gea Boschma, Haarlem.

Zaterdag 31 januari

10.00-13.00 uur | Op gewicht? En hoe 

nu verder?

In deze workshop leer je hoe je 
de balans kunt vinden. Je gaat het 
midden vinden tussen je oude 
eetpatroon waarmee je te zwaar 
werd en het dieet waarmee je bent 
afgevallen. Je behoudt het gezonde 
eetpatroon van het dieet en je voegt 
er iets aan toe.
Titia Bakker, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Henriëtte Middelkoop (Foto: pr).

Titia van Rootselaar (Foto: pr).

Baptist de Pape (Foto: pr).

Gea Boschma (Foto: pr).

haarlem - De politie in Haarlem is op 
zoek naar getuigen, die iets kunnen 
verklaren over de brand onder de 
Schoterbrug in Haarlem. De politie 
is bereikbaar via telefoonnummer 
0900-8844.

Op vrijdagmiddag bleek het zelf 

gebouwde onderkomen van een 
dakloze onder de brug in brand te 
staan. Door de hevigheid van het 
vuur raakte de brug ernstig bescha-
digd. Bij de brand raakte niemand 

gewond. Een 53-jarige man zonder 
vaste woon- en verblijfplaats is aan-
gehouden, omdat er een vermoe-
den bestaat dat hij betrokken is bij 
de brand. Zijn betrokkenheid wordt 
nog onderzocht.
De oorzaak van de brand is nog 
onduidelijk. De politie zoekt daar-
om getuigen, die iets over de tijd-
stip van het ontstaan van de brand 
kunnen verklaren of andere infor-
matie hebben over de brand.
Informatie over de ontwikkelingen 
met betrekking tot de brug is te vin-
den op www.waarderpolder.nl. x

Grote brand onder Schoterbrug
Verkeerschaos Haarlem Noord en Waarderpolder

De politie zoekt getuigen van de brand bij de Schoterbrug (Foto: Michel van 
Bergen).

haarlem - Zowel in locatie zuid als 
noord van het Kennemer Gasthuis kan 
men verschillende kunstexposities 
bekijken. Het gaat om foto's, schil-
derijen en combinaties daarvan.

Sinds woensdag 7 januari expo-
seert fotografe Joke Bomert haar 
foto's op de vide van de centrale 
hal, locatie zuid (Boerhaavelaan 
22, Haarlem). Bomert maakt vooral 
natuurfoto's, waarbij de nadruk ligt 
op strand, zee, duinen en luchten. 
Zoals menselijke emoties een snelle 
verandering kunnen ondergaan, zo 
veranderen ook licht en lucht van 
het ene op het andere moment van 
licht en kleur. Joke Bomert heeft 
ook een vaste expositie in het stil-
tecentrum van locatie zuid.
Sinds begin december exposeert de 
Haarlemse kunstenaar Christiaan 
Veltkamp op de poli interne zuid. 
Hij is gespecialiseerd in olieverf 
en maakt realistische, figuratieve 
schilderijen. Daarnaast maakt hij 
veel landschappen en bloemstille-

vens. Veltkamp: "Mijn schilderijen 
bevinden zich op het grensvlak van 
poëzie en werkelijkheid."
Op de afdeling radiologie van loca-
tie noord (Vondelweg 999, Haarlem) 
exposeren sinds 6 januari Esther 
Schnerr-Van Houwelingen en Rob 
Schnerr. In de kunstwerken van 
Esther Schnerr die op deze exposi-
tie worden getoond, zijn modelte-
keningen verwerkt in collages met 
foto's van Hollandse luchten en 
landschappen. De vrouwenfiguren 
verbeelden het gevoel voor esthe-
tiek, dat wordt versterkt door de 
prikkelende tegenstelling tussen 
de vrouwen en de landschappen. 
Die landschappen geven in kleur 
en voorstelling de Hollandse nuch-
terheid weer. Ook in de collages 
met de luchten versterken de foto's 
de tekeningen, maar daarbij lig-
gen sfeer en voorstelling in elkaars 
verlengde. De foto's zijn speciaal 
voor de collages gemaakt door Rob 
Schnerr. x

Kunstzinnige uitingen 
in Kennemer Gasthuis

haarlem - Op woensdag 28 janu-
ari staan de reparateurs van het 
Repair Café Haarlem West klaar in 
Het Badhuis (Leidseplein 49, Haar-
lem). Tussen 20.00 en 22.00 uur 
kan men kapotte spullen laten 
repareren. Vakkundige vrijwilli-
gers helpen gratis bij alle moge-
lijke reparaties. Samen met de 
bezoeker proberen ze een oplos-
sing te vinden. Bezoekers nemen 
van thuis defecte spullen mee. 
Koffiezetapparatuur, cd-spelers, 
stofzuigers, computers, fietsen, 
kleding; alles wat het niet meer 
doet of waar wat aan mankeert, 
is welkom. Ook kan men onder 
het genot van een consumptie een 
praatje maken met andere bezoe-
kers. Een afspraak maken is niet 
nodig. Voor meer info: rchaarlem-
west@xs4all.nl. Men kan ook kij-
ken op www.repaircafé.nl. x

Repair Café 
in Het Badhuis

haarlem - De bloeddruk is een dui-
delijke graadmeter om te checken 
hoe gezond het lichaam is. Vegro 
Thuiszorgwinkel organiseert 
daarom iedere eerste woensdag 
van de maand gratis bloeddruk-
metingen. Woensdag 4 febru-
ari is men tussen 10.00 en 15.00 
uur welkom in Vegro Thuiszorg-
winkel Haarlem, gevestigd aan 
de Amsterdamstraat 70-72. Een 
afspraak maken is niet nodig. x

Gratis meting 
van bloeddruk

Op 4 februari kan men de bloeddruk 
laten meten in Haarlem (Foto: pr).

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3
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met TV,
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wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

OpenBoek Lezing 28 januari 2015, 17.00 uur Jan Knol

“De actualiteit van Spinoza”
Een algemene inleiding aan de hand van Spinoza’s Ethica.

U bent hartelijk welkom!

Plaats:  De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout       

Entree: voor leden € 6,50 voor niet-leden € 10,00.

Als vervolg op deze lezing kunt u deelnemen aan een door 

Jan Knol te geven cursus over de verklaring van de Ethica, 

getiteld “Spinoza’s 259 stellingen”.

Data:  maandag 13:30-15:30 uur op 2, 16, 23 februari en 

2 maart 2015

Voor meer informatie zie: www.denieuwekring.nu of stuur een 

mail naar kring.penningmeester@ziggo.nl.
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

haarlem - Vorige maand nam de 
KNVB het besluit om vanaf het sei-
zoen 2016/2017 verbeteringen van 
de zogeheten voetbalpiramide in te 
voeren. De invoering van een tweede 
divisie moet een brug vormen tussen 
de hoogste amateurklasse, de Top-
klasse, en de Eerste Divisie ('Jupiler 
League') in het betaald voetbal. Dit 
zou leiden tot een soepele doorstro-
ming tussen amateurs en profvoet-
ballers. Een wens van de KNVB gaat 
hiermee in vervulling. Maar is het 
ook de wens van amateurclubs?

door Jacqueline Wallaart

"Vorig najaar, tijdens een bijeen-
komst van het CVT (Coöperatieve 
Vereniging Topklasse -red.), hoor-
den wij de laatste stand van zaken 
met betrekking tot de nieuwste 
plannen van de KNVB", aldus Gert-
Jan Pruijn, voorzitter van Konink-
lijke HFC, dat vorig jaar met zondag 
1 promoveerde naar de Topklasse. 
Duidelijk werd dat er een nieuwe 
landelijke divisie moest komen 
onder de Ere- en Eerste Divisie, 
waarin beloftenteams en amateur-
clubs uitkomen: een tweede divi-
sie. Pruijn licht toe: "Dit betekent 
dat de vier beste clubs uit de belof-
tencompetitie waarin de 'Jong'-
teams van de betaaldvoetbalclubs 
nu uitkomen, in de nieuwe tweede 
divisie  gaan samenspelen met de 
eerste zeven clubs van de huidige 
Topklasse. En dat geldt zowel voor 
de zaterdag als de zondagcompeti-
tie. De plekken die daardoor open 
vallen in de Topklasse en de Hoofd-
klasse worden ook weer opgevuld 
door beloftenteams."

Licentie-eisen
Daarnaast worden promotie en 
degradatie tussen de professione-
le- en amateurdivisies verplicht. 
Nu is die verplichting er niet en 
de ervaring is dat amateurclubs uit 
de Topklasse de stap naar betaald 
voetbal niet wagen vanwege de 
hoge licentievoorwaarden. Pruijn: 
"Met de invoering van de nieuwe 
voetbalpiramide veranderen ook 
de licentie-eisen van de vier hoog-
ste landelijke competities, dus van 
de Topklasse tot en met de Eredivi-
sie. Hoe hoger je speelt, hoe meer 
voorwaarden. Voor de Topklasse is 
dat nieuw; zo worden er bijvoor-
beeld bepaalde eisen gesteld aan 
de accommodatie en het aantal 

contractspelers. Die eisen lopen 
ook nog eens op naarmate je lan-
ger in de Topklasse speelt of moet 
promoveren naar de tweede divi-
sie. Zo moet je het eerste jaar in 
de Topklasse vier contractspelers 
hebben en de jaren erna steeds 
meer. Ook moet er een directeur 
worden aangesteld en moeten 
er een professionele administra-
tie en receptie komen. Al met al 
moet het hele organisatiemodel 
van amateurclubs op de schop; we 
hebben nu alleen HFC-leden, met 
de licentievoorwaarden krijgen 
we medewerkers. Dat kost ook 
veel geld. Een eerstedivisieclub als 
Telstar betaalt bijvoorbeeld een 
miljoen euro, alleen aan licentie-
eisen. Dat willen wij allemaal niet. 
Als we daar al geld voor zouden 
hebben, dan willen we dat daar 
ook niet alleen aan besteden. Wij 
zijn tenslotte niet voor niets een 
brede amateurvereniging."

Standpunt
Bij de CVT-bijeenkomst in oktober 
waren 26 van de 32 Topklasseclubs 
aanwezig. Vier daarvan stemden 
tegen de plannen van de KNVB, 
waaronder Koninklijke HFC. 
Pruijn: "Tijdens de borrel na afloop 
kwamen er alsnog veel clubs naar 
mij toe, die zeiden het ook niet te 
zien zitten, maar zij hadden het 
gevoel dat het toch niet tegen te 
houden was. Koninklijke HFC 
heeft toen het initiatief genomen 
om de standpunten te inventarise-
ren. Van de 23 amateurclubs die 
we hebben benaderd, waren er 19 
tegen." Uiteindelijk hebben deze 
clubs, waaronder het Groningse Be 
Quick, AFC, Quick Boys en EDO, 
het door Koninklijke HFC opge-
stelde standpunt ondertekend en 
overhandigd aan de KNVB alvo-
rens de bondsvergadering hier-
over ging stemmen.

Wezenlijk verschil
Begin december werd het besluit 
van de KNVB alsnog met een ruime 
meerderheid aangenomen. Pruijn: 
"Dat is ook prima, het gaat zoals 
het gaat. Maar wij zien het niet zit-
ten. Amateurvoetbal is wezenlijk 
anders dan professioneel voetbal. 
Bij het betaalde voetbal staat alles 

ten dienste van het eerste elftal. 
Bij amateurvoetbal is de E10 net 
zo belangrijk als het eerste, de jon-
genselftallen net zo belangrijk als 
die van de meisjes en dat geldt ook 
voor de G-elftallen (voor spelers 
met een lichamelijke of verstan-
delijke beperking -red.). Het gaat 
om de totale club. Daarnaast den-
ken wij dat de wedstrijden minder 
aantrekkelijk worden als de belof-
tenteams worden geïntegreerd; 
normaal gesproken hebben we 
zo'n duizend man publiek, maar 
als ons eerste moet spelen tegen 
bijvoorbeeld de A-junioren van 
Jong Volendam, dan staat ieder-
een hier in de kantine. Overigens 
hebben we wel gezegd dat wij het 
niet gaan doen; wij gaan niet mee 
in de nieuwe licentievoorwaarden. 
Waarom zou de KNVB ons kunnen 
opleggen dat we een betaald voet-
balorganisatie worden? Wij vre-
zen wel dat deze nieuwe plannen 
het faillissement betekent voor de 
amateurclubs, die in de hoogste 
klassen spelen."

Onverantwoord
"Ik heb wel eens gekscherend 
geroepen, dat we nog wel een 
bond oprichten. Koninklijke HFC 
was een van de clubs, die de KNVB 
heeft opgericht met als doel om 
dingen te regelen in dienst van de 
aangesloten clubs. Het lijkt wel of 
ze dat vergeten zijn en nu vooral 
voor zichzelf gaan."
Samen met Pruijn vragen veel 
amateurclubs zich af of er wel 
goed nagedacht is over de 'verbe-
terde' voetbalpiramide. Het argu-
ment van de KNVB dat het in de 
landen om ons heen overal zo gaat, 
vinden zij zwak. "Nederland is nu 
eenmaal anders; het verenigings-
leven is nergens zo georganiseerd 
als hier. Wij hebben 30.000 sport-
verenigingen met heel veel leden 
en vrijwilligers. Als andere bonden 
het besluit van de KNVB gaan vol-
gen, dan kost dit onze bloeiende 
amateurverenigingen de kop. Het 
is maatschappelijk gezien onver-
antwoord in onze ogen, maar 
we zullen het zien. Voorlopig is 
het nog niet zover en blijven wij 
gewoon lekker voetballen", aldus 
Pruijn. x

Is dit het faillissement van 
onze amateurverenigingen?

KNVB besluit tweede divisie in te voeren in 2016/2017

Koninklijke HFC-voorzitter Gert-Jan Pruijn: "Waarom zou de KNVB ons kunnen 
opleggen dat we een betaald voetbalorganisatie worden?" (Foto: Jacqueline 
Wallaart)

haarlem - Op woensdag 14 januari 
was bridgegoeroe Berry Westra te 
gast bij Bridgeclub Rood Wit in Haar-
lem. Deze voormalig wereldkampioen 
en veelvoudig Nederlands kampioen 
bridge is naast zijn sportieve pres-
taties vooral bekend geworden door 
zijn vele boeken en zijn toegankelijke 
internetprogramma's.

Ruim twee uur lang vertelde Berry 
Westra over zijn bridgeavontu-
ren. Hij gaf een dieper kijkje in 
de manier van denken van een 
topbridger. Zijn verhaal was zeer 
laagdrempelig voor de toehoorders, 
die zijn humoristische manier van 
presenteren dan ook zeer konden 
waarderen.
BC Rood Wit is ooit ontstaan vanuit 
een clubje enthousiaste mensen, 
die de beginnende en gevorderde 
bridgecursus onder leiding van 
bridgedocent Bas de Jong hebben 
gevolgd. Via een eerste onderko-
men bij de Koninklijke HFC, is de 
club uiteindelijk opgericht bij Hoc-
keyvereniging Rood Wit in Aerden-
hout. Ook daar groeide de vereni-
ging al snel uit zijn jasje en daarom 

speelt Rood Wit nu al voor het twee-
de jaar bij de sociëteit Vereeniging 
aan de Zijlweg in Haarlem. De club 
is inmiddels uitgegroeid naar ruim 
80 leden. x

Rood Wit hangt aan lippen 
van wereldkampioen bridge

Bridgegoeroe Berry Westra aan het 
woord (Foto: pr).

HAARLEM - Na het succes van Proef-

Park in de afgelopen twee jaar, kan 

een vervolg niet uitblijven. Maar de 

zomer laat nog even op zich wachten. 

Om de liefhebbers van lekkere drank-

jes en hapjes in een ongedwongen 

sfeer ook in de winter tegemoet te 

komen, heeft organisator Sjors van 

Wezel van de KookRebellen besloten 

een wintereditie te organiseren. Om 

het weer een stapje voor te zijn, vindt 

de Wintereditie ditmaal niet plaats 

in het Kenaupark, maar overdekt. Het 

MAAK-terrein, aan de Oudeweg 91 in 

Haarlem, wordt van vrijdag 30 janu-

ari tot en met zondag 1 februari het 

SMAAK-terrein.

Omdat dit voormalige Spaarnelan-
dencomplex tevens de thuisbasis is 
voor de 3D printingindustrie, heeft 
de organisatie besloten er het 3D 
ProefPark van te maken. Met de 
derde dimensie in eten en drinken 
- fun - en verrassende demonstraties 
van 3D food printing.

Foodtrucks

Vijftien rijdende restaurants, food-
trucks, catercampers en verbouwde 

bakfietsen, zullen zichzelf presente-
ren met street food en gerechten uit 
de eerlijke keuken. Dat wil zeggen: 
verse ingrediënten, streek- en sei-
zoensproducten en vlees, dat niet 
afkomstig is uit de bio-industrie. Dat 
ProefPark de fun als derde dimensie 
kan toevoegen, heeft de afgelopen 
twee jaar al bewezen in het Kenau-
park. Op ProefPark draait alles om 
smaak en sfeer.

Open huis

Daarnaast zal er een open huis 
plaatsvinden bij de omliggende 
(start-up)bedrijven op het MAAK-ter-
rein. Er zullen er demo's en work-
shops op het gebied van 3D (food) 
printing en (kinder)kookworkshops 
gegeven worden.
3D ProefPark Wintereditie begint 
vrijdag om 17.00 uur met een vrij-
dagmiddagborrel. Sluiting is om 
24.00 uur. Het ProefPark duurt op 
zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur en 
zondag van 12.00 tot 21.00 uur. De 
entree is gratis.
Voor meer informatie: www.proef-
parkhaarlem.nl. x

MAAK-terrein voor 
even SMAAK-terrein



 11 



  12

���������	

����

�������	
����������������
������
���������������������������������
�������������



haarlem - Zowel in locatie zuid als 
noord van het Kennemer Gasthuis kan 
men verschillende kunstexposities 
bekijken. Het gaat om foto's, schilde-
rijen en combinaties daarvan.

Sinds woensdag 7 januari exposeert 
fotografe Joke Bomert haar foto's op 
de vide van de centrale hal, locatie 
zuid (Boerhaavelaan 22, Haarlem). 
Bomert maakt vooral natuurfoto's, 
waarbij de nadruk ligt op strand, 
zee, duinen en luchten. Zoals men-
selijke emoties een snelle verande-
ring kunnen ondergaan, zo veran-
deren ook licht en lucht van het ene 
op het andere moment van licht en 
kleur. Joke Bomert heeft ook een 
vaste expositie in het stiltecentrum 
van locatie zuid.
Sinds begin december exposeert de 
Haarlemse kunstenaar Christiaan 
Veltkamp op de poli interne zuid. 
Hij is gespecialiseerd in olieverf 
en maakt realistische, figuratieve 
schilderijen. Daarnaast maakt hij 
veel landschappen en bloemstille-
vens. Veltkamp: "Mijn schilderijen 
bevinden zich op het grensvlak van 
poëzie en werkelijkheid."
Op de afdeling radiologie van loca-
tie noord (Vondelweg 999, Haarlem) 
exposeren sinds 6 januari Esther 
Schnerr-Van Houwelingen en Rob 
Schnerr. In de kunstwerken van 
Esther Schnerr die op deze exposi-
tie worden getoond, zijn modelte-
keningen verwerkt in collages met 
foto's van Hollandse luchten en 
landschappen. De vrouwenfiguren 
verbeelden het gevoel voor esthe-
tiek, dat wordt versterkt door de 
prikkelende tegenstelling tussen 
de vrouwen en de landschappen. 
Die landschappen geven in kleur 
en voorstelling de Hollandse nuch-
terheid weer. Ook in de collages 

met de luchten versterken de foto's 
de tekeningen, maar daarbij lig-
gen sfeer en voorstelling in elkaars 
verlengde. De foto's zijn speciaal 
voor de collages gemaakt door Rob 
Schnerr. x
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bloemendaal - Op zondag 1 februari 
zal dr. Hans Smolenaars een lezing 
geven in De Kapel, aan de Potgie-
terweg 4 in Bloemendaal. Het 
onderwerp is 'Ovidius' Metamor-
phosen: over hartstocht en fatale 
verlangens'. De lezing begint om 
10.30 uur. Na afloop kan men vra-
gen stellen. Voor meer info: www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

Lezing over 
Ovidius in Kapel

HAARLEM - Het bestuur van operet-

tevereniging Hulsbergen in Haarlem 

kan terugkijken op een fantastisch 

jaar, waarbij de uitvoering van 'My 

Fair Lady', tijdens twee uitverkochte 

avonden in de Stadsschouwburg 

Haarlem, een absoluut hoogtepunt 

is geweest. Echter, bij het maken van 

de begroting van 2015, kwam het 

bestuur tot de teleurstellende con-

clusie dat deze niet sluitend gemaakt 

kan worden door wegvallende subsi-

dies. De vereniging maakte tot nu toe 

geen verlies, maar bouwde daarente-

gen ook geen eigen vermogen op.

 
Hulsbergen bestond 77 jaar. Haar-
lem verliest hiermee zijn enige nog 

overgebleven amateuroperettever-
eniging, die ieder jaar de Stads-
schouwburg in Haarlem twee avon-
den uitverkocht kreeg.
Het bestuur had afgelopen maandag 
een bijzondere algemene ledenver-
gadering belegd, waar het besluit 
werd genomen om de vereniging 
op te heffen. Het werd een emotio-
nele avond. Ook de ongeveer 1.000 
bezoekers zullen teleurgesteld zijn 
dat er in de toekomst geen uitvoe-
ring meer is van Hulsbergen.
De website van Hulsbergen, www.
ovhulsbergen.nl, zal nog even actief 
blijven, om mensen in de gelegen-
heid te stellen een reactie te geven 
op dit verlies. x

Subsidiestop betekent einde 
operettevereniging Hulsbergen

heemstede  - Vanaf heden tot en met 
vrijdag 13 februari vindt bij Casca 
een expositie plaats van de cursis-
ten van Chris van Lieshout, van 
haar cursus Tekenen en schilderen 
en van Jacqueline Emmens, van 
haar cursus Expressief schilderen. 
De bijzondere kunstwerken zijn 
te zien in activiteitencentrum De 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede, tijdens openingsuren: 
maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
17.00 uur. x

Expositie tekenen en 
schilderen bij Casca

Een van de cursisten aan het werk 
(Foto: pr).

haarlem - Het Ampzinggenootschap , 
voorvechter van de Nederlandse taal, 
heeft het succesvolle zangduo Joop 
en Jessica uitgenodigd om op woens-
dagavond 28 januari in café Stempels 
(Klokhuisplein 9, Haarlem) een paar 
liedjes te komen zingen. Zij zullen 
dan ook het startschot geven voor de 
'Het beste liedje voor bij de afwasma-
chine-wedstrijd'.

Nederland wordt, mede dank zij de 
radio, vergeven van de Engelstalige 
popmuziek. Anders dan in de ons 
omringende landen bestaat er nau-
welijks algemeen bekend en meege-
zongen repertoire in de eigen taal, 
dat thuis en op school wordt geleerd 
en door de jaren heen zijn kwaliteit 
behoudt. Tijd voor een andere aan-
pak, dachten Joop en Jessica. Die 
aanpak begint bij  goede teksten op 
bekende melodieën. Goed betekent 
leuk om te zingen voor zowel kin-
deren als hun ouders, ooms, tantes, 
neven en nichten. Bekend betekent 
dat de melodie op YouTube te vin-
den is: nieuw, traditional, folksong, 
gospel of een stukje klassiek, alles 
mag. Voor alle duidelijkheid: een 
melodie waarop al een Nederlandse 
tekst bestaat doet niet mee. Schrijf 
een lied, dat aan de voorwaarden 
voldoet en doe mee aan de 'Het 
beste liedje voor bij de afwasma-
chine'-wedstrijd. De nummers 1, 2 
en 3 krijgen, naast eeuwige dank en 
eer, ieder 200 euro.

Zo hoopt het duo Joop en Jessica 
twee vliegen in één klap te slaan. 
Er ontstaat nieuw, fris Nederlands 
repertoire en jong en oud kunnen 
weer gezellig in eigen taal zingen 
bij de afwasmachine, in de auto of 
bij de vuurkorf. De bedoeling is dat 
een selectie van de liederen wordt 
uitgegeven zodat scholen ze kun-
nen gebruiken. Prijsuitreiking en 
huldiging van de winnaars zullen 
door het Ampzinggenootschap over 

ongeveer een jaar georganiseerd 
worden. De inzendtermijn sluit 1 
september 2015.
Net als bij de jaarlijkse Gedichten-
wedstrijd zullen de inzendingen 
beoordeeld worden zonder dat de 
naam van de inzender aan de jury 
bekend is. Onbekende of gerenom-
meerde tekstdichters; iedere inzen-
der is welkom en mag zijn of haar 
tekst plus de melodie sturen naar 
jessikameel@gmail.com. x

Wat wordt het beste liedje 
voor bij de afwasmachine?

Joop Visser en Jessica van Noord hebben een liedprijsvraag bedacht (Illustratie: 
Eric J. Coolen).

Kunstzinnige uitingen 
in Kennemer Gasthuis

haarlem - Vanaf heden tot en met 29 
maart exposeert de Haarlemse foto-
graaf Peter Bulsing in het ABC zijn 
werk onder de titel 'De schoonheid 
van het detail'. Bulsing toont op deze 
tentoonstelling architectuurfotogra-
fie, waarbij zijn opleiding als grafisch 
vormgever duidelijk herkenbaar is én 
waarbij hij zich keer op keer zichtbaar 
vol overgave heeft 'verloren' in het 
detail. Voorbeelden van gebouwen 
die hij op deze karakteristieke wijze 
in beeld heeft gebracht - 'geportret-
teerd' - zijn SugarCity in Halfweg, het 
raadhuis van Hilversum en het Spaar-
ne Ziekenhuis in Heemstede.

Peter Bulsing (1952) woont in Haar-
lem en is opgeleid als grafisch vorm-
gever aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie in Amsterdam. Als freelancer 
heeft hij vooral illustratiewerk 
verricht op (foto)grafisch gebied. 
Decennia lang was de natuur zijn 
voornaamste en enige inspiratie-
bron, en was hij onder meer lid van 

het Natuurfotografengilde (NFG). 
Een beperking, die voor hem uitein-
delijk benauwend werkte, omdat 
hij ontdekte dat alles een inspira-
tiebron kon zijn.
Bij de overstap naar de digitale foto-
grafie werd architectuur in de breed-
ste zin van het woord de omgeving 
waarin hij zich fotografisch het 
meeste thuis voelde. Hij zegt hier 
zelf over: "Het zoeken naar het spel 
van lijnen en vlakken, die perma-
nent of tijdelijk zijn. Het spelen met 
licht. Het vinden van een geome-
trisch abstract beeld in iets groots, 
wat door anderen is samengesteld. 
Je verliezen in 'de schoonheid van 
het detail', dat is mijn passie."
ABC Architectuurcentrum Haarlem 
is te vinden aan het Groot Heilig-
land 47 in Haarlem. De toegang is 
gratis. De openingstijden zijn dins-
dag tot en met zaterdag van 12.00 
tot 17.00 uur en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Voor meer info: www.
architectuurhaarlem.nl. x

Schoonheid van het detail

haarlem - Op zondag 25 janu-
ari geeft het Haarlems Amateur 
Symfonieorkest een concert in de 
Doopsgezinde kerk. Op het pro-
gramma staan werken van Wilms, 
Hijmans en Olthuis. Dirigent is 
Annelies Smit. Aanvang aan de 
Frankestraat 20 in Haarlem is om 
15.30 uur. Voor meer informatie 
kan men kijken op www.haso-
orkest.nl. x

Optreden Haarlems 
Symfonieorkest

haarlem - De Bibliotheek Zuid-Ken-
nemerland vervolgt haar gratis colle-
ges in de locatie op het station van 
Haarlem. Onder de noemer: Open 
Ochtend... een ander begin van je 
dag worden er in de maanden janu-
ari, februari en maart weer colleges 
gegeven over verschillende onder-
werpen. De insteek: onder het genot 
van een klein ontbijt, luisteren naar 
een verhaal vanuit een expertise 
ter inspiratie of motivatie. Hierdoor 
begin je de dag eens anders.
Het eerste college van 2015 vindt 
plaats op donderdag 29 januari. 
Suzanne Wartenbergh vertelt hoe 
hedendaagse sociale media, en 
dan met name Pinterest, kunnen 

bijdragen aan communiceren en 
interacteren.
De daaropvolgende colleges vinden 
plaats op de laatste donderdag van 
de maand. De thema's die behan-
deld worden, zijn: Kies je eigen weg 
en Denk in mogelijkheden. Op deze 
manier word je als deelnemer geïn-
spireerd en hopen de specialisten je 
met een andere kijk de deur uit en 
aan het werk te laten gaan.
De bibliotheek is open vanaf 07.30 
uur. De colleges duren van 08.00 
tot 09.00 uur. De bibliotheek is te 
vinden tegenover de Kiosk op het 
middenperron (spoor 3/6).
Meer informatie vindt men op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl. x

Begin je dag anders
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SANTPOORT - Zes jaar werkte Patty Duijn 
als vrijwilliger in een hospice. “Vandaar 
kwam ook de vraag of ik mensen verder 
wilde helpen. Ik heb toen de stap naar 
uitvaartbegeleiding gemaakt, ook omdat 
het werken met mensen altijd een passie 
van mij is geweest. Ik doe dit werk op 
mijn eigen manier en daar krijg ik veel 
positieve reacties op.”

door Christa Warmerdam

Voordat Patty de overstap maakte naar 
de uitvaartbegeleiding, was zij financieel 
manager bij een verzekeringsmaatschappij. 
Een heel andere branche. “Dat valt eigenlijk 
wel mee”, legt Patty uit. “Daar werk je ook met 
mensen. Ik ben altijd iemand geweest, die 
bezig is met mensen en niet met producten. 
Ik merkte bijvoorbeeld in de tijd toen ik in het 
hospice werkte, dat er heel weinig aandacht 
was voor het hele gezin en ik wilde daar 
verandering in brengen.”
Patty: “Na een overlijden gebeurt er 
ontzettend veel, elk moment is belangrijk. Ik 
probeer de familie zoveel mogelijk bij alles te 

betrekken. Ik zie de week na het overlijden 
tot aan de uitvaart als een afscheidsweek 
waarin elke keer weer een speciaal moment 
is. Ik probeer de regie soms ook even los te 
laten als mensen daar behoefte aan hebben. 
Natuurlijk moet alles goed geregeld worden 
en ben je aan tijd gebonden, maar alles 
heeft een functie in die week. Mijn taak is 
om te luisteren naar de familie. Terwijl ik 
alles regel, ga ik mee in het gevoel wat de 
familie wil. De uitvaart is de slotdag van die 
afscheidsweek.”
Patty doet veel voorbesprekingen met 
mensen, die terminaal zijn. Samen met 
het gezin bespreekt zij wat de wensen zijn. 
“Omdat het een moeilijk onderwerp blijft, 
heb ik speciaal daarvoor een boekje gemaakt: 
‘Wat als’. Daarin kunnen mensen in alle rust 
aangeven hoe zij de uitvaart willen hebben.” 
Het boekje Wat als is gratis aan te vragen via 
de website: www.pattyduijn.nl. 

Uitvaartbegeleiding Patty Duijn
Kerkweg 3
Santpoort-Noord
Tel. 06-30093482

“Terwijl ik alles regel, ga ik mee in 
het gevoel wat de familie wil”

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.



Nieuws donderdag 22 januari 2015 15

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

OPL.PEDICURE
Opl. Inst. Pediroda

25 jaar topopleider voor
(medisch) pedicure.

Start op10-2 te Hillegom
U kunt zich nog

aanmelden!!
Nieuw!! theorie en

praktijk examens op
deze locatie!!

info: www.pediroda.nl

VERVELEND...
dat de folie van uw nog

goed functionerende
keuken

bobbelt en loslaat.
Wij spuiten uw keuken in

bijna elke kleur.
TdH Special Paints

www.keukenspuiten.nl
Uw keuken als nieuw!!!

06 14436185

SOEFI
Contact organiseert

op dinsdagavond 27/1/2015
een meditatieve avond met
stilte, teksten en muziek.

Thema is: “Onze invloed op
het leven". Plaats:

Burgwal 38-40, Haarlem,
aanvang 20 uur.

Last van
STRESS?
Doe de training

Ontspannen doe je zo!
Vier bijeenkomsten,
start op 6 februari.

Kijk op
www.hulpbijstress.info

of bel 06-54645839
of mail naar

info@innerzijds.nl

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

haarlem - Het VU-Orkest komt op 
zondag 25 januari naar Haarlem 
voor een uitvoering in de Philhar-
monie. Op het programma staat de 
indrukwekkende zesde symfonie 
van Mahler.

Gustav Mahler liet zijn goede 
vriend Richard Specht na het com-
poneren van zijn zesde symfonie 
weten, dat deze symfonie 'enige 
mysteries met zich zou meebren-
gen'. Mahler had het bij het juiste 
eind, want tot op de dag van van-
daag roept de symfonie vele vra-

gen op. Waarom schreef Mahler 
juist toen hij in de bloei van zijn 
leven was zo'n onheilspellend 
werk? Wat probeert hij duidelijk 
te maken met de schrikwekkende 
hamerslagen in het laatste deel? 
En waarom vormen deze zo'n 
tegenstelling met de gemoedelij-
ke koebellen in de andere delen? 
Al met al is de zesde van Mahler, 
gekenmerkt door een groot bezet 
orkest, een overweldigende sym-
fonie. Met ruim 70 strijkers, 20 
houtblazers, 20 koperblazers en 
een grote slagwerksectie is het 

concert een lust voor zowel het 
oor als voor het oog.
Het VU-Orkest is sinds haar ont-
staan in 1962 uitgegroeid tot een 
van de meest succesvolle studen-
tenorkesten van Nederland.
Aanvang op 25 januari is om 14.30 
uur. Kaarten kosten 15 euro (met 
korting 12,50 euro). Voor meer 
info en/of kaartverkoop: www.
theater-haarlem.nl. x

VU-Orkest speelt zesde 
van Mahler in Philharmonie

Op 25 januari treedt het VU-Orkest 
op in Haarlem (Foto: pr).

haarlem - "De teksten van Oscar 
Wilde en de vertaling van Gerrit 
Komrij zijn heel bloemrijk. Het is 
echt een feestje om in dit toneel-
stuk te mogen spelen", zegt Muriël 
van Dijk. Van Dijk speelt de rol van 
Gwendolen in 'The Importance of 
Being Earnest'. Oscar Wilde schreef 
deze komedie in 1895, een toneel-
stuk dat bol staat van de scherpe en 
humorvolle teksten.

door Christa Warmerdam

Theatergroep Eglentier staat 
bekend om de moderne en vaak 
grensverleggende toneelstuk-
ken. Oscar Wilde is dan ook een 
opmerkelijke keuze voor Eglen-
tier. "We wilden weer eens een 
puur toneelstuk spelen, waarin 
alle spelers een echte rol moeten 
spelen", legt acteur Hans Goes uit. 
Goes speelt zelf de rol van advo-
caat, een rol die hij zelf omschrijft 
als een kleine, maar leuke rol. 
"Omdat ik een kleine rol heb, zie 
ik veel vanaf de zijkant en daar 
geniet ik enorm van. Ik moet 
steeds erg lachen om al die gekke 
teksten. Ik ben een groot fan van 
Oscar Wilde. Zijn bittere, Engelse 
humor is fantastisch, maar zeker 
niet makkelijk om te spelen. Het 
is voor ons als groep een uitda-
ging om dit stuk zo puur moge-
lijk te spelen en om die ironische 
onderlaag waar Wilde bekend om 
staat, naar boven te halen."

Misverstanden
In The Importance of Being Ear-
nest draait het om twee jonge 
mannen, Jack en Algernon, die 
beiden hun geliefden het hof 

maken, maar ook allebei gebruik-
maken van dezelfde schuilnaam: 
Ernst (Ernest in het Engels). Jack 
doet dit voornamelijk om aan 
zijn verantwoordelijkheden te 
ontsnappen. Wanneer zijn beste 
vriend Algernon ook nog eens 
de naam Ernst gaat misbruiken, 
volgt een opeenstapeling van mis-
verstanden.

Contrast
De regie is in handen van Rudolf 
Mensen. Volgens acteurs Hans 
Goes en Muriël Van Dijk regis-
seert Mensen vooral op tekst 
en heeft hij een mooie mix van 
modern en klassiek toneel van 
dit stuk gemaakt. Van Dijk: "Het 
is geen makkelijk stuk om te spe-
len. Daarom is het heel belangrijk 
dat je eigen wordt met de tekst. 
Als je dat eenmaal onder de knie 
hebt, kun je pas echt gaan spelen." 
Goes vult haar: "We spelen het in 
de kleding van eind negentiende 
eeuw, maar het decor is van deze 
tijd en dat geeft een mooi contrast. 
In de tijd van het victoriaanse 

Engeland werden alle gevoelens 
verstopt en wij spelen het juist 
heel open. We spelen het ook heel 
traditioneel, spreken alle teksten 
keurig uit, maar fikken vervol-
gens wel iemand volledig af. Dat 
is het sterke van dit stuk; voor het 
publiek is het heerlijk om naar te 
kijken, maar ook om naar te luis-
teren."
'The Importance of Being Earnest' 
van Theatergroep Eglentier, regie 
Rudolf Mensen, is vrijdag 30 en 
zaterdag 31 januari en zondag 
1 februari te zien in de Toneel-
schuur, Lange Begijnestraat 9 in 
Haarlem. De voorstelling is in 
het Nederlands. Aanvang is om 
20.00 uur. Kaarten kosten 17,50 
euro (voor vrienden van Toneel-
schuur en met CJP/Studentenpas 
15 euro) en zijn te bestellen via 
www.toneelschuur.nl. x

"Het is een feestje om in dit 
toneelstuk te mogen spelen"

Hans Goes en Muriël van Dijk, van 
Theatergroep Eglentier, spelen in 
'The Importance of Being Earnest' 
(Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - Op zondag 1 februari 
wordt er een bijzonder concert 
gegeven in de Groenmarktkerk 
(Nieuwe Groenmarkt 14, Haar-
lem). Solisten Hans Pieter Her-
man (bariton) en Anna Martha 
Schuitemaker (sopraan) zullen 
samen met het Bosch en Vaart-
koor en een ad hoc geformeerd 
kamerorkest het Requiem van 
Fauré ten gehore brengen. Maar 
ook andere muziek passeert de 
revue. Aanvang is om 16.00 uur. 
Kaarten à 12,50 euro zijn te ver-
krijgen aan de zaal of te bestel-
len via wijkkoor@boschenvaart.
nl. x

Requiem van Fauré 
in Groenmarktkerk
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bloemendaal - "Vandaag heb-
ben we de brief met excuses door 
een bode bij de heren Slewe laten 
bezorgen. Dit is een nieuwe stap 
in de ontwikkeling over de kwestie 
Elswoutshoek", zegt Tames Kokke. 
Afgelopen dinsdag gaven locobur-
gemeester van Bloemendaal Tames 
Kokke, plaatsvervangend wethou-
der Ruimtelijke Ordening Jur Bot-
ter en gemeentesecretaris Quint 
Meijer informatie over de inhoud 
en achtergrond van de brief aan 
de eigenaren van Elswoutshoek. 
Eigenaar van Elswoutshoek, Hans 
Slewe, was ook aanwezig bij de bij-
eenkomst. Hij noemde de inhoud 
van de brief karig, maar was bereid 
om rond de tafel te gaan zitten met 
de Gemeente Bloemendaal. "Ik blijf 
het onbegrijpelijk vinden dat het 
zover heeft moeten komen, maar ik 
weiger nooit een gesprek en hoop 
op een oplossing."

door Christa Warmerdam

Plaatsvervangend wethouder 
Ruimtelijke Ordening Jur Botter 
had in de raadsvergadering van 
donderdag 22 januari al aange-
geven excuses aan te bieden voor 
de manier waarop het college 
de eigenaren van Elswoutshoek 
via de krant heeft aangesproken 
en de gevolgen die dit interview 
heeft gehad voor hen en hun fami-
lie. In de speciale persbijeenkomst 
van dinsdag 27 januari benadrukt 
locoburgemeester Tames Kokke 
dat de brief en de bijeenkomst een 
markeerpunt zijn in de hele kwes-
tie en dat hij hoopt op rust voor de 
toekomst. "Die rust is nodig voor 
het vinden van een oplossing. Ik 
ben blij dat we hier met beide 
partijen rond de tafel zitten. De 
gemeente hoeft niet met iedereen 

dikke vrienden te zijn, maar het 
is wel belangrijk dat we goed met 
elkaar omgaan."

Ongenuanceerd beeld
In de brief aan de broers Slewe 
stelt de gemeente, dat de afgelo-
pen jaren de procedures over de 
ontwikkeling van Elswoutshoek 
zich hebben opgestapeld en de 
relatie tussen de broers en de 
gemeente verder verslechterde. 
De Gemeente biedt haar excuses 
aan voor het feit, dat in een inter-
view, dat toenmalig wethouder 
Marjolein de Rooij met het Haar-
lems Dagblad had, een ongenu-
anceerd en negatief beeld over de 
broers en hun familie is opgeroe-
pen. Botter: "Met de kennis van 
nu zouden we het allemaal heel 
anders hebben aangepakt, maar 
we moeten nu de toon zoeken 
om tot een goede communicatie 
te komen. We willen met een 
schone lei beginnen en ons rich-
ten op de toekomst. We hebben 
allemaal heel hard een nieuwe 
start nodig."

Nederveen
Vorige week beweerde Ruud 
Nederveen stellig, dat een 'omstre-
den' verklaring niet was opgeno-
men in het te bespreken dossier. 
Kort daarna moest hij terugko-
men op die uitspraak, omdat 
de verklaring wel in het dossier 
bleek te zitten. Hij heeft hiervoor 
excuus aan de raad aangeboden. 
Toch voelde hij zich hierdoor, en 
door eerdere aantijgingen, in zijn 
functioneren aangetast. Daarom 
heeft hij donderdag 22 januari 

besloten het burgemeesterschap 
per direct neer te leggen. Marjo-
lein de Rooij heeft begin januari 
haar vertrek aangekondigd van-
wege een nieuwe uitdaging in 
Tanzania. Zij wordt daar directeur 
van een weeshuis, verbonden aan 
een Bloemendaalse stichting. Ze 
merkte dat zij sinds dit besluit, 
haar functie niet naar volledig-
heid en met vol vertrouwen van-
uit de raad kon uitvoeren. Mede 
daardoor, en het besluit van de 
burgemeester te vertrekken, heeft 
ze besloten haar taken eveneens 
per direct neer te leggen.
Haar interview in het Haarlems 
Dagblad (augustus 2014), waarin 
zij benoemt dat ze niet toestaat dat 
haar ambtenaren bedreigend toe-
gesproken worden, is haar zwaar 
aangerekend door de raad. x

"We willen met schone lei beginnen 
en ons richten op de toekomst"

Excuses voor broers Slewe van Gemeente Bloemendaal

Om de tafel van links naar rechts: Hans Slewe, wethouder Jur Botter, locoburge-
meester Tames Kokke en gemeentesecretaris Quint Meijer (Foto: Christa War-
merdam).

bloemendaal - HC Bloemendaal 
gaat India helpen het hockey te 
promoten. Daarvoor heeft de 
club bij de start van de prestigi-
euze Hockey India League 2015,  
een driejarige samenwerkings-
overeenkomst getekend met het 
Indiase DoIT Sports Management 
in Mumbai. Bloemendaal gaat 
haar hockeykennis en -ervaring 
overdragen aan zowel topspelers, 
trainers als de Indiase jeugd in 
de deelstaten Maharashtra, Goa 
en Guiarat. Niet alleen Heren 1 
maar ook Bloemendaal-coryfeeën 
Floris-Jan Bovelander en Teun 
de Nooijer zijn betrokken bij de 
samenwerking. Er worden onder 
meer clinics georganiseerd, work-
shops gegeven voor trainers en 
geassisteerd met het opstellen van 
opleidings- en trainingsprogram-
ma's. De jeugd zal via evenemen-
ten op scholen kennismaken met 
hockey. x

HC Bloemendaal 
actief in India

Bloemendaal-voorzitter Hendrik Goe-
man Borgesius (Foto: pr).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

bloemendaal - Bewustzijnscoach 
Carmen de Haan houdt op zondag 
1 februari de verhaallezing 'Het 
nieuwe bidden'. Deze lezing vindt 
plaats in het St. Raphaëlkerkje, 
aan de Popellaan 1 in Bloemen-
daal. Miljoenen mensen bidden 
dagelijks voor vrede, gezondheid 
en voorspoed. Het lijkt alsof dit 
niet veel uitmaakt. Strijd, ver-
driet en ellende spelen nog altijd 
een grote rol. De vraag is dan ook 
of de traditionele manier van bid-
den realistisch is. Met het nieuwe 
bidden wordt de visie geïntrodu-
ceerd, dat tot een god bidden niet 
werkt, maar wel vanuit een god. 
Aanvang is om 14.00 uur. De kos-
ten zijn 8 euro. x

Verhaallezing over 
nieuwe bidden

Carmen de Haan (Foto: pr).
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bloemendaal - De burgemeester van 
Bloemendaal, Ruud Nederveen, heeft 
vorige week donderdag zijn ontslag 
aangeboden aan Zijne Majesteit de 
Koning. Nederveen is tot de slotsom 
gekomen, dat een nieuwe burgemees-
ter in Bloemendaal voor de gemeente 
nu beter is. Hij vindt dat de laatste tijd 
te veel discussie is ontstaan rond zijn 
functioneren en zijn persoon.

Nederveen over de achtergrond van 
zijn besluit: "Een nieuwe burge-
meester in Bloemendaal is voor de 
gemeente nu beter. De laatste tijd 
is te veel discussie is ontstaan rond 
mijn functioneren en mijn per-
soon, wat de ruimte om een goede 
invulling te geven aan het ambt te 
veel beperkt. Daarnaast moest ik in 
de afgelopen week opnieuw terug-
komen op een eerder gedane uit-
spraak in een collegebrief. Als dat 
een keer gebeurt, dan is dat wel uit 
te leggen. Maar het gebeurt me net 
iets te vaak, meer dan ik voor mijn 
bestuurlijke rekening wil nemen. 
Ik zou niet graag in een sorry-cul-

tuur belanden."
"Ik ben ruim vijf en een half jaar 
met heel veel plezier burgemeester 
van deze mooie gemeente geweest. 
Het was een schitterende tijd met 
fantastische ontmoetingen met 
heel veel verschillende Bloemen-

dalers. Daarnaast heb ik construc-
tief kunnen samenwerken met de 
medewerkers van de Gemeente 
Bloemendaal. Ik heb ze leren ken-
nen als vakbekwame en integere 
ambtenaren. Ik heb het als een van 
mijn eerste taken ervaren om de 
bestuurscultuur in de gemeente-
raad te versterken. Maar sinds de 
laatste maanden heb ik het gevoel 
dat we weer terug bij af zijn. Ik heb 
mij ervoor ingespannen om het 
gemeentebestuur meer te laten 
denken vanuit het algemene belang 
voor Bloemendaal."
Ruud Nederveen trad op 1 juli 2009 
aan als burgemeester van Bloemen-
daal.
De taken van Nederveen worden 
waargenomen door zijn eerste ver-
vanger, wethouder Tames Kokke. 
De reguliere taken en lopende dos-
siers van Marjolein de Rooij, die 
haar taken als wethouder ook per 
direct heeft neergelegd, worden 
waargenomen door haar eerste ver-
vanger, wethouder Jur Botter. x

Burgemeester Nederveen legt 
taken neer in Bloemendaal

Nederveen: "Ik zou niet graag in een 
sorry-cultuur belanden." (Foto: Marco 
Sweering)

heemstede - Van maandag 2 februari 
tot en met zondag 2 april is er een 
fototentoonstelling van Edith Lam-
bermon te zien in De Luifel. Lamber-
mon (1958) heeft in 2011 haar oude 
liefde opgepakt: fotografie. Ze heeft 
de Vakopleiding Fotografie gevolgd 
en is in april 2014 afgestudeerd met 
een portretserie over mensen, die in 
Japanse interneringskampen zaten.

Haar interesse gaat uit naar de mens 
in al zijn kracht en kwetsbaarheid. 
Het bijzondere voor haar zijn de 
ontmoetingen met mensen en de 
verhalen, die zij vertellen. Zij zegt 
hier zelf over: "Een foto is een ver-
trouwensrelatie tussen fotograaf 
en model; door dit vertrouwen ont-
staat een portret, dat recht doet aan 
de persoon vóór de lens."
De tentoonstelling in De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, is gra-

tis te bezoeken tijdens openingstij-
den. Voor meer info: www.casca.
nl. x

Fototentoonstelling 
Lambermon in Luifel

Model Wietske als secretaresse (Foto: 
Edith Lambermon).

BENNEBROEK - Gisteren, woensdag 

28 januari, is de verbouwing gestart 

van de voormalige Franciscusschool 

in Bennebroek. Vanaf 1 september is 

hier het Centraal Service Punt (CSP) 

gevestigd. In het bijzijn van vertegen-

woordigers van Welzijn Bloemen-

daal, de Bibliotheek, de Stichting Ten-

toonstellingen Bennebroek en archi-

tectenbureau Collo en op Stoom, 

gaven wethouder Jur Botter en de 

directeur van Stichting delaSalle, 

Paul Bronstring, het startsein voor 

de verbouwing.

Een breed en goed bereikbaar 

CSP voor de kern Bennebroek is 
uitgangspunt geweest voor de plan-
nen, die nu tot uitvoer komen. Inwo-
ners uit Bennebroek krijgen na de 
oplevering van het gebouw de gele-
genheid om dichtbij huis hun pas-
poort op te halen, vragen te stellen 
over zorg en welzijn, en ook andere 
dienstverlening is beschikbaar.
De oude Franciscusschool biedt veel 
ruimte en mogelijkheden. Samen 
met de nieuwe Franciscusschool 
moet het gebied zich ontwikkelen 
tot een bruisend hart in Benne-
broek. x

Verbouwing voormalige 
Franciscusschool van start

In actie voor de pad

overveen - Op de vroege ochtend van zaterdag 24 januari kwam op de parkeer-
plaats van Elswout een groep van 15 enthousiaste vrijwilligers bij elkaar om 
paddengaas en emmers te plaatsen langs de hele Zijweg. De padden komen 
uit het bos langs de Zijweg en trekken naar het water bij Elswout. Nu worden 
jaarlijks enkele honderden padden opgeraapt en overgezet door vrijwilligers, 
maar toch worden er nog veel doodgereden. De gemeente heeft gaas, pennen 
en emmers ter beschikking gesteld. De vrijwilligers gaan ook zorgen voor het 
onderhoud. Het gaat om een stuk van ongeveer 400 meter. De groep kan nog 
extra vrijwilligers gebruiken. Kijk op www.padden.nu bij werkgroep Koningshof 
Elswout (Foto: Cor van Iperen). x

heemstede - Na de succesvolle Testi-
moni-concertreeks, verdiept de muzi-
kale samenwerking tussen Martin 
Fondse, Eric Vloeimans en Matangi 
Quartet zich. Ditmaal in 'Rosefire', 
de spraakmakende samenwerking 
met mezzosopraan Tania Kross. Met 
nieuw repertoire, perfect toegesne-
den op de herkenbare klankkleur en 
flexibiliteit van het Matangi Quartet 
en uitgekiend voor het wervelende 
trompetspel van Eric Vloeimans. Vrij-
dag 6 februari is Rosefire in de Oude 
Kerk, aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede.

Het hart van Rosefire wordt gevormd 
door nieuwe composities en liede-
ren met teksten van dichters van 
over de hele wereld. Componist 
en muzikant Martin Fondse greep 
naar gedichten van onder anderen 
Pablo Neruda, Neusa R.T. Matuoka 
en Tjitske Jansen. De liederen en 
poëzie uit verschillende taalgebie-
den brengen elk hun eigen klank-
kleur, dynamiek en ritme met zich 
mee.

Liefde voor het lied
De liefde voor het lied brengt het 
uiteenlopende gezelschap tezamen. 

Ook Eric Vloeimans voelt zich vol-
ledig thuis in de songvorm, waarin 
hij zijn fluwelen geluid en lyriek 
ten volle kan benutten. Songs die 
verleiden, troosten, maar ook kun-
nen steken. De songs zijn dicht op 
de huid geschreven van mezzoso-
praan Tania Kross en vertellen ver-
halen over kwetsbare schoonheid 
en innerlijke kracht. Kross werd 
onlangs bekroond met de Radio 4 
Award, een prestigieuze beloning 
voor haar pogingen om klassieke 
muziek dichter bij een jonger en 
nieuw publiek te brengen.
De heruitvinders van het klassieke 
strijkkwartet, het Matangi Quar-
tet, maken het ensemble voor dit 
theaterconcert compleet. Samen 
brengen zij een avond, die uitdaagt 
en troost, die zacht is en soms toch 
ook schuurt.
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten à 
20 euro zijn te koop via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling.  x

Combinatie van Vloeimans, Kross, 
Fondse en Matangi in Oude Kerk

'Rosefire' komt op 6 februari naar 
Heemstede (Foto: pr).

bloemendaal - Op vrijdag 6 februari, 
van 10.00 tot 12.00 uur, organi-
seert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in Bloemendaal het Mama-
café. Het doel van het Mamacafé 
is om moeders met elkaar in con-
tact te brengen en hen op een 
ontspannen manier ervaringen 
uit te laten wisselen. Afhankelijk 
van het thema wordt er een work-
shop georganiseerd. Deze maand 
staat het Mamacafé in het teken 
van werk en privé. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deelname. 
Aanmelden kan via cjg@bloemen-
daal.nl. Het Centrum voor Jeugd 
en Gezin bevindt zich aan de Den-
nenweg 15A in Bloemendaal. x

CJG organiseert 
Mamacafé

bloemendaal - Op zondag 8 febru-
ari zal drs. Katrijne Bezemer een 
lezing houden met als thema 'De 
Katharen in verhalen'. Deze lezing 
vindt plaats in De Kapel, aan de 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
De Katharen die in de late mid-
deleeuwen in Zuid-Frankrijk en 
Noord-Italië woonden, zijn wel 
de laatste gnostici van Europa 
genoemd. Zij hadden denkbeel-
den, die haaks stonden op de 
katholieke leer. Zij gingen uit van 
een dualisme, gaven de vrouw een 
volwaardige positie in hun religie 
en ontkenden de kerkelijke hië-
rarchie. In de lezing wordt verteld 
over hun leefwijze, gebruiken en 
religieuze denkbeelden en wat die 
voor onze tijd kunnen betekenen. 
Aanvang is om 10.30 uur. Zoals 
gebruikelijk kan men na afloop 
vragen stellen. x

Lezing over 
De Katharen
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bloemendaal - Het staat al jaren met 
stip op nummer één op de lijst van 
dagelijkse ergernissen: hondenpoep 
op straat. Om dit 'leed' zoveel moge-
lijk te beperken, heeft de Gemeente 
Bloemendaal vijf BOA's (buitenge-
woon opsporingsambtenaren) in 
dienst, die onder meer als taak heb-
ben, toe te zien dat hondenbezitters 
hun hond alleen los laten lopen op 
de toegewezen plekken. "Soms rea-
geren mensen boos, maar als je als 
BOA goed kan uitleggen waarom we 
dit werk doen, hebben de meeste 
mensen daar wel begrip voor", laat 
BOA Dirk Akkerman weten.

door Christa Warmerdam

Zeven dagen per week gaan de vijf 
BOA's in Bloemendaal op pad. Dirk 
Akkerman is een van die vijf BOA's 
en hij weet waar hij het over heeft 
als het over de problematiek van 
hondenpoep gaat. Akkerman werkt 
al 33 jaar bij de Gemeente Bloemen-
daal waarvan de laatste 18 jaar als 
buitengewoon opsporingsambte-
naar. "Ik ken mijn pappenheimers 
ondertussen wel", zegt Dirk Akker-

man. "In Bloemendaal zijn in elke 
dorpskern plekken te vinden waar 
de hond los mag lopen, maar toch 
gebeurt het regelmatig dat mensen 
hun hond los laten lopen op plek-
ken waar dat niet mag. Van begin 
mei tot begin september mogen de 
honden ook niet los op het strand, 
behalve bij een gedeelte bij Parnas-
sia."

Verplicht
In de gemeentegids en op de web-
site van de gemeente Bloemendaal 
(www.bloemendaal.nl) is te lezen 
waar de honden wel los mogen 
lopen. Akkerman: "We bekeuren 
niet meteen als we iemand voor 
de eerste keer betrappen met een 
loslopende hond waar dat niet mag. 
We geven eerst een waarschuwing 
en registreren dat met de handcom-
puter. Als het daarna weer gebeurt, 
schrijven we een bekeuring uit. 
Natuurlijk krijgen we daar wel eens 
vervelende reacties op, maar het is 

wel duidelijk, want we kunnen laten 
zien dat er al een waarschuwing aan 
vooraf is gegaan. Wij snappen ook 
wel dat een hond voor mensen heel 
dierbaar is en dat ze het niet fijn 
vinden om gecorrigeerd te worden, 
maar daar staat tegenover dat het 
overgrote deel van de inwoners van 
Bloemendaal een hekel heeft aan 
hondenpoep op straat. Het is zelfs 
zo erg dat op de lijst van ergernissen 
hondenpoep boven fileleed staat. 
Mensen staan dus liever in de file 
dan dat ze in de hondenpoep trap-
pen en dat zegt wel iets."

Boete
Het opruimen van hondenpoep 
gebeurt niet altijd, terwijl dat 
wel verplicht is. Er zijn in de hele 
gemeente gratis zakjes beschik-
baar waar de hondenpoep mee 
weggegooid kan worden. Wie zijn 
hond toch los laat lopen of de hon-
denpoep niet opruimt, riskeert een 
boete van negentig euro. x

"Op de lijst van ergernissen staat 
hondenpoep boven het fileleed"

Buitengewoon opsporingsambtenaar Dirk Akkerman:

Akkerman: "Soms reageren mensen boos, maar als je als BOA goed kan uitleg-
gen waarom we dit werk doen, hebben de meeste mensen daar wel begrip voor." 
(Foto: Christa Warmerdam)

BLOEMENDAAL - "Ik zit hier vanavond 

als voorzitter, omdat ik plaatsver-

vangend voorzitter ben", opent CDA-

raadslid André Burger op donderdag 

22 januari de ingelaste gemeente-

raadsvergadering. Ruud Nederveen 

heeft de avond daarvoor zijn functie 

als burgemeester neergelegd. De ver-

gadering is door de fracties Liberaal 

Bloemendaal en PvdA aangevraagd, 

omdat zij geen vertrouwen meer heb-

ben in burgemeester Ruud Nederveen 

en wethouder Marjolein de Rooij.

door Christa Warmerdam

Thera Wolf (PvdA): "Ondanks dat 
de burgemeester en de wethouder 
gisteravond zijn afgetreden, willen 
wij toch onze motie van afkeuring 
betreffende burgemeester Neder-
veen en de motie van wantrouwen 
betreffende wethouder De Rooij 
indienen, omdat wij vinden dat 
het behandelen daarvan in deze 
gemeenteraad de duidelijkheid 
ten goede komt. Wij betreuren het 
dat we de zaak niet met deze twee 
personen kunnen bespreken. Wij 
vinden dat een teken van zwakte."
Hoewel de vergadering vooral 
gericht is op het handelen van het 
college en het ambtelijk apparaat 
in het dossier Elswoutshoek, trekt 
Leonard Heukels van Liberaal Bloe-
mendaal het breder: "Elke burger 
hoort voor ons als overheidsinstan-
tie gelijk te zijn en gelijk te worden 
behandeld." Kern van het probleem 
is dat de wethouder verweten wordt, 
dat zij de raad onvolledig heeft 
ingelicht en dat de burgemeester dit 
heeft laten gebeuren. Het gaat om 
een verklaring, die een ambtenaar 
van de gemeente heeft afgelegd 
waarin staat dat deze vond dat de 
eigenaar van Elswoutshoek zich 
agressief opstelde. De klachtencom-

missie heeft echter vastgesteld dat 
dit niet gebleken is. Deze informa-
tie is niet doorgespeeld naar de 
gemeenteraad.
Martijn Bolkestein wil het nog bre-
der trekken: "Ik vind dat we niet 
moeten praten over twee mensen, 
die zich niet meer kunnen verweren, 
maar over het hele functioneren en 
communiceren van de gemeente en 
het ambtelijk apparaat. Alleen dan 
niet in deze spoedraadsvergade-
ring."

Kokke

Marielys Roos van Hart voor Bloe-
mendaal gaat een andere kant 
op: "Wethouder Kokke draagt de 
hoofdverantwoordelijkheid voor het 
dossier in de vorige raadsperiode." 
Zij dient dan ook een motie van 
wantrouwen in tegen Tames Kokke. 
Ook wil zij een rectificatie in de pers. 
"Het gemeentebestuur moet hierin 
haar excuses maken."
Jur Botter, die als wethouder het 
dossier overneemt, reageert: "Er is 
nu ruimte voor een nieuwe start. Ik 
wil mijn excuses aanbieden, omdat 
burgers zich beschadigd voelen. Dit 
doen we in een brief aan de betrok-
kenen en door een ingezonden brief 
in de krant." De wethouder krijgt 
brede steun van alle fracties in de 
raad. Uiteindelijk wordt alleen de 
motie van wantrouwen tegen Kokke 
in stemming gebracht. Hoewel som-
mige fracties hun bedenkingen heb-
ben bij het handelen van deze wet-
houder, wordt de motie verworpen 
met alleen de stem van Hart voor 
Bloemendaal voor.
André Burger sluit af: "Laten we ons 
naar de toekomst richten en dat ook 
omzetten in daden, die van belang 
zijn voor alle betrokkenen en ook 
de inwoners van de Gemeente Bloe-
mendaal." x

PvdA Bloemendaal: 
motie van afkeuring

haarlem - Op zaterdag 31 januari 
geeft Han Hazevoet, NZH-kenner, 
wegens groot succes een extra 
lezing over de oude Haarlemse 
tramlijnen en de geschiedenis van 
de tram. Oude filmbeelden wor-
den aangevuld met interessante 
anekdotes. De lezing in het His-
torisch Museum duurt ongeveer 
een uur, daarna is er ruimte voor 
vragen. Dit is tevens de laatste dag 
van de tentoonstelling. Voor of na 
de lezing is de tentoonstelling te 
bezichtigen.
Aanvang van de lezing is om 14.00 

uur. Aanmelden is noodzakelijk 
en is mogelijk via 023-5422427 of 
info@historischmuseumhaarlem.
nl. De kosten met Museumkaart 
zijn 5 euro (inclusief consumpties) 
en zonder Museumkaart 10,50 
euro (inclusief consumpties).
Het Historisch Museum Haarlem 
is te vinden aan het Groot Heilig-
land 47. Voor meer informatie: 
www.historischmuseumhaarlem.
nl. x

Extra lezing over 
Haarlemse tramlijn

Een tram op de Baan in 1957 (Foto: 
pr).

bennebroek - Van 6 februari tot en 
met 3 maart zijn foto's van Raymond 
Borghardts te zien in het voormalige 
gemeentehuis van Bennebroek. Bij 
de expositie van Borghardts staan de 
volgende thema's centraal: Het zui-
den, zwart-wit, Elswout en religie.

Borghardts: "Mijn hele leven ben 
ik al bezig met beeldende vormge-
ving. Ik geniet van het kijken en 
luisteren naar mens, omgeving en 
object. Wanneer je goed om je heen 
kijkt, heeft bijna alles een kern van 
schoonheid. Ik wil de bezoekers op 
diverse manieren raken en laten 
genieten. Naast visualisatie vind 
ik het ook belangrijk in zaken de 
essentie te pakken."
De openingstijden zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 
12.30 uur en woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. Het voormalige 

gemeentehuis van Bennebroek is 
gevestigd aan de Bennebroekerlaan 
5 in Bennebroek. x

Foto's Borghardts 
in Bennebroek

Een foto van Raymond Borghardts 
(Foto: pr).

haarlem - Op woensdag 4 februari 
houdt het Parkinson Café Haar-
lem en omstreken een bijeen-
komst in wijkcentrum De Ring-
vaart. De presentatie is in handen 
van Nicky Merbis. Zij zal vertellen 
wat Tandem Mantelzorg inhoudt, 
doet en kan betekenen voor man-
telzorgers. De bijeenkomst duurt 
van 14.00 tot 16.00 uur. De Ring-
vaart is te vinden aan de Floris van 
Adrichemlaan 98 in Haarlem. x

Parkinson Café 
in De Ringvaart

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Ontdek het Teutoburgerwoud

89

Prijzen in € p.p. in kamertype A. Niet 
inbegrepen: reserveringskosten (€20,-), 
toeristenbelasting
(€1,20 p.p.p.n.) en 
bijdrage Calamitei-
tenfonds (€2,50).

Inbegrepen
• 2- of 4x overnachting met
 ontbijtbuffet
• 1x viergangendiner 
• 1x sprookjes en sagen autoroute
• wandelroute of Nordic Walking 
 route
• specialiteit uit de regio als voor- 
 of nagerecht
• bezoek aan het Glasmuseum

Prijzen 3 dgn 5 dgn
02/01-22/12 89 155

Kinderkorting (bij 2 volbeta-
lenden op de kamer):
0 t/m 6 jaar: gratis
7 t/m 12 jaar: 50% korting

zoekcode 22066

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers 
of via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) 
met zoekcode 22066.

Kom tot rust in de prachtige om-
geving van het Teutoburgerwoud. 
Geniet van het glooiende land-
schap, bossen, rotsformaties en 
kabbelende riviertjes. Wandelt u 
over de Eggeweg, één van de
mooiste wandelwegen van Duits-
land? Naast de mooie natuur zijn 
er in de omgeving ook gezellige 
stadjes, zoals Paderborn en War-
burg.

U logeert in Hotel der Jägerhof 
in het prachtig gelegen plaatsje 
Willebadessen in het Teutoburger-
woud. Het hotel heeft een restau-
rant met zonneterras, stube, café 
en wellnesscentrum met sauna, 
Fins stoombad en massage.

vogelenzang/hillegom - Aiden Ryan 
uit Vogelenzang volgt in Hilversum 
de mbo-opleiding Sport en bewegen. 
Als onderdeel van zijn afstudeerpro-
ject organiseert hij een tweedaagse 
voetbalclinic bij SV Hillegom met als 
thema 'Engels voetbal'. De 20-jarige 
Vogelenzanger voetbalt zelf al vanaf 
zijn vijfde jaar en voetballen is dan 
ook zijn grote passie. "Als ik het alle-
maal goed heb geregeld, hoef ik die 
twee dagen alleen maar aanwezig te 
zijn en te genieten."

door Christa Warmerdam

Er wordt getraind met een speciaal 
voor de voetbal tweedaagse ontwik-
keld trainingsprogramma (kracht, 
lenigheid, technische vaardigheden 
en snelheid). De kwaliteiten van 

de wereldtoppers van dit moment 
vormen de uitgangspositie van het 
trainingsprogramma. "De clinic is 
bedoeld voor jongens en meisjes 
in de leeftijdscategorie van 6 tot 
13 jaar", legt Aiden uit. "Het pro-
gramma is van 08.30 uur tot onge-
veer 14.30 uur. De groepen worden 
naar leeftijd en niveau ingedeeld. 
In de ochtend wordt gewerkt aan 
individuele techniektraining en in 
de middag kunnen de spelers het 
geleerde in kleine partijtjes in de 
praktijk brengen. De tweedaagse 
wordt afgesloten met een Engels 
voetbaltoernooi."
Aiden hoopt op een groot aantal 
aanmeldingen. "In principe is het al 

een succes met dertig deelnemers, 
maar ik hoop op tweehonderd aan-
meldingen, want hoe meer jongens 
en meisjes meedoen, hoe mooier 
de sfeer wordt." Het thema, Enge-
land, past goed bij Aiden. Met een 
Engelse vader heeft hij wel iets met 
het Engelse voetbal. "Ja, maar dat 
het thema Engeland is, is toeval", 
legt hij uit. "De clinic is ontwikkeld 
door Sportfever. Ik ben - met hulp 
van mijn stagebegeleider - verant-
woordelijk voor de organisatie en 
een onderdeel daarvan is ook de 
publiciteit."

Beroepsmatig
Het organiseren van de voetbalcli-
nic is Aiden zo goed bevallen, dat hij 
zelfs overweegt dit voor zijn beroep 
te gaan doen. "Ik wilde gymleraar 
worden, maar zoiets organiseren is 
echt ontzettend leuk om te doen. 
Mijn hart ligt echt bij het voetbal-
len, dat blijft voor mij nummer 
één."
De tweedaagse voetbalclinic vindt 
donderdag 26 en vrijdag 27 februari 
plaats bij SV Hillegom (in de krokus-
vakantie). Er wordt getraind onder 
leiding van deskundige trainers en 
alle deelnemers krijgen na afloop 
een T-shirt en een diploma mee 
naar huis. Opgeven voor de voet-
balclinic kan via www.sportfever.
nl/inschrijven-voetbal-2-daagse. Bij 
aanmelden voor 1 februari betaalt 
men 55 euro, na 1 februari zijn de 
kosten 65 euro per kind (inclusief 
lunch). Inschrijven kan nog tot 17 
februari. x

"Mijn hart ligt bij het voetballen, 
dat blijft voor mij nummer één"

Tweedaagse clinic vormt afstudeerproject Aiden Ryan

Vogelenzanger Ryan organiseert voor zijn studie Sport en Bewegen een clinic 
bij SV Hillegom (Foto: Christa Warmerdam).

Vogelenzanger raakt 
gewond bij flinke brand

vogelenzang - De bewoner van van een woning aan de Graaf Florislaan in Voge-
lenzang is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een brand. Rond half vier was de 
man bezig met het bakken van vis in de schuur naast de woning, toen het door 
nog onbekende oorzaak misging. De man probeerde de brand nog te blussen, 
maar dat bleek tevergeefs. Omstanders zagen vervolgens flinke rookwolken 
uit de schuur komen en hebben de man uit de woning geprobeerd te halen. De 
brandweer schaalde de brand al snel op naar middelbrand, gezien de omvang 
van de brand en omdat er ook nog een tweede persoon in de woning aanwezig 
zou zijn. Brandweerlieden zijn direct begonnen met het blussen van de brand. 
Een ambulance kwam ter plaatse om de man na te kijken. De bewoner is met 
eerste en tweedegraads brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. De 
vrouw, die ook nog in de woning aanwezig was, is op eigen gelegenheid naar 
het ziekenhuis gegaan voor controle wegens het inademen van rook. Door het 
incident was de straat ruim een uur afgesloten. De brand trok veel bekijks uit de 
buurt (Foto: Rowin van Diest). x

haarlem - Pianist Marcel Worms is 
op zondag 1 februari te gast bij 
Sociëteit Vereeniging, aan de Zij-
lweg 1 in Haarlem. Hij speelt wer-
ken van onder anderen de Spaanse 
componisten Frederico Mompou 
(1893-1987), Enrique Granados 
(1867-1916) en Joaquin Nin-Cul-
mell (1908-2003). Worms wisselt 
die af met de verstilde Metamor-
phosis delen 1, 2 en 3 van Philip 
Glass (1937*). De zaal is open vanaf 
11.45 uur. Aanvang is om 12.30. 
De entreeprijs bedraagt 10 euro. 
Reserveren is niet nodig. x

Worms speelt 
bij Vereeniging

heemstede - Zaterdag 7 en zondag 
8 februari staan bij Tuday Sports 
in het teken van de Wintersport 
Outlet Dagen. Twee weken voordat 
de krokusvakantie begint, zijn er 
volop voordeel, aanbiedingen en 
korting op het gehele winterspor-
tassortiment.
Die dagen is er veel voordeel op 
zowel nieuws als test- en jong 
gebruikt materiaal zoals: kleding, 
onderkleding, bescherming, hand-

schoenen, mutsen, schaatsen, ski's, 
snowboards, schoenen en stokken.
Op beide dagen is er een 'Klaar 
terwijl u shopt'-actie met ski's 
waxen voor 5 euro per paar, voor 
het waxen van een snowboard zijn 
de kosten 7,50 euro. Alle andere 
behandelingen worden op normale 
wijze aangenomen, beoordeeld en 
behandeld.
Tuday Sports is te vinden aan de Nij-
verheidsweg 17 in Heemstede. x

Tuday Sports organiseert 
Wintersport Outlet Dagen

bloemendaal - Steeds meer banken 
sluiten hun kantoren. Deze ontwik-
keling is voor Huis & Hypotheek juist 
een reden om de landelijke dekking 
verder uit te breiden. Morgen, vrijdag 
30 januari, wordt Huis & Hypotheek 
Bloemendaal, de vijftigste vestiging, 
feestelijk geopend.

"Mensen hebben behoefte aan een 
financieel adviseur om de hoek", 
zegt Jorbert van der Schaaf van Huis 

& Hypotheek. "Bij wie ze gewoon 
binnen kunnen lopen en bij wie 
ze met al hun financiële vragen 
terecht kunnen. Dat is voor ons een 
belangrijke reden om een nieuwe 
vestiging te starten."
Huis & Hypotheek Bloemendaal 
wordt op 30 januari officieel 
geopend door Sean Daly, CEO van 
CMIS Group. Huis & Hypotheek 
is een van de merken van CMIS 
Group. x

Huis & Hypotheek opent 
vijftigste vestiging

haarlem - Zo'n 4.700 tweedejaars 
vmbo-leerlingen van 34 vmbo-
scholen uit IJmond, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Duin- en Bol-
lenstreek en Amstelveen zijn deze 
week in het Kennemer Sportcen-
ter in Haarlem voor 'CHOICE'. 
De vmbo'ers krijgen uitleg en 

instructie van studenten van het 
Nova College. In een carrousel 
van activiteiten maken ze kennis 
met beroepen in de sectoren Eco-
nomie, Natuur & Milieu, Techniek 
en Zorg & Welzijn als eerste stap 
naar een bewuste keuze van een 
vervolgopleiding. x

Vmbo bereidt zich  voor op sectorkeuze
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heemstede - Wie kan er beter vertel-
len over de kwajongensstreken van 
de tweeling Dorhout Mees dan de 
kleinzoon van de tuinbaas van Ley-
duin. Deze kleinzoon, oud-docent 
Gert de Kruif, verzorgt op zondag 
8 februari een boeiende lezing met 
als titel 'Het bijzondere leven van de 
familie Dorhout Mees op Leyduin'.

De Buitenplaats Leyduin was eeu-
wenlang een locatie waar vermo-
gende families leefden. De familie 
Dorhout Mees liet er in 1920 het 

huidige Huis Leyduin bouwen en 
woonde er van 1921 tot 1939. Gert 
de Kruif vertelt aan de hand van 
oude foto's hoe ze voor kleur zorg-
den op de buitenplaats.
Iedereen is welkom in Huis Ley-
duin op 8 februari. De zaal is open 
om 14.00 uur en de lezing start om 
14.30 uur. Het parkeerterrein van 
Leyduin is te vinden aan de Leidse-
vaartweg 49-51 in Heemstede (dit 
is langs de Leidsevaart ten zuiden 

van Station Heemstede-Aerden-
hout). Vanaf het parkeerterrein is 
het vijf minuten lopen naar Huis 
Leyduin. De route staat aangege-
ven.
Er is bij aanvang koffie en thee te 
krijgen en na afloop een glas wijn. 
De kosten zijn 7,50 euro en voor 
Beschermers 6 euro. Aanmelden 
kan bij Landschap Noord-Hol-
land via www.gaatumee.nl of 088-
0064455. x

Lezing over bijzondere 
bewoners Huis Leyduin

Dien Dorhout Mees gaat in Parijs haar garderobe aanvullen (Foto: pr).

vogelenzang - Onlangs organiseerde 
de Gemeente Bloemendaal haar 
eerste ondernemersavond: 'Bloe-
mendaal in Business'. Meer dan 100 
ondernemers kwamen samen in het 
Dorpshuis Vogelenzang om te pra-
ten, luisteren en netwerken. Waar de 
avond koud startte door een storing 
in de klimaatbeheersing, kregen de 
sprekers de zaal al snel warm.

De wethouder Economische Zaken, 
Jur Botter, riep de ondernemers op 
mee te denken en praten over het 
nieuw te vormen beleid van de 
gemeente. "Het valt me op dat er 
veel vragen zijn over informatie 
en communicatie over en richting 
ondernemers. Op het moment dat 
je elkaar kent en weet te vinden, 
ontstaat business. Je praat over 
nieuwe ideeën. Met die samenwer-
king krijg je initiatieven van de 
grond. De gemeente wil daar graag 
bij faciliteren", aldus Botter.
Spreker Johan van Dijk van ReShift 
sprak over zijn ervaringen als onder-
nemer. Een verhaal met ups en 
down, maar juist daardoor inspire-
rend voor de toehoorders. Dagvoor-
zitter en spreker Sentini Grunberg 
van InMovement gaf enkele tips om 
beter te netwerken. Op interactieve 

manier werd de zaal meegenomen 
in het verhaal.
Na de presentaties was het tijd 
voor discussie. In kleinere groepen 
werden diverse stellingen bespro-
ken, waarbij iedereen met groene 
en rode kaartjes een eerste reactie 
kon geven. Dat leverde, ondanks de 
akoestiek, veel goede gesprekken 
op. Heb je de gemeente nodig? Is 
het wenselijk het Ondernemerslo-
ket uit te breiden, zodat het meer 
een netwerkfunctie vervult? Is het 
mogelijk werkruimtes tegen kost-
prijs beschikbaar te stellen voor 
zzp'ers? Diverse punten worden 
meegenomen in het nieuw te vor-
men economisch beleid. Een speci-
aal Ondernemerspanel zal hierbij 
betrokken worden om wensen en 
beleid goed op elkaar af te stem-
men.
De avond werd afgesloten met een 
korte sessie speednetwerken en 
een netwerkborrel. Een onderne-
mer vat samen: "Fijn om op zo'n 
laagdrempelige manier elkaar te 
ontmoeten en te netwerken. Ik heb 
net twee mensen ontmoet waar-
mee ik vanuit mijn eigen zaak een 
leuke samenwerking kan opzetten. 
Voor mij is de avond zeker een suc-
ces!" x

'Bloemendaal in Business' 
beleeft geslaagde vuurdoop

Meer dan 100 ondernemers waren aanwezig in het Dorpshuis (Foto: pr).

bloemendaal - Afgelopen najaar vond 
er op initiatief van Boekhandel Bloe-
mendaal en Dierenspeciaalzaak Hoe-
ben een bijzondere wedstrijd plaats. 
Hondeneigenaren werd gevraagd hun 
erudiete, lezende honden te fotogra-
feren en de foto in te zenden op de 
Facebookpagina 'De hond als mede-
mens' onder de noemer 'De belezen 
hond'. Pauline Slot, auteur van het 
veelvuldig geroemde boek 'De hond 
als medemens', voorzag de inzen-
dingen van prettig commentaar. Er 
werden bijzondere, grappige en ont-
roerende foto's geplaatst, die meer 
nog dan van eruditie, blijk geven van 
de liefde van de mens voor hun huis-
dier. Hoe ver die liefde kan gaan, is 
te lezen in het boek van Pauline Slot. 
De winnende honden ontvangen een 
gesigneerd exemplaar uit handen 
van de auteur, aangevuld met een 
hondenbot.

Er zijn drie prijswinnaars: Prins, 
Tycho en Rufus.
De hoofdprijs gaat naar Prins. Uit 
het juryrapport: 'Er kon weinig twij-
fel over bestaan: zowel bij publiek 
als jury favoriet! Wij denken dat 

het komt door de vergaande ver-
menselijking, die natuurlijk, laat 
dat duidelijk zijn, alleen leuk is als 
contrast met de hondse onnozel-
heid van het model (niet beledigend 
bedoeld, integendeel, er is veel te 
zeggen voor hondse onnozelheid).'
En dan Tycho, de kinderhulphond, 
zijn foto is goed voor de Poedelprijs: 
'Zo zie je maar: wie goed doet, goed 
ontmoet.'

Honden ontvangen een prijs 
bij Boekhandel Bloemendaal

Prins sleept hoofdprijs in de wacht

Prins: de hond als medemens.

Man rijdt in op agent, 
politie lost schot

haarlem - De politie heeft maandagmiddag, iets na 15.00 uur, een 41-jarige man 
aangehouden, die op een agent was ingereden. De agent wilde een bestuurder 
staande houden op de Botermarkt in Haarlem, maar deze gaf daar geen gehoor 
aan. De bestuurder reed in op de agent. Bij de aanhouding is geschoten op de 
auto. De verdachte reed door in de richting van de Vijfhoek. Agenten konden de 
bestuurder aanhouden op de Raamvest en een 34-jarige vrouw uit Heemstede, 
een inzittende. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie doet op dit moment 
onderzoek (Foto: Rowin van Diest). x

De tweede Poedelrpijs is voor 'Rufus, 
die er niet aan moet denken om te 
gaan denken.'
De winnende honden ontvangen 
hun prijs op zaterdag 31 januari 
om 15.00 uur bij Boekhandel Bloe-
mendaal, Bloemendaalseweg 123A 
in Bloemendaal. x

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Zondag 1 februari

12.00-17.00 uur | Open dag bij Opia 

Yoga

Je bent welkom om met vrienden/
familie kennis te komen maken 
met het aanbod van de yogaschool. 
Vanaf 12.30 uur zijn er diverse les-
sen: Kundalini Yoga, Critical Alignent 
(Hatha) Yoga, Tai Chi, Chi Kung en 
Pilates. De deur gaat om 12.00 uur 
open en sluit rond 17.00 uur.
Lineke Verrips, Haarlem.

Maandag 2 februari

20.00-22.00 uur | Authentiek en bevlo-

gen leven met Biodanza

Biodanza nodigt uit tot bewust en 
bezield leven. Dansen is aanwezig 
zijn in het moment en één zijn met 
hart, ziel en lichaam.
Jantine Gerbscheidt, Haarlem.

Dinsdag 3 februari

19.30-22.00 uur | Start achtweekse 

mindfulnesstraining

Mindfulness is gebaseerd op eeu-
wenoude, boeddhistische medita-
tietechnieken. Het is een methode 
om anders te leren omgaan met 
lastige ervaringen, emoties of 
gemoedstoestanden.
Wolfram Meyer, Haarlem.

Woensdag 4 februari

18.30-22.00 uur | Wereldmuziek 

van Vocal Group en Glee Pop Vocal 

Groups

Zin om te zingen in de leukste zang-
groepen van Haarlem? Voor ieder-
een die beter wil leren zingen, meer 
lef wil ontwikkelen, het leuk vindt 
meerstemmig te zingen en graag 
met anderen samen zingt.
Jolanda Traarbach, Haarlem.

20.00-22.00 uur | Het Imago Spel: 

beken kleur

Met kleur laat je zien wie je bent. 
Misschien wil je wel meer kleuren 
dragen, maar weet je niet welke. 
Laat je inspireren door Het Imago 
Spel.
Janny ter Meer, Bloemendaal.

Donderdag 5 februari

19.30-21.30 uur | 5Ritmes Spirit Dance

In dans verken je in de 5Ritmes ook 
letterlijk vijf ritmes: vloeiend, stac-
cato, chaos, lyrisch en stilte. Ingang 
is het bewegen van je lijf, maar aan-
gezien je lijf zo veel informatie en  
wijsheid heeft opgeslagen, kan je 
via de dans deze wijsheid aanboren 
en tot vervulling komen.
Tineke de Wit, Haarlem.

Vrijdag 6 februari

09.30-12.30 uur | Workshop Energie

Tijdens de workshop Energie maak 
je een vertaling van de 'vage' wereld 
van energie naar de (werk)praktijk. 
Deze vertaling loopt via geleide 
meditaties en visualisaties, geba-
seerd op de grondbeginselen van de 
Intuïtieve Ontwikkeling.
Floor Huis in 't Veld, Haarlem.

Zaterdag 7 februari

19.30-24.00 uur |  Ananda Danceparty 

(met workshop Shakti Dance)

Vrijuit dansen in de danszaal van 
station Haarlem op een brede global 
mix: van jazzy grooves tot Balkan 
beats en van African rhythms tot 
trance. Met van 19.30 tot 20.30 uur 
een workshop Shakti Dance.
Ananda, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Lineke Verrips van Opia Yoga (Foto: 
pr).

Jolanda Traarbach met zanggroepen 
wereldmuziek (Foto: pr).

Het Imago Spel met Janny ter Meer 
(Foto: pr).

Ananda Danceparty op Haarlem CS 
(Foto: pr).

heemstede - Van 29 januari tot en met 
4 februari viert Boekhandel Blokker 
de Poëzieweek onder het motto 'Met 
zingen is de liefde begonnen'. Het 
draait de hele week om poëzie voor de 
liefde en het bezingen van de liefde 
voor poëzie.

Bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede, zijn de volgende 
activiteiten: zaterdag 31 januari is 
er een voordracht van John Schoorl. 
Met 'Hoor de zieltrein' zet Schoorl 
een nieuwe stap in zijn dich-
tersloopbaan. De gedichten in deze 
bundel zijn vignetten, geschreven 
bij tekeningen van Willem Snitker. 

Aanvang is om 15.00 uur, de toe-
gang is gratis.
Woensdag 4 februari draagt en 
zingt De Haarlemse Dichtlijn voor. 
Op de laatste dag van de Week 
van de Poëzie heeft De Haarlemse 
Dichtlijn een project opgezet om 
gedichten te toonzetten. Een vijftal 
Haarlemse singer-songwriters is de 
uitdaging aangegaan om gedichten 
op muziek te zetten. Alles onder 
het motto: Met zingen is de liefde 
begonnen. Aanvang is om 11.00 uur 
en de entree is gratis.
Voor meer info: www.boekhandel-
blokker.nl. x

Volop activiteiten tijdens 
Poëzieweek bij Blokker

heemstede - Door de zachte winter 
bloeien sneeuwklokje, krokus en win-
terakoniet erg vroeg. Iedereen kan 
vanaf 3 februari van deze mooie voor-
jaarsbloeiers genieten op de Buiten-
plaats Huis te Manpad in Heemstede. 
Het huis en park behoren tot de best 
bewaard gebleven buitenplaatsen 
van Nederland. Na de vroege bloeiers 
volgen andere bloemen: voorjaars-
helmkruid, bosanemoon, narcis, het 
zeer bijzondere Haarlems klokken-
spel en nog veel meer soorten.

Manpad is niet alleen bekend van 
de vele stinsenplanten, ook de fruit-
muren zijn beroemd. Eén daarvan 
is de langste 'slangenmuur' van 
Europa. Daar vlakbij is een nieuwe 

werkschuur gebouwd, die dit jaar 
geopend zal worden.
Ook dit jaar zullen de excursiegan-
gers de vaste groep mandarijneen-
den zien en wellicht de spectaculai-
re wielewaal. Een nieuwe ontwik-
keling is de aanwezigheid van wat 
reeën, die zich schuilhouden in het 
dichte hakhoutbos.
Het park van Huis te Manpad, 
Herenweg 9 in Heemstede, is alleen 
in excursieverband te bezoeken. 
Van 3 februari tot en met 13 okto-
ber is er iedere zaterdag om 10.00 
uur een excursie. Van 3 februari tot 
en met 26 mei is er ook op dins-
dag om 14.00 uur een rondleiding. 

Op deze tijdstippen staat er bij de 
poort een gids klaar, die bezoekers 
meeneemt op een boeiende wande-
ling. Aanmelden is niet nodig en er 
worden geen kosten berekend. Het 
hoofdhuis is particulier bewoond 
en dus niet te bezichtigen.
Een groepsbezoek is ook buiten 
de openstellingstijden mogelijk, 
behalve op zondag. Voor meer info, 
tel. 023-5287528. Voor overige infor-
matie betreffende de openstelling 
of excursies kan men terecht bij 
Peter de Jong, excursiecoördinator: 
0252-377656 of 06-54392301. Men 
kan voor meer info ook kijken op 
www.huistemanpad.nl. x

Openstelling Huis te Manpad

Enkele mandarijneenden (Foto: Henk van Bruggen).

haarlem - De Schoterbrug is sinds 
dinsdag 27 januari open voor voet-
gangers, fietsers en gedeeltelijk 
voor personenauto's. Fietsers en 
voetgangers kunnen weer in beide 
richtingen over de brug, auto's kun-
nen alleen de Waarderpolder uit. 
Vrachtwagens en auto's vanaf het 
noorden kunnen nog niet over de 
brug.
Na de brand eerder deze maand, is 
de onderkant van de brug bescha-

digd. Uit berekeningen en labora-
toriumonderzoek die vorige week 
plaatsvonden, blijkt dat het onver-
antwoord is de brug nu helemaal in 
gebruik te nemen. In de komende 
periode worden de herstelmaatrege-
len bepaald en voorbereid. Hoe lang 
deze beperkte verkeersmaatregelen 
blijven bestaan en wanneer de defi-
nitieve herstelmaatregelen plaats-
vinden, is nu nog niet bekend. x

Beperkt verkeer over 
Schoterbrug mogelijk haarlem - Op maandag 9 februari, 

van 19.00 tot 21.30 uur, vindt in 't 
Zaeltje van Rosehaghe het Repara-
tiecafé plaats. Het Reparatiecafé 
is een bijeenkomst waar gereed-
schap en materiaal aanwezig zijns 
om alle mogelijke reparaties uit 
te voeren op kleding, kleine huis-
houdelijke, elektrische appara-
ten, speelgoed, meubels en meer. 
Er zijn reparatiedeskundigen 
aanwezig om samen met de repa-
ratie uit te voeren. De toegang is 
gratis. Rosehaghe is te vinden aan 
de Hoofmanstraat 12B in Haar-
lem. x

Reparatiecafé 
in Rosehaghe

haarlem - De Bibliotheek Zuid-
Kennemerland organiseert een 
informatieavond over het starten 
van een leesclub. Naast prakti-
sche informatie biedt de avond 
gelegenheid om gelijkgestemden 
te ontmoeten en eventueel met-
een een leesclub te beginnen. Op 
maandag 9 februari is men van 
20.00 tot 21.30 uur welkom in 
de Bibliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstaat 32). De toegang is 
gratis. In verband met een beperkt 
aantal plaatsen is reserveren 
vooraf noodzakelijk: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. x

Infoavond over 
starten leesclub

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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THAI MASSAGE
35,-euro

Ontspanning,
Rug-schouders,
Thaise massage

Aroma Olie massage
 

www.herbsandbeauty.org
anantaa@hotmail.nl

 
tel:06-34417034

De redactie van Buijze Pers zoekt nog mensen die als freelancer willen bijdragen aan onze nieuwsvoorziening 

via onze uitgaven De Haarlemmer en Het Weekblad Kennemerland Zuid

freelance journalist (m/v)
Onze redactie is op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in het nieuws van Haarlem, Heemstede en /of 

Bloemendaal en in overleg met onze redactie tenminste wekelijks een interview kunnen leveren.

De gezochte kandidaten beschikken in ieder geval over de spreekwoordelijke vlotte pen maar het is gewenst 

dat zij ook in staat zijn zelf foto’s bij hun artikelen te maken.

De geschikte personen zijn natuurlijk ‘gezond kritisch’ maar vinden vooral ook belangrijk om met hun 

journalistiek werk constructief aan het reilen en zeilen van het bedrijfsleven en de samenleving in de regio 

Haarlem / Kennemerland Zuid bij te dragen.

Wat levert het op? Schrijven voor onze redactie levert onze freelance journalisten bekendheid en contacten 

op, interessante ervaringen én een aantrekkelijke bijverdienste.

Interesse? Mail een c.v. met motivatie aan peter.dofferhoff@buijzepers.nl; dan krijg je snel meer informatie.

WINTERSPORTBEURS

OUTLET DAGEN
7 & 8 februari v.a. 10:00 uur

-  Veel voordeel en aanbiedingen  

-  Verkoop test en huurski’s 

-  Kleding OUTLET

WINTERSPORT MATERIAAL, KLEDING, BESCHERMING, 
ACCESSOIRES, OOK GEBRUIKT MATERIAAL

“Voor elk budget een oplossing!”
    

NIJVERHEIDSWEG 17 HEEMSTEDE WWW.SNOWANDICE.NL

IMGRO BEAUTY
De Haarlemse winkel

voor de (thuis)kapster,
nagelstylisten,

(sport-)massage,
pedicures en alle

uiterlijke verzorging.
 

maandag t/m zaterdag.
Kraaienhorst 54-56 Haarlem

023-5323582

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl
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Oogstseizoen gaat van 
start bij De Nieuwe Akker

haarlem - Onlangs startte het oogstseizoen in de Kweek-
tuinkas in Haarlem. Na een jaar pionieren, was er een 
feestelijke start van het seizoen. Deelnemers en belang-
stellenden verzamelden zich tussen de veldsla, raapste-
len, radijs, snijbiet, snijsla en winterpostelein. Er werden 
uitjes gepoot, sla in teeltpotjes gezaaid, groentenpizza's 
gebakken en ten slotte werd er geproost op een goed 
oogsteizoen in de kas. De meeste oogstaandelen voor 
2015 zijn nu verkocht. Mocht men belangstelling heb-

ben, dan kan men zich nog aanmelden. Dat kan ook nog 
voor de tuin aan de rand van het Ramplaankwartier, de 
WTG-tuin. Daar start het seizoen in het voorjaar, omdat 
er alleen buiten groenten, kruiden en kleinfruit geteeld 
worden. De Kweektuinkas is een van de drie tuinderijen 
van De Nieuwe Akker, biologische zelfoogsttuinderijen 
aan de rand van Haarlem. Voor meer informatie en aan-
melden ga naar: www.denieuweakker.nl (Foto: Lous 
Martin). x

Bloemenmeisje in beeld

haarlem - In deze aflevering van de striprubriek 'Haarlem in Beeld' aandacht 
voor het Haarlemse bloemenmeisje. Het beeld werd, ter ere van de 25ste lichting 
bloemenmeisjes, vervaardigd door Kees Verkade. Het beeld is in 1979 geplaatst 
op het stationsplein. Twee jaar geleden verhuisde het naar het Verwulft voor de 
ingang van het Millenniummonument. Het beeld toont een man, die een bloem 
van een bloemenmeisje krijgt opgespeld (Illustratie Eric J. Coolen 2015 c. Nieuwe 
Gracht Producties). x

bloemendaal - We hebben het deze 
januari wel voor de kiezen gehad. 
Vele dagen met regen en stormach-
tige wind hebben alles buiten goed 
schoongeboend. Door de te hoge 
temperatuur zijn de bollen al flink 
uitgelopen, staan sneeuwklokjes, 
lenteklokjes en boerenkrokussen 
al in bloei, is de hazelaar al bijna 
uitgebloeid en duurt het nog maar 
even tot de taxussen ons met hun 
wolken stuifmeel tot tranen toe 
bewegen.
Op naar februari! Deze maand kan 
nog van alles brengen, zeker als het 
even kouder wordt.
Een goede opmerker zal het wel 
opgevallen zijn dat het, door de 
zachte winters op een rij, met 
het mooie ijsvogeltje weer heel 
goed gaat. Langs de Leidsevaart bij 
Heemstede, ter hoogte van de land-
goederen Berkenrode, Iepenrode, 
Manpad en Hartenkamp zie je ze 
nu zeer regelmatig. Ook in Thijs-
se's Hof zijn ze bijna dagelijks aan 
het vissen op de stekelbaarsjes in de 
grote vijver.
Wat ook opvalt is de terugkeer van 
het waterhoen (zie foto). Jarenlang 
hadden zij te lijden onder de agres-
sieve opkomst van de meerkoet. In 
Thijsse's Hof had die het waterhoen 
zelfs uit de vijver verjaagd. Afgelo-
pen jaar hadden we weer een prach-
tig, volledig geslaagd broedgeval en 
deze winter heb ik ze zelfs - met 
soms wel zes tegelijk - bij mij thuis 
grazen in de tuin op ons kleine gras-
veldje, dat aan een slootje ligt.
Een bijzondere waarneming deed 
ik onlangs in Heemstede. Een bonte 
kraai! Hier in het westen een uiterst 
zeldzame verschijning, zag ik daar 
tussen gewone zwarte kraaien. Tot 
in de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw kwamen ze hier in de win-
ter vanuit het oosten en zag je ze 
regelmatig in de duinen. De bonte 
kraai is makkelijk te herkennen; ze 
zijn net zo groot als onze bekende 
zwarte kraai, maar hun lijf is grijs.
Bent u de vogeltjes bij uw huis 
al aan het voeren? Of het nu een 
strenge winter is of niet, dat vrolij-
ke vogelvolkje zo vlak bij u bezig, 

is een vreugde om naar te kijken. 
Je ziet meteen ook hun onderlinge 
verhoudingen, de zogenaamde pik-
orde.
Aanstaande zondag, 1 februari, 
kunt u van 11.00 tot 15.00 uur weer 
terecht in het Instructielokaal van 
Thijsse's Hof, aan de Mollaan 4 in 
Bloemendaal. Daar kunt u binnen 
naar de vogels op de voederplaats 
kijken. De toegang is gratis, maar 
een gift in ons 'offerblok' wordt 
natuurlijk op prijs gesteld. Er is 
deskundige begeleiding aanwezig. 
U moet wel 10 jaar of ouder zijn. 
Zie ook onze website: www.thijs-
seshof.nl.
Maar u kunt natuurlijk, als het even 
kan, lekker de natuur in trekken. 
Wandelen of fietsen. We hebben 
in onze omgeving zo veel duin, 
strand, bossen en aardige parken. 
Ga bijvoorbeeld eens van Haarlem 
uit naar de Ringvaart bij Schalkwijk 
en Molenwijk. Prachtig is het daar!
Bomen kijken, daar is het nu ook 
een goede tijd voor. Ze staan er kaal 
en trots bij. Bekijk ze goed en let 
dan vooral op hun bijzondere ken-
merken. Speciaal de schors is soms 
wonderschoon. Neem de berk, die 
is nu aan het vervellen en daardoor 
prachtig zilverwit. Door hun fijne, 
sierlijke takkenstelsel - zeker als 
het mooi tegen de lucht afsteekt of 
vol met rijp zit - staan ze prachtig 
in ons landschap. Ik vind het een 
van onze mooiste bomen. Soms zit 
er een heksenbezem in, dat is een 
grote wirwar van takken. Als u dat 
treft en u bent met jonge kinderen, 
dan kunt u daar vast prachtige en 
graag vooral leuke sprookjes bij 
verzinnen.
De plataan vervelt ook, de jonge 
schors is fris geel van kleur. En in 
deze tijd van het jaar hangen in hun 
takken vaak nog de zaadballetjes.
Geniet deze maand weer van onze 
prachtige natuur, dat wensen u 

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke Wol-

ters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in februari

Het waterhoen.

haarlem - Architectuurhistori-
cus Suzanne Roelofs neemt men 
maandag 2 februari, van 20.00 
tot 22.00 uur, mee op reis naar 
New York. Zij staat die avond stil 
bij de diversiteit in architectuur: 
de eerste hoogbouw van bak-
steen, prachtige art deco uit de 
jaren '20 en '30 van de 20e eeuw, 
modernistische wolkenkrabbers 
uit de jaren '50 en '60 en de meer 
decoratieve, postmodernistische 
complexen als reactie daarop. De 
lezing vindt plaats in de Biblio-
theek Haarlem Centrum, aan de 
Gasthuisstraat 32. De toegangs-
prijs bedraagt 10 euro; niet-leden 
betalen 12,50 euro. Inschrijven 
kan via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. x

Lezing over 
New York

De moderne architectuur van New 
York staat centraal op 2 februari (Foto: 
pr).

haarlem - Op zaterdag 31 januari 
wordt er een wandeling gehouden 
door het historisch centrum van 
Haarlem. Het centrum rondom 
de Grote Markt vertelt veel over 
de geschiedenis van de Spaarne-
stad. Maar ook de kleine straatjes 
en stegen eromheen voegen hun 

Wandelen door 
historisch centrum

eigen verhaal toe aan de rijke his-
torie.  Een bezoek aan het oudste 
hofje hoort daar zeker bij. Het 
vertrek is om 13.30 uur vanaf het 
Archeologisch Museum, Grote 
Markt 18. De kosten bedragen 4 
euro. Aanmelden kan via de web-
site (www.gildehaarlem.nl), via 
e-mail (gildewandelingen@gmail.
com) of telefonisch op werkdagen 
tussen 09.00 en 10.00 uur en 18.00 
en 19.30 uur (06-16410803). x

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding
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Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Tijdelijk 
woonruimte nodig

voor een 
overbruggingsperiode? 

Kaag Resort in Warmond 
heeft gemeubileerde 

2- en 3-kamer-
appartementen te huur 

voor periodes tot 
6 maanden. Huurprijs vanaf 
€ 1.350,- per maand. Meer 
weten? Bel 088-2002345.Wil je al zo lang

GITAAR
piano- of drumles?

 
Bij Muziekschool

’t Muzenhuis
Haarlem / Velserbroek

kun je nu beginnen.
 

Info 023 - 536 05 25 of
ga naar www.muzenhuis.nl.

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.
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haarlem - Terwijl in Amsterdam de 
klassieker Ajax-Feyenoord van start 
ging, maakte de Haarlemse voetbal-
gemeenschap zich afgelopen zondag 
op voor haar eigen klassieker: HFC 
EDO-Koninklijke HFC. Deze Haarlemse 
derby is al jarenlang een hoogtepunt 
in de competitie en doordat beide eer-
ste elftallen vorig jaar promoveerden 
naar de hoogste amateurdivisie, tref-
fen ze elkaar ook dit seizoen weer. Tot 
groot genoegen van beide verenigin-
gen en hun supporters.

door Jacqueline Wallaart

Voorafgaand aan de hoofdwed-
strijd speelden de jonge D1-talen-
ten van EDO en Koninklijke HFC 
een voorwedstrijd. Aangemoedigd 
door ouders en vrienden lieten de 
jongens een mooi partijtje voetbal 
zien. De knappe voorsprong (1-0), 
die de ploeg van EDO had tijdens 
de rust, kon zij niet behouden; de 
wedstrijd werd gewonnen door de 
gasten met 1-5. De D1 van Konink-
lijke HFC staat momenteel eerste 
in de Hoofdklasse en bleek te sterk 
voor EDO, dat ook nog vier belang-
rijke spelers op de bank moest laten 
zitten vanwege blessures. EDO-spe-
ler Ersin Sigmaz (12) na afloop: "Ik 
denk dat we na de voorsprong in 
de rust, onze tegenstanders hebben 
onderschat. We hadden meer druk 
moeten zetten en korter op de man 
moeten spelen." Ondanks het verlies 
was Ersin tevreden: "Wij spelen zelf 
tweede klasse en hebben nog niets 
verloren. Het is dan leuk om tegen 
teams te spelen, die hoger zijn inge-
deeld. Leuker dan om altijd maar te 
winnen. We leren hier veel van."

Aftasten
Toen was het tijd voor de eerste 
Haarlemse Topklassederby op het 
Noordersportpark. De warme kan-
tine waar menigeen de wedstrijd 
tussen Ajax-Feyenoord, die daar op 
groot scherm te zien was, van com-
mentaar voorzag, werd verlaten 
voor hun eigen topper. In de hoop 
dat deze wat levendiger zou worden 
dan de eerste helft van de klassie-
ker in de eredivisie. Dat bleek helaas 
niet het geval; beide Haarlemse 
ploegen leken elkaar in het eerste 
bedrijf vooral af te tasten, hetgeen 
resulteerde in een wat saaie eerste 
helft. "Het is een redelijk evenwich-
tige wedstrijd, waarbij de grootste 

kansen voor EDO waren", aldus 
HFC-voorzitter Pruijn na afloop van 
de eerste helft. "Laten we hopen op 
meer spektakel in de tweede helft."

Geen haat en nijd
Ook EDO-supporter Pompe (65) 
was nog niet onder de indruk: 
"Met dit spel kan het twee kanten 
op vallen." Sinds hij een jaar gele-
den verhuisde van Bennebroek 
naar Haarlem Noord, volgt Pompe 
de verrichtingen van EDO. "Naast 
het Bennebroekse BSM, waar hij 
zelf heeft gevoetbald en nog steeds 
vrijwilliger is, was Pompe fervent 
supporter van HFC Haarlem. In 
EDO heeft hij een goede vervanger 
gevonden op niveau: "Ik ben vorig 
seizoen ingestapt toen EDO Hoofd-
klasse speelde. In die klasse wordt 
goed gevoetbald; eigenlijk vind ik 
het weinig onderdoen voor de Top-
klasse." Wel hoopt Pompe dat EDO 
volgend jaar in de Topklasse blijft 
spelen. "Het lijkt erop dat als je een-
maal onderaan staat, alles tegenzit. 
Veel wedstrijden verliest EDO in de 
laatste minuten. Soms onverdiend, 
maar dat telt niet. Wat betreft het 
spel doen de jongens het goed, 
maar als je niet scoort, dan win je 
niet." Vandaag heeft EDO volgens 
Pompe de kans om punten te pak-
ken: "Maar dan moeten ze wel iets 

strijdlustiger worden. Je ziet dat het 
er vriendschappelijk aan toe gaat, 
ze gunnen elkaar de punten. Het is 
geen haat en nijd zoals vroeger tus-
sen HFC Haarlem en Telstar."

Kansen
Die strijdlust kwam er gelukkig in 
de tweede helft en zo werd het ook 
voor het toegestroomde publiek een 
aantrekkelijke wedstrijd met kan-
sen voor zowel EDO als HFC. Vooral 
het laatste kwartier probeerde EDO 
de drie punten binnen te halen met 
aanvallend voetbal. Vijf minuten 
voor tijd viel dan eindelijk de eer-
ste goal. Niet voor EDO, maar voor 
HFC met een doelpunt van Gertjan 
Tamerus. Er volgde nog een span-
nend slotoffensief met kansen voor 
EDO, maar het lukte de ploeg uit 
Haarlem Noord niet om met een 
gelijkspel het veld af te lopen, het-
geen volgens velen meer recht zou 
hebben gedaan aan de wedstrijd. 
"Vandaag heeft de gelukkigste 
gewonnen", concludeerde HFC-trai-
ner Pieter Mulders na afloop.
Zoals gewoon is bij de derby bleef 
het na afloop nog lang gezellig op 
het Noordersportpark. Beide elftal-
len hopen elkaar volgend seizoen 
weer tegen te komen. In de Top-
klasse uiteraard. x

"Gelukkigste heeft gewonnen"
Haarlemse klassieker eindigt in overwinning voor HFC

Na een aftastende eerste helft, kreeg het Haarlemse publiek in de tweede helft 
van de stadsderby HFC EDO-Koninklijke HFC een aantrekkelijke wedstrijd te zien 
met kansen voor beide ploegen (Foto: Jacqueline Wallaart).

haarlem - Onlangs organiseerde 
het Jeugdsportfonds Haarlem een 
schaatsmiddag voor basisscholie-
ren op de Haarlemse IJsbaan, met 
medewerking van Rabobank Haar-
lem en IJsclub Haarlem. De schaats-
middag leverde bijna 1.700 euro op. 
Hierdoor kunnen zeven kinderen 
uit minimagezinnen een jaar lang 
sporten.
IJsbaan, Rabo Haarlem en 
Jeugdsportfonds Haarlem hebben 

de intentie om in september 2015 
weer een schaatsmiddag voor het 
goede doel te organiseren.
Bovendien bood de IJsbaan het 
Jeugdsportfonds Haarlem aan om 
voor een periode van drie jaar een 
grote banner langs de IJsbaan te 
hangen. Deze opvallende, oranje 
banner van ruim vijf meter breed 
werd vorige week opgehangen.
Voor meer info: www.jeugdsport-
fondshaarlem.nl. x

Jeugdsportfonds Haarlem 
krijgt banner bij IJsbaan

Op de foto IJsbaanmanager Rob Kleefman (rechts), Jeugdsportfondsconsulente 
Babette van der Weg (midden) en de Jeugdsportfonds Haarlem-bestuursleden 
en organisatoren van de schaatsdag Teun de Mon, Jan Baas en Herber van de 
Minkelis (v.l.n.r.) (Foto: pr).

haarlem - Momenteel is in de open-
bare bibliotheek aan de Planetenlaan 
de tentoonstelling 'Halte Schoten' 
te zien. Deze is samengesteld door 
medewerkers van Stichting Historisch 
Schoten. Onderwerp is het openbaar 
vervoer in de voormalige gemeente 
Schoten, wat nu Haarlem Noord is.

De veranderingen in en groei van 
Schoten werden vooral bepaald 
door de ontwikkelingen in Haarlem 
en ook dit wordt uitgebreid toege-
licht. Het is opmerkelijk dat een 
boerengemeente met rond het jaar 
1900 slechts 650 inwoners, amper 
vijftien jaar later over een elektri-
sche tram met remise beschikte.
De geschiedenis begint bij het ver-

voer met paard en wagen, gevolgd 
door de paardentram, die aanvan-
kelijk over de weg reed, zonder 
rails. De paardentram zelf heeft 
nooit in Schoten gereden, maar was 
wel de basis van de latere elektri-
sche tram.
De tentoonstelling schetst een beeld 
van de ontwikkeling van het ver-
voer in Haarlem Noord met foto's, 
die een indruk geven van die tijd. 
Ook zijn er diverse voorwerpen, die 
deze historie illustreren.
De tentoonstelling is tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek, aan 
de Planetenlaan 170 in Haarlem, te 
zien en duurt tot en met zaterdag 
14 maart. x

Tentoonstelling 'Halte Schoten' 
in bibliotheek Planetenlaan

Maaltijdbezorger gewond 
na frontale aanrijding

haarlem - Een maaltijdbezorger is maandagavond gewond geraakt bij een fron-
tale botsing in Haarlem. Rond kwart over zeven ging het mis toen de jongen op 
zijn bezorgscooter richting het centrum reed. Een dame die aan de verkeerde 
kant van de weg reed, botste frontaal op de scooter. Zowel de bezorger op de 
scooter als de fietsster kwamen bij het ongeval hard ten val. De maaltijdbezorger 
moest door ambulancepersoneel worden opgevangen. Nadat hij gestabaliseerd 
is, is hij naar het Kennemer Gasthuis overgebracht voor verdere behandeling. 
De fietsster kwam er met wat spierpijn vanaf. Door het ongeval was de rijbaan 
richting het station tijdelijk gestremd voor het verkeer (Foto: Michel van Ber-
gen). x

HAARLEM - Pletterij Debat en Cultuur 

toont op de dinsdagavond in februari 

meesterwerken tijdens haar Cinema 

Club. Filmkenners Lenie Peetoom en 

Simon Turner voorzien beurtelings 

de cinematografische pareltjes van 

een korte inleiding.

Het aanbod is afwisselend: zowel 
bejubelde klassiekers als onterecht 
vergeten (cult)films passeren in 
Cinema Club de revue. Nieuw in 
2015 is: 'De maand van…'. Elke 
maand  een ander thema. In februari 
is dit: Europese meesterwerken.
Het programma ziet er als volgt uit: 
3 februari 'Ossesione' (1943), 10 

februari 'Les enfants du Paradis' 
(1945), 17 februari 'Dagboek van een 
Kamermeisje' (1964) en 24 februari 
'Wilde Aardbeien' (1957).
Aanvang is telkens om 20.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 3 euro, tot 
25 jaar betaalt men 1,50 euro (inclu-
sief lidmaatschap Cinema Club). 
Reserveren is niet verplicht, wel 
gewenst. Dit is mogelijk via reserve-
ren@pletterij.nl en 023-5423540. Er 
is geen pinautomaat aanwezig in de 
Pletterij.
Pletterij Debat en Cultuur is te vin-
den aan de Lange Herenvest 122 in 
Haarlem. Voor meer info: www.plet-
terij.nl. x

Europese meesterwerken 
in Cinema Club van Pletterij
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

Viool- piano-, keyboard
drums-, saxofoon-,

klarinet-, accordeon- of
ZANGLES?

Muziekschool ’t Muzenhuis
Haarlem-Velserbroek
kun je nu beginnen.

Info 023 – 536 05 25 of ga
naar www.muzenhuis.nl.

 
 

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

WWW.VANSPLINTERS.NL
jouw webwinkel voor houten

woonaccessoires en
meubels

op maat. Kijk op de site
en maak gebruik van onze

kennismakingskortingcode*
SPLNTRS01
* niet op maatwerk

Handmade with love voor
jou

ADHD
en wat NU?

Informatieavond over ADHD
en wat je eraan kan doen

in:
Gezin, Relaties, Werk
10 februari om 19.30u
Rosmolen 28, Leiden

info: www.adhdenwatnu.nl
of 0653778494
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

De hele maand februari:

 3-gangen keuze menu 
€ 25,00!

U kunt kiezen uit onze hele 
menukaart

Kom ook genieten van onze 
nieuwe gerechten. 

Alles huisgemaakt en 
met passie bereidt!

Wij hebben er zin in!

U vind ons op het Nieuwe Kerksplein; 
op 3 minuten loopafstand van de parkeer-

garage van het Houtplein, 3 minuten lopen 
naar de Stadsschouwburg en op 4 minuten 

lopen naar Pathé.

de Wandelaar, Lange Annastraat 56, Haarlem

Nieuwe Kerksplein

www.restaurantdewandelaar.nl Tel. 023 534 10 32

BELISOL HAARLEM

A. Hofmanweg 32
2031 BL Haarlem
T- 023 8812121
E-Haarlem@belisol.nl

www.haarlem.belisol.nl

50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

Eiken, noten, iepen, teak
i.c.m. met RVS

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00
Kijk ook op:

vanderschaftmeubelen.nl

ZANGLES
Ervaren docente met

conservatorium opleiding.
Zangles voor alle

leeftijden.
Klassiek en lichte muziek.
Uitstekende referenties.

M. 06 53547078
 
 

'Kunst Na Arbeid'
Bennebroek

biedt aan: 10 mnd. per jr.
MUZIEKLESSEN

Blokfluit, Gitaar,
Drums, Trompet.......
Vanaf € 5,- per les

muziekles@knabennebroek.
nl

of bel 06 4623 5776
 

MASSAGE
Massagetherapie,

ontspanningsmassage ,
sportmassage en meer. Ook
massage aan huis mogelijk.
www.htmassage.nl of bel

06 22442711
 

ZZP
en freelance

*Verpleegkundigen
*Ziekenverzorgenden

*Gezelschapsdame/heer
Particulier en PGB

Meld u aan via:
www.levarie.nl

óf bel: 06-28891366
 
 

GEZOCHT
per direct voor nette
werkende jongeman,

kamer/ woonruimte,+-
300,-, tel:06-30929672,
Haarlem en omgeving.
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Het huis van de goede wijnen
Nu ook op maandag open van 11:00 tot 18:30 uur!

www.wijnhuisheemstede.nl

Asian Delights heeft gerechten voor 
een gezond, gelukkig en rijk leven

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede

www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Gril - Steaks - Oosters - Chinees 

Overig - Indonesisch - Vietnamees

Hollands - Vegetarisch

023-5242379

Paul Mans
Rookwaren, tijdschriften,

Stomerij-depot, PostNL,

Lotto, Staatsloterij, wenskaarten, 

kantoor- en schrijfartikelen.

023-5242809

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

HEEMSTEDE – ‘Sam sing’ betekent: een 
gelukkig leven, een gezond en lang le-
ven en een rijk leven. Sam sing is ook  
een menu van Asian Delights van drie 
gerechten waarin een keuze gemaakt 
kan worden uit 18 gerechten, met 
tweemaal witte rijst. “Zelf eet ik bijna 
elke dag een van onze gerechten, mijn 
favoriete gerechten zijn pekingeend 
en babi pangang”, zegt eigenaar en 
gastheer van Asian Delights, Eddie 
Lau.

door Christa Warmerdam

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat 

Eddie Lau (foto) het Chinees specialitei-

tenrestaurant Asian Delights, aan het 

Roemer Visscherplein 25 in Heemstede, 

van zijn tante en oom overnam. “Ik kom 

uit een echte horecafamilie. Voordat ik dit 

restaurant overnam, werkte ik in een Chi-

nees restaurant in Schalkwijk, dat nu door 

mijn broer Ricky wordt gerund.”

Het restaurant Asian Delights, tegen-

over Station Heemstede-Aerdenhout, is 

al jaren een begrip in de regio. Het res-

taurant staat bekend om de Chinese en 

Kantonese gerechten uit Hong Kong. Lau: 

“We hebben heel veel vaste klanten uit 

de regio. De laatste jaren is het afhalen 

weer  helemaal in. Sinds twee jaar be-

zorgen we ook en dat waarderen onze 

klanten ook heel erg. Al onze gerechten 

worden vers bereid in onze eigen keuken 

en we streven ernaar dat de gerechten, 

afhankelijk waar het naartoe moet, bin-

nen 20 tot 40 minuten bezorgd worden. 

Wij zijn het enige Chinese restaurant, dat 

ook bezorgt. Daarnaast verzorgen wij ook 

catering voor feestjes en kantoren vanaf 

vijftien personen. Dit kan een vast menu 

zijn, maar kan ook zelf samengesteld wor-

den vanaf 13,50 euro. Wij brengen alles 

compleet met  warmhouders en stellen 

zo een buff et samen van verschillende 

gerechten.”

Asian Delights heeft ook een groot aantal 

vegetarische gerechten op de menukaart 

staan.

Asian Delights
Roemer Visscherplein 25

Heemstede

Tel. 023-5242379

www.asiandelights-heemstede.nl

Wij zijn ook op zondag van 
09:00 tot 18:00 uur open.

Zandvoortselaan 175 Heemstede.

023 - 524 43 83

W: www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede

023-5442992 www. huizevanwely.nl

Bestel op tijd uw chocolade hart met tekst!

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

ZANDVOORTSELAAN 173 • 2106 AM HEEMSTEDE
TEL.: 023-5241203

DROGISTERIJ

BART
PARFUMERIE

“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING”

Winteropruiming
10 tot 50% Korting

aser Clinic Cornea
Zandvoortselaan 179 Heemstede

Tel: 023-5767470    www.ooglaserklinieklcc.nl

Deze bon is geldig van 3 t/m 6 februari 2015.

Tegen inlevering van deze waardebon
(uitsluitend bij bakker van Vessem in 
Heemstede Zandvoortselaan)

50% korting op
2 kokoskoeken

OP=OP (1 bon per klant)

Vanaf maandag 2 februari
zijn wij weer geopend!

Ook willen wij iedereen herinneren aan de 
VALENTIJN op zaterdag 14 februari ❤ ❤

T: 023-5442330

Zandvoortselaan 155 2106 AM Heemstede

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

Ook op zondag open van 16.00 - 20.00 uur.

Wij zijn op zoek naar nieuwe

medewerkers (sters)
van ma. t/m za. tussen

14:30 - 16:30 uur en van 18:30 - 21:00 uur



De oren en 
ogen van 
het politieteam

Burgers mogen
meedenken
over Haven

Wijkteam neemt
kijkje in keuken
van SEIN

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 5 februari 2015

bennebroek - Vorige week heeft de 
aftrap plaatsgevonden van de ver-
bouwing van de voormalige Fran-
ciscusschool in Bennebroek. Vanaf 
september is hier het Centraal Ser-
vice Punt (CSP) gevestigd. In het bij-
zijn van vertegenwoordigers van de 
Stichting de la Salle, gemeente, Wel-
zijn Bloemendaal, de bibliotheek, de 

Stichting Tentoonstellingen Benne-
broek en Op Stoom, gaven wethouder 
Jur Botter en de directeur van Stich-
ting de la Salle, Paul Bronstring, het 
startsein voor de verbouwing.

De oude Franciscusschool biedt 
veel ruimte en mogelijkheden en 
krijgt nu een tweede leven met een 
publieke functie. Het is een aan-
trekkelijk, monumentaal gebouw 
met een bijzondere geschiedenis. 
75 jaar lang heeft er in het gebouw 
een school gezeten. De inrichting 
van het gebouw is door de jaren 
heen flink veranderd, net als het 
onderwijs. Jur Botter kreeg uit han-
den van de directeur van Stichting 
de la Salle het boek 'Herinneringen 
aan een dorpsschool, St. Francis-
cusschool 1929-2004' overhandigd. 
Het boek is een verzameling van 
herinneringen van oud-leerlingen 
en leerkrachten en bevat ook heel 
veel foto's.

Vrolijke bouwplaats
Alle leerlingen van de Franciscus-
school, van jong tot oud, hebben 
tekeningen gemaakt, die op bouw-
doeken zijn geprint. Zij vormen een 
vrolijk geheel op de bouwhekken, 
die om het gebouw zijn geplaatst. 
Als dank voor hun inspanningen 
namen twee kleuters en twee 
achtstegroepers een groot knutsel-
pakket in ontvangst, dat wethou-
der Botter hen aanbood namens de 
Gemeente Bloemendaal.

Breed en goed bereikbaar
Een breed en goed bereikbaar CSP 
voor de kern Bennebroek is uit-
gangspunt geweest voor de plan-
nen, die nu tot uitvoer komen. 

Inwoners uit Bennebroek krijgen 
na de oplevering van het gebouw 
de gelegenheid om dicht bij huis 
hun paspoort op te halen, vragen 
te stellen over zorg en welzijn 
en ook andere dienstverlening is 
straks beschikbaar. Door de voor-
malige school een tweede leven te 
geven, kan het gebied zich samen 
met de Franciscusschool en Meerle-
ven ontwikkelen tot een bruisend 
hart in Bennebroek. De openbare 
ruimte om de gebouwen wordt 
hierin ook nadrukkelijk betrok-
ken. De plannen daarvoor worden 
de komende maanden verder uit-
gewerkt. Wethouder Botter roept 
iedereen op een nieuwe naam te 
verzinnen voor het Centraal Ser-
vice Punt. x

Wethouder geeft aftrap voor 
verbouwing Franciscusschool

Jur Botter met de leerlingen, die tekeningen gemaakt hebben voor de bouwdoe-
ken (Foto: Cor van Iperen).

BLOEMENDAAL - De commissaris van 

de Koning in de provincie Noord-Hol-

land, Johan Remkes, heeft na overleg 

met de fractievoorzitters van de 

Gemeente Bloemendaal besloten 

Aaltje Emmens-Knol te benoemen tot 

waarnemend burgemeester van Bloe-

mendaal. De benoeming ging in op 

donderdag 29 januari. Ruud Neder-

veen diende op 22 januari zijn ontslag 

in als burgemeester.

De ontstane situatie en de bestuurs-
cultuur in de Gemeente Bloemen-
daal zijn voor de commissaris van 
de Koning aanleiding om een waar-
nemend burgemeester te benoe-
men. Hij heeft Emmens-Knol een 
stevige opdracht meegegeven. Zij 
moet de oorzaken, die ten grondslag 
liggen aan de huidige bestuurscul-
tuur in Bloemendaal verkennen of 
laten verkennen. De resultaten van 
de eerste verkenning zal de waar-
nemend burgemeester rapporteren 
aan de commissaris van de Koning 
in een vertrouwelijk ambtsbericht. 
Daarnaast is haar gevraagd een 
traject gericht op verbetering van de 
bestuurscultuur en de onderlinge 
bestuurlijke verhoudingen te initië-
ren. Tevens moet zij toezien op een 

heldere en eenduidige toepassing 
en handhaving van wet- en regelge-
ving. De waarnemend burgemeester 
kan zich hierbij laten ondersteunen 
door externe deskundigen en/of 
onderzoekers als zij dit nodig acht. 
Zoals gebruikelijk zijn de kosten van 
eventuele ondersteuning voor reke-
ning van de gemeente. De commis-
saris van de Koning zal na ongeveer 
zes maanden met de fractievoorzit-
ters en het college spreken over de 
voortgang van dit proces.
De vacature van burgemeester zal 
voorlopig niet worden ingevuld.
Emmens-Knol is ruim 21 jaar burge-
meester geweest. Na de fusie van de 
voormalige gemeenten Akersloot, 
Limmen en Castricum, was zij van 
2002 tot 2011 burgemeester van de 
Gemeente Castricum. Daarvoor was 
zij burgemeester van de Gemeenten 
Eibergen (1996-2002) en Westerbork 
(1989-1996). Ook was zij wethouder 
in de Gemeente Naaldwijk (1986-
1989). Zij is lid van de PvdA en is 68 
jaar. Aaltje Emmens-Knol is voorzit-
ter van het Overlegorgaan Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Zij zal 
deze functie tijdelijk neerleggen 
voor de duur van de waarneming in 
Bloemendaal. x

Aaltje Emmens-Knol (PvdA) 
waarnemend burgemeester

bloemendaal - De GroenLinksfractie 
in Bloemendaal heeft onlangs tij-
dens de raadsvergadering meege-
deeld, dat Richard Kruijswijk haar 
kandidaat is, die wordt voorgedra-
gen om het wethouderschap van 
Marjolein de Rooij over te nemen. 
Er is nog een aantal punten in 
de coalitie uit te onderhandelen, 
maar de fractie gaat ervan uit dat 
Kruijswijk in de raadsvergadering 
van donderdag 19 februari beëdigd 
wordt. x

Kruijswijk nieuwe 
wethouder GL

bennebroek - Op vrijdag 6 febru-
ari is er weer een Trefpuntcafé. 
Te gast is dan Erica de Vries. De 
Vries is kinderarts in het Kenne-
mer Gasthuis en haar aandachts-
gebied is kindermishandeling. Zij 
zal uitleg geven over verschillende 
vormen van kindermishandeling. 
Daarnaast zal ze vertellen over 
hoe je het kan herkennen en wat 
je als ouder, als grootouder, als 
leerkracht of als omstander kan 
doen, wanneer je een mishande-
ling van een kind vermoedt. Aan-
vang is om 20.30 uur. De zaal is 
open vanaf 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Voor koffie en een drank-
je wordt gezorgd. Het Trefpunt is 
te vinden aan het Akonietenplein 
1 in Bennebroek. x

Trefpuntcafé over 
kindermishandeling

bloemendaal - Alleen op de Wereld, 
de Kleine Kapitein, Pipi Langkous, 
De Brief voor de Koning, Kruimel-
tje. Wat is mooier dan met elkaar 
van gedachten te wisselen over 
het boek uit je jeugd, dat bepa-
lend is geweest voor de rest van je 
(lees)leven. Dit kan nu in de biblio-
theek in Bloemendaal op 11 febru-
ari, 11 maart en 15 april van 14.00 
tot 15.30 uur, samen met Joke Lin-
ders, die haar carrière als schrij-
ver en illustrator mede te danken 
heeft aan al die kinderboeken. De 
toegang is gratis. Men wordt ver-
zocht zich aan te melden via www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl. De Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland vestiging Bloemendaal is 
te vinden aan de Korte Kleverlaan 
9 in Bloemendaal. x

Het beslissende 
boek uit je jeugd

heemstede - Op zondag 15 febru-
ari is er in de serie Theeconcerten 
Klezmermuziek een optreden van 
het ensemble Rozjinkes. Aanvang 
in de Oude Kerk in Heemstede is 
om 15.00 uur. De toegang is gra-
tis, wel wordt er een deurcollecte 
gehouden. De Oude Kerk bevindt 
zich aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Na afloop zijn er thee, 
koffie en gebak in de Pauwehof. x

Klezmerklanken 
in Oude Kerk

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Open TopTrouwloca�e
8 februari van 11.00 - 17.00 uur

‘Een oase van rust voor spor�eve 
en culinaire ontspanning.’ 

Weekmenu € 29,50

(vrijdag 6 februari t/m donderdag 12 februari)

Salade van hertenham met compote 
van rode uit en port

Duo van kalfsvlees met Madeira jus
Taartje van soesjes gevuld met wi�e 

en pure chocolade mousse
Madiwodo-schotel € 10,50

Winterse zuurkoolstamppot met 
gehaktbal en mosterdjus

Tespellaan 53 Noordwijkerhout
T 0252-241333 www.tespelduyn.nl

(Ma. 9 feb - do. 12 feb) Lekkerste gerecht 

Noordwijkerhout

Culinair 2014!
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Openingstijden:
Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur VRIJ PARKEREN!

P

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Elke
zondagopen!

BIJ PRONTO WONEN CRUQUIUS
OPRUIMING



heemstede - De Gemeente Heemste-
de inventariseert via de website de 
wensen en ideeën voor de Haven van 
Heemstede, het havengebied aan de 
Heemsteedse Dreef. De resultaten 
worden verwerkt in de visie op de 
Haven, die dit voorjaar wordt opge-
steld. Deze visie schetst hoe het 
gebied er in de toekomst zou kunnen 
uit zien.

De gemeente wil graag aan de slag 
met de inrichting van de Haven. 

Of de plannen ook daadwerke-
lijk kunnen worden uitgevoerd, 
is afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden. Ook ondernemers 
zijn van harte uitgenodigd om mee 
te denken en ideeën aan te leveren. 
Wensen en ideeën zijn tot en met 
31 maart via www.heemstede.nl/

haven aan te dragen. Onder dege-
nen die reageren, wordt een rond-
vaart voor twee personen verloot.
Via www.heemstede.nl/haven 
verzamelt de gemeente de wen-
sen en ideeën van omwonen-
den, inwoners, gebruikers, 
(watersport)verenigingen en ande-
re geïnteresseerden. Ook hoopt de 
gemeente op reacties van geïnteres-
seerde ondernemers. Op basis van 
alle reacties maakt de gemeente 
keuzes, die worden verwerkt in 
de visie. Deze visie wordt vervol-
gens besproken in de gemeente-
raad. Dan hoopt de gemeente ook 
meer duidelijkheid te hebben over 
de financiële haalbaarheid van de 
plannen.

Visie
Het college van B en W en de 
gemeenteraad van Heemstede vin-
den dit hét moment om een visie 
voor de haven te maken, nu dui-
delijk is wat de plannen voor het 
bouwplan Havendreef (het gebied 
ten noorden van de Havenstraat-
oost) inhouden. Zij zien de herin-
gerichte Haven als een kans om 
economie, recreatie en toerisme in 
Heemstede te versterken. x
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Denk mee over de 
Haven van Heemstede

De gemeente wil graag aan de slag met de inrichting van de Haven. Of de plan-
nen ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd, is afhankelijk van de finan-
ciële mogelijkheden (Artist impression: pr).

BLOEMENDAAL - Aaltje Emmens-Knol 

is pas één dag waarnemend burge-

meester van Bloemendaal als ze de 

vergadering van de gemeenteraad van 

donderdag 29 januari opent. Emmens-

Knol is de vervanger van Ruud 

Nederveen, die zijn ambt onlangs 

neerlegde. "Mooier werk bestaat er 

eigenlijk niet."

door Christa Warmerdam

Nestor van de raad, André Burger, 
verwelkomt Aaltje Emmens-Knol 
met een bloemetje. In haar ope-
ningstoespraak vertelt Emmens-
Knol eerst wat over zichzelf: "Ik ben 
geboren in Steenwijk, getogen in 
Giethoorn. Toen leerde ik mijn man 
kennen, die woonde in Naaldwijk 
en ben ik met hem meegegaan. In 
Naaldwijk, waar ik 22 jaar gewoond 
heb, ben ik politiek actief geworden 
en ook wethouder geweest. Toen 
werd ik burgemeester in Wester-
bork. Ik trouwde toen ik 21 was - erg 
jong - en na 22 jaar zei ik 'eindelijk 
gerechtigheid', want toen ging mijn 
man met míj mee."
Emmens-Knol vervolgt: "Na zes jaar 
Westerbork werd ik burgemeester 
van Eibergen. En uiteindelijk ben ik 
daarna nog negen jaar burgemees-
ter van Castricum geweest. In 2011 
ben ik met pensioen gegaan, maar 
werken is altijd mijn hobby geweest 
en zeker dit werk; mooier werk 
bestaat er eigenlijk niet."

Duidelijke afspraken

Haar boodschap richting de raads-
leden is duidelijk: "We moeten 

samen willen werken in het belang 
van de burgers van de Gemeente 
Bloemendaal. U bent als gemeente-
raad het hoogste orgaan. U neemt 
de besluiten en het college doet wat 
het moet doen. We moeten over die 
rolverdeling duidelijke afspraken 
maken. Maar u kunt het niet alleen, 
het college kan het niet alleen en 
de medewerkers kunnen het niet 
alleen. We zullen moeten samen-
werken. Dat is ook altijd mijn credo 
geweest."
Haar voorganger vergeet ze niet: "Ik 
wil graag mijn dank uitspreken aan 
oud-burgemeester Nederveen. Hij 
heeft al die jaren hier met hart en 
ziel gewerkt en inzet getoond."

Transparant

Over openheid en transparantie 
zegt Emmens-Knol: "De bedoeling is 
om zo open en transparant mogelijk 
te zijn waar het kan en waar het niet 
kan, kan het niet. Maar daar moet je 
wel afspraken over maken. In prin-
cipe sta ik een zeer open houding 
voor. En dus ook helder communi-
ceren."
Na ruim twee uur kan Aaltje 
Emmens-Knol haar eerste vergade-
ring in Bloemendaal afsluiten. "Het 
was even wennen, van beide kanten 
misschien. Ik ken niet alle dossiers, 
dus ik weet niet of ik overal goed op 
reageer, maar ik doe mijn best. Ik 
hoop dat we in de toekomst goed 
samen zullen werken en een mooie 
tijd met elkaar tegemoet gaan."
De hele vergadering is terug te zien 
op: www.gemeenteraad.bloemen-
daal.nl. x

"We moeten samen willen werken 
in het belang van de burgers"

vogelenzang - Dat je bij Brasserie 
Vogelenzang lekker kan lunchen 
en dineren is in de wijde omtrek 
bekend. Des te groter is de verras-
sing van een nieuw concept: 'Vorkje 
Prikken', iets wat je zou verwachten 
van een restaurant met bijvoorbeeld 
een Spaanse keuken.

Op de menukaart staan ruim 20 
gerechten, zowel koud als warm, 
soepen, vlees, vis en desserts. Uit 
al deze mogelijkheden maakt men 
gezamenlijk een keuze van in 
totaal negen of twaalf gerechten. 
Zowel bij de negen als bij de twaalf 

gerechten krijgt iedereen aan tafel 
van ieder gerecht een portie, of je 
nu met z'n tweeën bent of met z'n 
tienen. Een voordeel is dat men 
zelf kan bepalen in welke volgor-
de men de gerechten geserveerd 
wil hebben. Op aanraden van de 
ober is dit drie of vier gerechten 
per keer. Van carpaccio tot een-
denborstfilet en van tonijnfilet tot 
entrecote.
Brasserie Vogelenzang is gevestigd 
aan de Vogelenzangseweg 182 in 
Vogelenzang. Voor meer info, tel. 
023-7432712 of kijk op www.bras-
serievogelenzang.nl. x

'Vorkje Prikken' bij 
Brasserie Vogelenzang

heemstede - Voor de tweede keer gaat 
Spinvis op tournee langs theaters met 
een persoonlijk, intiem programma. 
In de voorstelling komt oud, ouder, 
nieuw en nog maar net geboren mate-
riaal voorbij. Op vrijdag 13 februari 
komt hij met dit nieuwe programma 
én multi-instrumentaliste c.q. zange-
res Saartje van Camp naar Theater de 
Luifel.

In het programma met de titel 'Oog-
contact Van De Eenzaamste Soort' 
worden de nummers aaneengere-
gen door op muziek gezette inter-
views met mensen: oud of jong, 
man of vrouw, over eenzaamheid, 
liefde en ouder worden.
Spinvis wordt begeleid door multi-

instrumentaliste en zangeres 
Saartje van Camp. Zelf speelt hij 
gitaar, piano, elektronica en accor-
deon. Bij Spinvis weet je dat alles 
muziek is en dat hij je meeneemt 
naar een wereld waarvan je het 
bestaan tot dan toe niet kende.
Het optreden in De Luifel begint 
om 20.15 uur. Kaarten à 20 euro 
zijn verkrijgbaar via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

Spinvis treedt op in Luifel

Spinvis komt naar Heemstede (Foto: 
Adrienne Korzilius).

bloemendaal - Het jongerenwerk van 
Welzijn Bloemendaal is gestart 
met nieuwe wekelijkse inloopac-
tiviteiten voor jongeren. Op don-
derdagmiddag kunnen kinderen 
van 10-14 jaar elkaar ontmoeten 
tijdens (zelfbedachte) activiteiten 
van 15.30 tot 17.00 uur. Er is altijd 
wel iets te doen. De vrijdagavond 
is voor jongeren van 12-15 jaar en 
zij kunnen terecht bij de inloopac-
tiviteit @OORD125 van 19.30 tot 
21.30 uur. Hier kunnen jongeren 
met elkaar onder meer muziek 

maken, een wedstrijdje poolen, 
een tafelvoetbaltoernooi houden, 
muziek luisteren of gewoon even 
niksen. Beide activiteiten zijn in 
het gebouw van Welzijn Bloemen-
daal, aan de Bloemendaalseweg 
125 in Bloemendaal. Jongeren die 
weten waarom de avondinloop @
OORD125 heet, maken kans op 
het winnen van een roze olifant. 
Zij kunnen hun antwoord op een 
vrijdagavond melden bij een van 
de begeleiders. Aan de activiteiten 
zijn geen kosten verbonden. x

Nieuwe activiteiten voor jongeren
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

IMGRO BEAUTY
De Haarlemse winkel

voor de (thuis)kapster,
nagelstylisten,

(sport-)massage,
pedicures en alle

uiterlijke verzorging.
 

maandag t/m zaterdag.
Kraaienhorst 54-56 Haarlem

023-5323582

RIJ-ANGST?
Bang voor het stuur?
Onzeker in de auto?
Lang niet gereden?
Angst voor tunnels,

snelweg, vrachtauto's?
Rijbegeleiding op maat in
uw eigen auto met ervaren

coach/rijinstructeur!
www.buromoussault.nl

06-29026339

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Kom snel eens langs bij
SCOOTS2GO

Ruime voorraad nieuwe en
gebruikte a-merk scooters
Ook voor (schade)reparatie
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

 
 
 

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

PARLIAMO
OLANDESE!

Imparare l'olandese con
l'aiuto della propria

madrelingua italiana.
Lezione privata al proprio

livello.
Costi: € 15,- l'ora

www.italianihaarlem.nl
T 0610580622

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

google even.......
 

HUISSIEKOPEN

MINIMAAL 100
voor uw sloop/schade auto

Gratis opgehaald
sloopautoservicedienst.nl

06-22909026

PARANORMAAL
Woensdag 11 februari is er

een paranormale avond
Florisstraat 14 Medium

Gerbrand Elkerbout hoopt
op al uw vragen te mogen

antwoorden Aanvang 20.00
uur 7.50 tel 023 5260583

 
 
 

SCHILDERLES
Een bevrijdende

ontdekkingsreis naar uw
eigen mogelijkheden

Bij Monaa van Vlijmen
3 uur les €25.-

Di,vrij,za-ochtend
www.monaavanvlijmen

0622501604
Waarderweg 78 Haarlem

ALPO PORSCHE PARTS
HAARLEM

Zoekt een aankomend
Magazijn mederwerker voor

verwerken van orders en
div Administratieve

werkzaamheden
Bij voorkeur Mavo
opleiding Leeftijd

vanaf 17 jaar
soll: alpo@planet.nl
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LEEUWENHORST AUTOMOTIVE 
www.leeuwenhorst-automotive.nl  ☎ 023- 6200967

Prijzen zijn rijklaar en inclusief 3 jaar APK- keuring

Onze occasions staan bij garage Heemstede (H)
en bij garage Flinterman (B) in Bentveld.

Occassions
Chrysler Town & Country 3.3 V6 automaat, 7-pers. 135dkm 2007 € 9.950,00 B
Citroen Xsara 1.6 Difference, zeer complete stationwagon 2005 € 3.750,00 H
Fiat Fiorino 1.3 diesel, full options, 90.000 km (excl. BTW) 2010 € 6.500,00 H
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, blauw met., 56.000 km 2008 € 5.250,00 B
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, zwart, 76.000 km 2012 € 6.450,00 H
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, zwart, 80.000 km 2009 € 5.750,00 B
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, blauw metallic, 62.000 km 2007 € 4.495,00 H
Fiat Panda 1.2 Sky, pano. dak, kobaltblauw, 90.000 km 2004 € 3.450,00 H
3 x Fiat Grande Punto 1.2 en 1.4. 2007 /2008 / 2009 vanaf € 5.750,00 H
Ford Fusion, zwart metallic, airco, 107.000 km 2004 € 4.350,00 H
Ford Ka, rood, 64.000 km 2010 € 5.950,00 H
Jaguar X- type 2.5 V6 Estate, d.blauw, beige int. navi 129dkm 2005 € 7.250,00 B
Jaguar S type, 3.0 V6 automaat. donkergroen, 149.000 km 2000 € 4.450,00 H
3 x Lancia Ypsilon Platino /Argento 1.2 / 1.4. 2007 - 2011 vanaf € 4.950,00 H
Land Rover Discovery 3 2.7 TdV6 S, autom. 160.000 km 2006 € 13.950,00 B
Land Rover Freelander 1.8i wagon 4-WD groen metallic  2002 € 4.250,00 B
Nissan Micra, zwart met., airco etc. 63.000 km 2007 € 6.250,00 H
Opel Corsa 1.2 sport, grijs metallic, 122.000 km 2003 € 3.950,00 H
Peugeot 206 Airline, hatchback, blauw met., 41.000 km!! 2007 € 5.950,00 B
Renault Grand Espace 2.0 T aut., pano. dak 7 pers., 150dkm 2005 € 5.950,00 B
Renault Espace 2.0 T aut. nieuw mod., zwart met., 110dkm 2006 € 8.950,00 B
Renault Kangoo 1.6, groen, 145.000 km 2003 € 3.750,00 H
Renault Laguna 2.0 autom., grijs met., 179.000 km 2006 € 3.950,00 H
Renault Clio 1.2 Authentique, rood, 78.000 km 2004 € 4.250,00 B
3 x Saab 9-3 1.8 (T) sport sedan. 2003 / 2004 / 2006 vanaf € 3.750,00 B
Seat Ibiza 1.6 16V Reference, rood met., 62.500 km 2008 € 6.950,00 H
Subaru Forester, 2.0 X, AWD, grijs met., 130.000 km 2003 € 6.950,00 B
Cabrio's;
Saab 900 S 2.0,  volledig gereviseerd,  abs. topklassieker 1992 € 7.950,00 B
MG- F, 1.8, groen met. / beige leer, hardtop etc. 99.000 km 1999 € 4.950,00 B
Saab 9-3 2.0 turbo automaat cabriolet, unieke staat 2001 € 4.450,00 B
Volkswagen EOS cabrio, grijs met., leer etc. 80.000 km 2007 € 11.950,00 B
Budgetcars tot € 2.000,-:
Volvo 940 stationcar 2.0 basis, nieuwe distr., nieuwe APK 1994 € 1.750,00 H
Citroen C5  2.0 stationcar, grijs metallic, (apk 4-2015) 2003 € 1.450,00 B
Renault Scenic 1.6, groen metallic, airco etc. (apk 9-2015) 2000 € 1.950,00 H

Zandvoortselaan 4
2106 CN Heemstede,

023- 5293577
info@garageheemstede.nl

www.garageheemstede.com

Zandvoortselaan 365
2116 EP  Bentveld,

023- 5242212
info@flintermanoccasions.nl
www.flintermanoccasions.nl

bloemendaal - "Wij zijn de oren en 
ogen van het politieteam", zegt wijk-
agent Chantal Bunkers. "Wij weten 
precies wat er in onze dorpen leeft 
en speelt." Samen met collega's 
Theo Achten (Bennebroek), Diana 
van Kekeren (Overveen), Danny Dec-
kers (Bloemendaal) en Jeroen Poppe 
(Strand Bloemendaal) is ze een van de 
wijkagenten van de Gemeente Bloe-
mendaal van het politiebasisteam 
Kennemer Kust.

door Christa Warmerdam

Chantal Bunkers en Theo Achten 
leggen uit wat een wijkagent doet 
en wat de burgers van het wijk-
team kunnen en mogen verwach-
ten. "Wijkagenten zorgen op de 
eerste plaats voor leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk. Dat doen we 
op verschillende manieren", zegt 
Theo Achten. "Zichtbaar en aan-
spreekbaar zijn voor iedereen is 
een belangrijk onderdeel van ons 
werk. Mensen moeten weten dat er 
een wijkagent is, die als het nodig 
is, in kan grijpen als er iets gebeurt 
wat niet goed is. Ik ben ook biker 
en fiets door heel Bennebroek. Het 
grote voordeel daarvan is dat je je 
makkelijker en sneller door kleine 
straatjes kan bewegen, maar ook 
meer aanspreekbaar bent voor de 
mensen. Wij zijn allemaal allround 
politieagenten, maar als wijkagent 
moet je dicht bij de mensen staan 
en weten wat er leeft in jouw wijk. 
We werken daarnaast ook veel en 
goed samen met de handhavers 
van de Gemeente Bloemendaal." De 
wijkagenten nemen bij afwezigheid 
ook voor elkaar waar. Achten: "Wij 
denken niet in hokjes en vakjes en 
gaan ook buiten onze wijk als dat 
nodig is. Wij werken allemaal full-
time en passen ons dienstrooster 
aan, aan de behoefte van de wijk. 
Als er 's nachts ergens herhaaldelijk 
overlast is, dan draai ik een nacht-
dienst om te kijken wat er precies 
aan de hand is."

Eigen karakter
Chantal Bunkers is sinds vorig jaar 
september wijkagent van de dorpen 
Vogelenzang en Aerdenhout en was 
daarvoor wijkagent in Heemstede. 
Bunkers: "Het bevalt me heel goed 
in Vogelenzang en Aerdenhout. Elk 
gebied heeft een eigen karakter 

en heeft een wijkgerichte aanpak 
nodig. In dorpen als Vogelenzang 
en Aerdenhout is de maatschappe-
lijke kant net zo belangrijk als de 
strafrechtelijke kant. Als wijkagent 
krijg je te maken met de meest 
uiteenlopende zaken, van buren-
ruzies tot brand en van vandalisme 
tot voorlichting geven. We zijn ook 
een brug tussen burgers en andere 
instanties. Bij burenruzies bijvoor-
beeld kunnen de mediators van 
de gratis buurtbemiddeling van de 

gemeente hulp bieden." Bunkers 
heeft inmiddels al heel wat burgers 
van haar dorpen ontmoet. "Je moet 
eerst een goed contact opbouwen 
met de inwoners van de dorpen en 
dat doe je door je gezicht te laten 
zien en te praten met de mensen. 
Ik heb toen ik hier begon kennisge-
maakt met de inwoners door onder 
meer met scholen en verschillende 
verenigingen te praten. Op die 
manier bouw je een netwerk op en 
zullen mensen je sneller aanspre-
ken op straat. Het liefst zou ik ook 
een keer per maand een spreekuur 
houden, net als mijn collega's van 
het basisteam Kennemer Kust doen, 
maar daar ben ik nog mee bezig."
De politie is dag en nacht bereik-
baar via nummer 0900-8844. Kijk 
voor meer informatie en spreek-
uren op www.politie.nl. x

"Zichtbaar en aanspreekbaar zijn 
voor iedereen is zeer belangrijk"

Wijkagenten Kennemer Kust:

Chantal Bunkers, Theo Achten, Diana van Kekeren en Danny Deckers zijn samen 
met Jeroen Poppe (niet op de foto) de wijkagenten van de Gemeente Bloemen-

Hert met gewei vast in hek 
bij Hertenkamp Bloemendaal

bloemendaal - Een hert is vrijdagmiddag met zijn gewei in een hek vast komen te 
zitten. Rond tien voor vier zag een bezoeker het gestreste hert en belde daarop 
de brandweer. De brandweer kwam naar het Hertenkamp aan de Brederode-
laan in Bloemendaal om het hert te bevrijden. Om het hert rustig te krijgen, 
probeerde de brandweermannen een doek over het hert heen te gooien. De 
brandweermannen werkten het hert vervolgens naar de grond om hem uit het 
hekwerk te bevrijden. Na zo'n tien minuten was het hert uit het hek bevrijd. 
De beheerder van het hertenkamp zal in kennis worden gesteld. Het is niet de 
eerste keer dat er een hert met zijn gewei vast is komen te zitten (Foto: Michel 
van Bergen). x

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

haarlem - Het Prinses Christina 
Concours houdt in heel Nederland 
regionale selecties voor het Prinses 
Christina Concours 2015. Op vrijdag 
6, zaterdag 7 en zondag 8 februari vin-
den deze voor de regio West 2 plaats 
in Haarlem.

Ruim vijftig jonge getalenteerde 
muzikanten uit onder andere 
Amsterdam, Hilversum, Zaandam, 
Alkmaar en Haarlem dingen mee 
naar een plaatsje in de regionale 
finale. Deze wordt op zondagmid-
dag 8 februari gehouden in de Phil-
harmonie (kleine zaal) om 14.30 
uur.
Deelnemers aan het Prinses Christi-
na Concours zijn jonge muzikanten 
tussen de 12 en 19 jaar. Zij treden 
op voor een professionele jury, die 
uiteindelijk zeven finalisten selec-
teert. Deze selectie wordt op zon-
dagochtend 8 februari bekendge-
maakt. Finalisten maken niet alleen 
kans op deelname aan de landelijke 
halve finale van het concours, maar 
kunnen ook diverse prijzen win-
nen, zoals een solistisch optreden 
met een professioneel orkest, mas-
terclasses bij een bekende Neder-
landse musicus en abonnementen 
op concertseries.
De regionale finale begint om 14.30 
uur en duurt tot ongeveer 16.15 
uur. Daarna is er een pauze en 
bespreekt de jury de optredens. Tij-
dens het juryberaad treedt Percus-
sion Friends op, bestaande uit slag-
werkers Vincent Houdijk en Frank 

Nelissen. Om 17.15 uur worden 
de prijzen uitgereikt door Elvira 
Sweet, gedeputeerde in de provin-
cie Noord-Holland en Bernt Schnei-
ders, burgemeester van Haarlem.
De winnaars van de regiofinale 
mogen terugkomen voor de Dag 
van de Genomineerden: de lande-
lijke halve finale van het Prinses 
Christina Concours op zaterdag 11 
april. De Nationale Finale wordt 
gehouden op zondag 26 april in het 
Lucent Danstheater in Den Haag.
Kaarten voor de regiofinale in Haar-
lem kosten 18 euro of 14 euro (CJP/
studenten). De kaartverkoop loopt 
via 023-5121212 of www.theater-
haarlem.nl. De Philharmonie is te 
vinden aan de Lange Begijnestraat 
11 in Haarlem. x

Jong muziektalent in regiofinale 
van Prinses Christina Concours

haarlem - Neerlandicus Flip Ham-
mann geeft op zondag 15 febru-
ari, van 14.00 tot 15.30 uur, een 
masterclass over de Grote Drie: 
W.F. Hermans, Gerard Reve en 
Harry Mulisch. De lezing vindt 
plaats in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum (Gasthuisstraat 32). De 
toegangsprijs bedraagt 7,50 euro, 
niet-leden betalen 10 euro. Kaar-
ten zijn online te bestellen: www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl. x

Masterclass 
over Grote Drie
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Huis verkocht, maar 
nog geen nieuwe 

woning gevonden?
Informeer eens naar de mo-
gelijkheden van Kaag Resort 
in Warmond. Onze gemeu-

bileerde appartementen 
lenen zich bij uitstek voor 

een overbruggingsperiode 
tot maximaal 6 maanden. 

Huurprijs vanaf € 1.350,- per 
maand. Meer weten?

Bel 088-2002345

Een avond voor jezelf!
Werken in een veilige 

groep met Organisatie-/

Familieopstellingen
12 februari van 19:30-
22:30 uur Vertelschuur 
Bloemendaal € 15,00 
p.p. Aanmelden/info: 

Thea de Wit 0611048748 
theodoradewit@gmail.
com www.taalgoed.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Zondag 8 februari

11.00-16.00 uur | Kleur maakt blij

Omdat zondag 8 februari een 
geluksdag is, gaan de deuren van 
kinderdagverblijf Het Bonte Huis 
voor één keer voor alle kinderen 
open. Kom een gelukscreatie maken 
of laat je kind even gelukzalig spe-
len en genieten van het ongedwon-
gen sfeertje.
Het Bonte Huis, Haarlem, gratis.

Maandag 9 februari

20.00-21.15 uur | Workshop voor 

ouders van kinderen met buikpijn

Als je kind vaak buikpijn heeft en 
er geen fysiek-medische oorzaak 
gevonden wordt, zoek je verder. Je 
wilt je kind graag uit die vicieuze cir-
kel helpen. Om ouders meer hand-
vatten te geven, bied Hedwig Boor 
een workshop aan.
Praktijk Samenspel, Haarlem.

Dinsdag 10 februari

20.30-22.00 uur | Proefles Critical 

Alignment Yoga

Bij Critical Alignment Yoga (CAY) ligt 
het accent op de 'alignment' van het 
lichaam: het ontwikkelen van een 
sterke en rechte rug vanuit ontspan-
ning. In deze les wordt CAY gecom-
bineerd met yoga en meditatie. Er 
is liefdevolle aandacht voor het 
lichaam, de adem en de geest.
Hatha Yoga bij San, Santpoort-Zuid, 
gratis.

Woensdag 11 februari

20.00-22.30 uur | Lezing 'Echt gezon-

de voeding in 2015'

Er worden de laatste tijd in de 
media veel berichten verspreid over 
voeding. Sommigen zien door de 
bomen het bos niet meer. Jeroen de 
Haas, orthomoleculair therapeut en 
voedingsdeskundige, geeft duiding 
vanuit wetenschap en praktijk.
Jeroen de Haas, Bloemendaal.

Donderdag 12 februari

10.00-11.00 uur | Workshop 'Hoogge-

voeligheid is een mooie kwaliteit'

Introductie over hooggevoeligheid 
en werken met je handen om te 
ervaren wat hooggevoeligheid voor 
jou is.
Marijke de Vries, Haarlem, gratis.

Vrijdag 13 februari

19.00-20.00 uur | Yoga Nidra met 

Diana Aben

Yoga Nidra betekent 'diepe slaap'. 
Het is een aloude oefening, die al 
duizenden jaren door yogi's werd 
en nog steeds wordt gedaan, als 
aanvulling op meditatie, asana en 
pranayama. In Yoga Nidra ga via 
een bewuste diepe slaap door de 
verschillende lagen van het lichaam 
en de geest naar de diepe stilte bin-
nenin.
Diana Aben, Haarlem.

Zaterdag 14 februari

10.00-13.00 uur | Workshop 'Vrijer 

ademen voor een meer ontspannen 

leven'

Leer vrij, makkelijk en ontspan-
nen ademen. Het is een kunst, die 
je kan leren zonder dat je er veel 
moeite voor hoeft te doen. Eenmaal 
geleerd, geeft het je meer rust, wel-
zijn en levenslust.
Yogastudio Jojamis, Haarlem.
19.30-22.00 uur | Meditatieve dans-

avond Intimate Moves

Intimate Moves is meditatie in 
beweging. Ontdek de intimiteit met 
jezelf te midden van anderen en laat 
elke beweging van binnenuit ont-
staan. Een avond waarbij je liefdevol 
wordt meegenomen om via dans 
en meditatie de stroom in jezelf te 
ontdekken.
Intimate Moves, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Het Bonte Huis (Foto: pr).

Hedwig Boor van Praktijk Samenspel 
(Foto: pr).

Jeroen de Haas (Foto: pr).

Yoga Nidra met Diana Aben (Foto: 
pr).

heemstede - Het sociaal wijkteam 
van de Gemeente Heemstede kwam 
dinsdag 27 januari een kijkje nemen 
bij SEIN op De Cruquiushoeve. SEIN 
organiseerde deze kennismakings-
bijeenkomst in het teken van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en de Jeugdwet met als doel de 
sociale wijkteams een beeld te geven 
van de ondersteuning, die SEIN biedt 
voor mensen met een beperking, mét 
of zonder epilepsie.

De ochtend startte met een presen-
tatie over het zorgaanbod van SEIN. 

Aansluitend was een kennismarkt 
waar Bureau Arbeid, winkel Eigen-
wijZ (met producten gemaakt door 
cliënten), Recreatie en vrijwilli-
gerswerk, BREINdesk (kennisloket 
voor zorgprofessionals, per 1 maart 
2015) en de afdeling Zorgbemidde-
ling hun diensten toelichtten.
De aanwezigen werden vervol-
gens rondgeleid op het terrein De 
Cruquiushoeve waar zij kennis-
maakten met de dagbestedingsvor-

men en logeermogelijkheden van 
SEIN. Zij bezochten zorgmanege 
De Cruquiushoeve, het Logeerhuis, 
(arbeidsmatige) dagbesteding en 
een woonafdeling.
Enkele reacties van de aanwezigen: 
"Het aanbod van SEIN is uitgebrei-
der en meer divers dan ik dacht." 
"Zo'n bijeenkomst is heel goed om 
de sfeer te voelen." "Aan de activitei-
ten, die worden geboden, zie je pas 
de zorgvraag." "SEIN is een unieke 
plek." "Als cliënt kan je hier jezelf 
zijn." x

Sociaal wijkteam Heemstede op 
kennismakingsbezoek bij SEIN

"Als cliënt kan je hier jezelf zijn"

De kennismakingsbijeenkomst stond in het teken van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Jeugdwet (Foto: pr).

haarlem - Op zondag 8 februari is er 
een duoconcert in de Kapel RHH. 
Er zijn dan optredens van Clean 
Pete en Flip Noorman. De twee-
lingzussen Loes en Renee Wijn-
hoven zingen op het podium als 
uit één mond en vanuit één hart. 
Renee speelt daarbij cello en Loes 
gitaar. Samen heten ze Clean Pete. 
Ze speelden eerder op Eurosonic 
Noorderslag, Oerol, de Parade en 
bij De Wereld Draait Door. Noor-
man is winnaar van de Wim Sonne-

veldprijs 2014. In Flips wereld zijn 
Boudewijn de Groot en Lennaert 
Nijgh een vreemd soort huwe-
lijk aangegaan met Tom Waits. 
Aanvang aan de Hagestraat 10 in 
Haarlem is om 15.30 uur. Vanaf 
15.00 uur is er inloop. De entree-
prijs bedraagt 15 euro, tot en met 
25 jaar betaalt men 10 euro (men 
dient een identiteitsbewijs mee te 
nemen). Reserveren kan via info@
debrugmakers.nl. x

Clean Pete en Noorman in kapel

haarlem - Lekker sporten, dansen of 
wandelen is voor mensen met een ver-
standelijke beperking niet altijd van-
zelfsprekend. Daarom vraagt Stich-
ting De Baan tijdens haar Beweeg-
weken extra aandacht voor sport- en 
beweegactiviteiten.

Zo kan iedereen ontdekken hoe 
leuk en gezond het is om samen in 
een groep te bewegen. Van zaterdag 
14 tot en met maandag 23 februari 
kan men gratis meedoen met bij-
voorbeeld schaatsen, yoga, gym, 
dansen of wandelen. Ook kan men 
zich inschrijven voor een speciale 

activiteit: salsa bij de dansclub, car-
naval bij de zwemclub of een dansje 
in de 'glow in the dark'-disco.
Meedoen kost niets als men nieuw 
is bij de activiteit. Men meldt zich 
aan en krijgt vervolgens een vrij-
kaartje thuisgestuurd. Het pro-
gramma van de Beweegweken is te 
bekijken op www.stichtingdebaan.
nl. Voor meer informatie en/of aan-
melding, tel. 023-5314463 of mail 
naar team@stichtingdebaan.nl.
Stichting De Baan is de specialist in 
vrijetijdsactiviteiten voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
in de regio Zuid-Kennemerland. x

De Baan houdt Beweegweken

bloemendaal - Op zondag 8 februari 
organiseert het ABC een fietsex-
cursie door Aerdenhout en Over-
veen. Naast actuele bouwprojec-
ten staat de stedenbouwkundige 
opbouw van deze Bloemendaalse 
dorpen centraal en wordt de vraag 
gesteld of het 'gedeelde groene 
weelde' is die deze gemeente 
karakteriseert? Daarom is er bij 
deze tocht bijzondere aandacht 
voor lanen en voor verschillen-
de vormen van tuinhekken en 
hagen. De fietstocht voert onder 
meer langs het Marinehospitaal-
terrein en Park Wimbledon in 
Overveen en de binnenduinrand 
bij Elswout. De excursie - met 
deskundige toelichtingen van 
verscheidene direct betrokkenen 
- start om 11.00 uur bij huisart-
senpraktijk De Hoge Hoed, Zand-
voorterweg 71A in Aerdenhout. 
Deelname kost 7,50 euro (ABC-
vrienden betalen 5 euro). Aanmel-
ding bij ABC is noodzakelijk en is 
mogelijk van dinsdag tot en met 
zondag tussen 13.00 en 17.00 uur 
via tel.nr. 023-5340584. x

Fietsexcursie 
Architectuurcentrum

De fietstocht voert onder meer langs 
fraaie optrekjes (Foto: pr).
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Havatec (www.havatec.com) ontwikkelt en produceert high-tech machines voor de inspec�e en het verwerken van bloemen, 
bloembollen en kaas. Onze machines beva�en technisch geavanceerde besturingen, camerasystemen voor automa�sche 
inspec�e van de diverse (natuur-)producten. Met ons bedrijf en de innova�es winnen we regelma�g prijzen. In 2013 wonnen 
wij de OOM-award en Kenteq-award in verband met onze inspanningen rond de ontwikkeling van leerlingen, stagiaires en in- en 
extern op te leiden medewerkers.

In ons bedrijf zijn momenteel 30 personen werkzaam. Havatec investeert in mens en techniek. Wij streven bij uitstek naar het 
samen op slimme en efficiënte wijze ontwikkelen en produceren van de machines in een omgeving waar mensen zich thuis 
voelen. Mensen die bij Havatec werken, zijn respectvol en betrouwbaar. Verder zijn wij vernieuwend, flexibel en ambi�eus. Bij 
Havatec gaan wij op een posi�eve manier met elkaar om. Onze inten�e is al�jd verbetering. Of het nu gaat om samenwerking of 
techniek. Naar iedere sugges�e wordt geluisterd, we werken met plezier en houden van duidelijkheid.

In verband met de groei van onze bedrijfsac�viteiten zijn wij ten behoeve van de produc�e op zoek naar enthousiaste kandidaten 
voor de volgende func�es:

allround monteurs
Taken en verantwoordelijkheden

Lezen, controleren en verbeteren van construc�etekeningen.• 
Assemblage en montage van complexe machines.• 
Afstellen en testen van func�onaliteiten van diverse machines.• 
Gaandeweg de begeleiding van monteurs, leerlingen en stagiaires.• 
Incidentele inzet bij service-, onderhouds- en installa�e-• 
werkzaamheden.

Func�e-eisen
Denk- en werkniveau en kennisrich�ng MBO niveau 4, • 
werktuigbouw; door opleiding en/of werkervaring verkregen.
Ervaring met fijn-mechanische machinebouw en tekening lezen.• 
Technisch vakbekwaam en bij voorkeur technisch allround. Naast mechanische montage: elektrotechniek, PLC’s, • 
frequen�eregelaars, aandrij�echniek, construc�ebankwerk en lassen.

ervaren elektromonteur
Taken en verantwoordelijkheden

Het lezen, controleren en verbeteren van elektroschema’s en het lezen van technische (PLC-) besturingsschema’s. • 
Zelfstandig monteren van besturingskasten, bedrading, bijbehorende goten en banen, ven�eleilanden, • 
frequen�eregelaars, sensoren, bedieningspanelen en PLC’s.
Afstellen en testen van func�onaliteiten van diverse machines.• 
Begeleiding van elektromonteurs, leerlingen en stagiaires.• 

Func�e-eisen
Denk- en werkniveau en kennisrich�ng MBO elektrotechniek, niveau 4; door opleiding en/of werkervaring verkregen.• 
Technisch vakbekwaam met ruime ervaring in machinebouw in combina�e met elektrotechniek. • 
Bij voorkeur technisch allround. • 
Kennis van Eplan is een pré.• 

logis�ek medewerker
Ofwel de olie in de raderen voor onze uitvoerende organisa�e.

Taken en verantwoordelijkheden
Goederenontvangst, inclusief ontvangstcontrole.• 
Opslag van machine-onderdelen, halffabrikaten, machines, • 
gereedschap en overig materieel.
Voorraad- en loca�ebeheer. Opslag vindt plaats op vloeren, in • 
stellingen en in een geautoma�seerd li�opslagsysteem. 
Verzend gereed maken en laden van machine-onderdelen en • 
halffabrikaten voor leveranciers ivm uit te besteden bewerkingen.
Orderpicking machine-onderdelen voor te produceren halffabrikaten en machines. • 
Laden voor transport van machines rich�ng onze klanten.• 
Verzamelen onderdelen voor verzending pakke�en naar klanten en toeleveranciers.• 
Auto- en servicebusvervoer van machine-onderdelen en halffabrikaten tussen loca�es en rich�ng leveranciers en klanten. • 
Beheer afvalstromen en gevaarlijke stoffen en andere werkzaamheden rondom arbeidsomstandigheden en milieu.• 
Administra�eve verwerking bij hierboven genoemde werkzaamheden.• 

Func�e-eisen
Denk- en werkniveau en kennisrich�ng minimaal MBO niveau 3, (produc�e-)logis�ek; door opleiding en/of werkervaring • 
verkregen.
Zowel schoolverlaters als kandidaten met enkele jaren relevante werkervaring zijn welkom te solliciteren.• 
Kennis en interesse in de sfeer van voor ons bedrijf relevante techniek.• 
Bij voorkeur enige ervaring in het gebruik van ERP-bedrijfsso�ware.• 
Rijvaardigheid he�ruck. • 

Taken en verantwoordelijkheden voor alle func�es
Nauwe samenwerking met de collega’s binnen en buiten de afdeling.• 
Rapportage aan de Produc�e-/Servicecoördinator.• 
Orde en netheid.• 
Diverse, overige werkzaamheden.• 

Func�e-eisen voor alle func�es
Communica�eve en sociale vaardigheden.• 
Crea�eve instelling.• 
Computervaardigheden als gebruiker van Windows en MS Office.• 
Affiniteit met land- en tuinbouw.• 
Minimaal in bezit van rijbewijs B.• 
VCA Basis vormt een pré.• 
Waar van toepassing bereid opleidingen te volgen.• 

Belangrijke competen�es
Verantwoordelijkheidsbesef, teamplayer, prioriteiten stellen, zelfstandig, flexibel, nauwkeurig, systema�sch, leergierig, 
servicegericht, improviserend vermogen, pro-ac�ef, stressbestendig en oplossingsgericht.

Wat wij bieden
Voor de func�e geldt dat de werkomgeving uitdagend is, waarbij in kleine teams informeel wordt samengewerkt aan 
uitdagende, technische producten. Er gelden goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. Havatec ontwikkelt mensen 
en machines. Persoonlijke ontwikkeling achten we van groot belang. Daarom leveren we ook graag onze bijdrage aan benodigde 
opleiding. 

De procedure
Voor nadere func�e-informa�e kunt u terecht bij Werrie Leunissen (monteurs en logis�ek medewerker) en Edwin van der Stam 
(elektromonteur), tel. 0252 241490. Belangstellenden kunnen schri�elijk of per mail reageren. Vermeldt duidelijk de func�e 
waarop u wil solliciteren. Richt uw reac�e aan Gerrit-Jan Valk (personeelszaken), email: gj.valk@havatec.nl
Ons postadres is: Havatec BV, Ple�erij 40, 2211 JT, Noordwijkerhout.

Acquisi�e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Protest tegen koeltassenverbod

haarlem - De Gemeente Haarlem is bezig met een verbod op koeltassen. Dit gemeente 
doet dit, omdat het metaal in de voering van de tas het mogelijk maakt door detec-
tiepoortjes bij winkels te lopen zonder dat er een alarm afgaat, in het geval dat er 
gestolen goederen in zitten. Haarlemmer Max Sipkes besloot daarop een ludieke actie 
te starten. Maandag 2 februari plaatste hij een bericht op zijn Facebookpagina, dat hij 
een 'criminele organisatie' opgericht had. Met een aantal Haarlemmers (de koeltas-
senbrigade) ging hij de straat op met de gewraakte tassen. Dat leverde niet alleen 
aandacht voor deze zaak op, maar ook nog een mooi plaatje (Foto: Jan Heijer). x
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heemstede - Het Ragazze Kwartet is 
een jong, Nederlands strijkkwar-
tet, dat opvalt door haar muzikale 
bevlogenheid, talent, veelzijdigheid 
en presentatie. Met name de veel-
zijdigheid is uitzonderlijk binnen de 
Nederlandse strijkkwartetwereld. Op 
vrijdag 13 februari brengt het kwartet 
'Fashion' in de Oude Kerk, een pro-
gramma dat teruggrijpt op Parijs aan 
het begin van de 20e eeuw.

Het Ragazze Kwartet schroomt niet 
om samenwerkingen aan te gaan 
met componisten, musici, makers 
en kunstenaars uit andere muziek-
stijlen en andere kunstdisciplines. 
Hierbij werkt het altijd vanuit haar 
basis, de klassieke muziek, en pro-
beert het steeds tot een ultieme 
cross-over te komen.
Celliste Amber Docters van Leeu-
wen verhuisde vorig jaar van New 
York naar Amsterdam om zich 
volop in het Ragazze-leven te kun-
nen storten, maar uiteindelijk ble-
ken de vele projecten waaraan zij 
meewerkte toch moeilijk te vereni-
gen met het fulltime kwartetleven. 
In goed overleg is toen besloten dat 
het gezelschap op zoek zou gaan 
naar een nieuwe Ragazze. Die werd 
gevonden in de persoon van de 
Britse Kirsten Jenson, die al eerder 
enkele keren had ingevallen. Eind 
vorig jaar was zij in de omstandig-
heid haar Londense leven te verrui-
len voor Amsterdam en kon zij defi-
nitief toetreden tot het kwartet.
Op 13 februari brengt het kwartet 

Fashion in de Oude Kerk, een pro-
gramma dat teruggrijpt op Parijs 
aan het begin van de 20e eeuw, 

toen Strawinsky, Prokofjev en Ravel 
zich tegelijkertijd bevonden in de 
bruisende modestad, waar op zowel 
muziek- als modegebied geschiede-
nis werd geschreven. Het kwartet 
vroeg de 'upcoming' couturier Hen-
riëtte Tilanus zich te laten inspire-
ren door deze baanbrekende tijd 
en muziek. Speciaal voor Ragazze 
ontwierp zij vier jurken.
Aanvang in de Oude Kerk, aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede, is 
om 20.15 uur. Kaarten à 21,50 euro 
zijn verkrijgbaar via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

Ragazze Kwartet grijpt terug 
op Parijs van begin 20e eeuw

Viertal strijkt neer in Oude Kerk

Het Ragazze Kwartet treedt 13 februari op in Heemstede (Foto: Corbino).

AERDENHOUT - Op 27 januari heeft het 

college van Bloemendaal besloten om 

het besluit van 25 november 2014 in te 

trekken en de straatnamen Gezina van 

der Molenlaan en Mies Noltelaan op 

het Haringbuysterrein in Aerdenhout 

te behouden. Op de straatnaambor-

den komt een onderschrift waarin de 

verdiensten van beide personen staan 

vermeld.

Op 5 februari 2013 is er een besluit 
genomen om aan de straten op het 
Haringbuysterrein de namen Gezina 
van der Molenlaan en Mies Noltel-
aan toe te kennen. Tegen dit besluit 
zijn bezwaren binnengekomen. Ook 
bleek dat mensen verdriet hadden 
door het toekennen van de naam 
Gezina van der Molenlaan. Na een 
heroverweging besloot het college 
op 25 november 2014 de toegeken-
de namen in te trekken.
Het intrekken van de namen was 
onderwerp van discussie tijdens 

een vergadering van de Commissie 
Bestuur en Middelen op 11 decem-
ber 2014. Hierbij kwamen voor- en 
tegenstanders van de naamgeving 
aan het woord als inspreker. Op 18 
december 2014 nam de gemeente-
raad een motie aan waarin het col-
lege werd verzocht het besluit van 
25 november 2014 te heroverwegen. 
Bij deze motie werd de suggestie 
gedaan om op de straatnaamborden 
een onderschrift te plaatsen waarin 
de verdiensten van beide personen 
worden vermeld, zodat duidelijk 
is waarom ze een straatnaam naar 
zich vernoemd krijgen. Het voorzit-
terschap van Gezina van der Molen 
bij de Voogdijcommissie voor 
Oorlogspleegkinderen wordt hierin 
expliciet niet vermeld, vanwege de 
bestaande discussie hierover.
Met het besluit van 27 januari geeft 
het college uitvoering aan deze 
motie. x

Omstreden straatnaamborden in 
Aerdenhout krijgen onderschriften

haarlem - Zanger Farris presenteert 
op zondag 29 maart zijn nieuwe 
album 'Talk Of The Town' tijdens 
Hart op de Tong. Het album is 
geproduceerd door Jeroen van den 
Hengst (Loïs Lane). Met dit nieuwe 
album, dat een ode aan de liefde 
brengt, ontvangt stadsdominee Tom 
de Haan Farris graag in de Nieuwe 
Kerk, aan het Nieuwe Kerksplein 36 
in Haarlem.

"Om te begrijpen waar het misging 
in mijn verbroken relatie, moest 
ik eerst mijn innerlijke demonen 
verslaan", zegt Farris over het 
ontstaan van veel van zijn lied-
jes. Tijdens de albumpresentatie 
duikt hij met het publiek dieper 
in wat liefde met ons doet. Voor 
de gelegenheid brengt Farris zan-
geres Monique Klemann mee, die 
ook een groot aandeel had in de 
totstandkoming van het album.
Hart op de Tong vindt plaats in 

samenwerking met het Patronaat 
in de Nieuwe Kerk. De toegangs-
prijs bedraagt 5 euro in de voorver-
koop, exclusief reserveringskos-
ten. De deuren gaan vanaf 15.30 
uur open. Na afloop is er bij een 
drankje de gelegenheid voor het 
publiek om met elkaar én met de 
artiest na te praten.
Hart op de Tong is drie jaar geleden 
opgericht in de Keizersgrachtkerk 
in Amsterdam. Tijdens intieme 
sessies dompelden onder meer 
Spinvis, Wende Snijders, Typhoon 
en Giovanca het publiek onder in 
hun belevingswereld, gedachte-
stromen en inspiratiebronnen.
Hart op de Tong wordt wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met de 
Protestantse Gemeente Haarlem, 
Patronaat en omroep IKON. Meer 
informatie is te vinden op: www.
hartopdetong.com of via Face-
book www.facebook.com/hartop-
detong. x

Zanger Farris presenteert 
nieuw album in Nieuwe Kerk

Brand verwoest caravan

haarlem - Een caravan is zondagavond verwoest door een brand. De caravan 
stond geparkeerd op een parkeerterrein nabij een woonwagenkamp aan de Van 
der Aartweg in Haarlem. De brand werd rond kwart over zes ontdekt, waarop de 
hulpdiensten werden gewaarschuwd. Bij aankomst van de brandweer stond de 
caravan al geheel in de brand en viel er weinig meer aan te redden. De brand 
zorgde voor veel rookontwikkeling. Naast de caravan lag afval, dat deels in de 
brand stond, waaronder een paar rolcontainers, een deel van een kippenhok en 
een kast. De gemeente heeft in de loop van de avond al het afval opgeruimd. De 
afgelopen weken is er vaker afval op het parkeerterrein in de brand gestoken, 
waarvoor de brandweer in actie moest komen. De politie stelt een onderzoek in 
(Foto: Rowin van Diest). x

heemstede - Op zondag 8 februari 
kunnen families met kinderen 
al zingend, dansend en meeklap-
pend hun hart ophalen aan ver-
rukkelijke muziek van over de 
hele wereld. In het Oude Slot 
(Ringvaartlaan, Heemstede) 
neemt een drietal muzikanten 
het publiek mee op een muzikale 
ontdekkingsreis. 'Vlieg met me 
mee…' is een voorstelling waarin 
drie muzikanten een reis over de 
aardbol maken. Marieke de Bruijn 
(viool), Suze Stiphout (contrabas) 
en Marjolein Bakker (piano) maken 
voorstellingen voor kinderen over 
muziek. De viool en andere klas-
sieke instrumenten staan centraal 
en muziek speelt de hoofdrol. Op 
een interactieve en toegankelijke 
manier komen kinderen in aanra-
king met muziek van alle tijden en 
windstreken. Aanvang is om 15.00 
uur. Kaarten à 7,50 euro voor kin-
deren en 16 euro voor volwassenen 
zijn verkrijgbaar via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

Op muzikale 
wereldreis

haarlem - Wat doe je met een staaf-
mixer, die het niet meer doet? Met 
een fiets waarvan het wiel aan-
loopt? Of met een dvd-speler, die 
niet meer opengaat? Weggooien? 
Mooi niet. Woensdag 11 februari 
organiseert Transition Town Haar-
lem, in samenwerking met DOCK, 
het Repair Café in Haarlem Oost. 
In de Zuidparker, aan de Bijvoet-
straat 5, staan elke tweede woens-
dag van de maand tussen 19.00 en 
21.00 uur diverse vrijwillige repa-

ratiedeskundigen klaar. Elektri-
ciens, naaisters en fietsenmakers 
helpen bij alle mogelijke repara-
ties. Ook gereedschap en materia-
len zijn aanwezig. Mensen die het 
Repair Café bezoeken, nemen van 
thuis kapotte spullen mee. Brood-
roosters, lampjes, föhns, kleding, 
fietsen, speelgoed; alles wat het 
niet meer doet, is welkom. De vak-
lui in het Repair Café weten bijna 
altijd raad, thee en koffie staan 
klaar. x

Repair Café in Zuidparker
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haarlem - Als de eerste elftallen van 
HFC EDO en Koninklijke HFC hun 
plaats in de hoogste regionen van het 
amateurvoetbal willen handhaven, en 
dat willen ze, is het zaak jonge talent-
volle voetballers aan te trekken en op 
te leiden. Een goed doordacht plan en 
daarbij behorende acties met betrek-
king tot jeugdbeleid zijn dan ook 
voor beide ambitieuze amateurclubs 
onmisbaar. Robert Bolhuis, voorzitter 
jeugdcommissie bij Koninklijke HFC 
en zijn collega bij EDO, Jaap Korevaar, 
vertellen hoe zij invulling geven aan 
het jeugdbeleid. Daarbij wordt dui-
delijk dat er meerdere wegen zijn, die 
naar de top leiden.

door Jacqueline Wallaart

Met ruim 1.150 jeugdleden heeft 
Koninklijke HFC een van de groot-
ste jeugdvoetbalafdelingen in 
Nederland. "Wij zijn de laatste 
jaren heel bewust bezig met het 
opzetten van een structuur waarbij 
voor al die jeugdleden kwaliteit en 
plezier voorop staan. Daarbij is de 
breedte net zo belangrijk als de top; 
we zijn ambitieus, maar bovenal 
een familievereniging", aldus Bol-

huis, die sinds 2012 voorzitter is 
van de jeugdcommissie. "Zo heb-
ben we bijvoorbeeld veel geïnves-
teerd in de motorische ontwikke-
ling van al onze jeugdleden, want 
hoe beter de motoriek, hoe minder 
blessures er zijn. En daardoor heb 
je weer minder uitval en afhakers. 
Met name pubers zijn hier gevoe-
lig voor en die hopen we op deze 
manier te behouden voor de club." 
Ook het opleiden van jeugdspelers 
tot scheidsrechters, het delen van 
kennis tussen de selectietrainers 
en breedtesporttrainers en de groei 
van het meisjesvoetbal maken 
onderdeel uit van het innovatieve 
jeugdbeleid van HFC. "Doordat bij 
ons de breedtesport en de topsport 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den zijn, profiteert iedereen. Al onze 
jeugdteams van de mini's tot en met 
de A1 hebben een goed getrainde 
staf met didactische kwaliteiten."
Dat het huidige beleid vruchten 
afwerpt, blijkt onder andere uit de 
toekenning van de Rinus Michels 
Award in mei 2014 en de certifice-

ring tot Regionale Jeugdopleiding 
(RJO) afgelopen december. Bolhuis: 
"De Award is een stimuleringsprijs 
voor innovatief jeugdbeleid voor 
alle teams, dus niet alleen de selec-
tieteams, terwijl we met de door de 
KNVB toegekende status als RJO nu 
voldoen aan alle criteria om jeugd-
spelers op te leiden voor de top 
van het amateurvoetbal." Daarmee 
heeft HFC grote stappen gemaakt in 
haar ambitie om eigen talenten op 
te leiden voor HFC 1.

Beleving
Jaap Korevaar, die sinds hij het afge-
lopen seizoen aantrad als jeugd-
voorzitter bij EDO voortvarend aan 
de slag is gegaan: "Dat doen ze goed 
bij HFC en dat kan, omdat zij zo'n 
brede basis hebben van jeugdspe-
lers. Wij zullen nooit een RJO kun-
nen worden, omdat we niet zo veel 
jonge spelers hebben. Dus dat vergt 
een andere benadering en ander 
beleid. In Haarlem Noord wordt de 
voetbalsport groots beleefd, maar 
er zijn in dit deel van Haarlem meer 
clubs om uit te kiezen wanneer je 
begint met voetballen. Jonge kinde-
ren moeten gaan voetballen bij de 
club in hun buurt met hun vriend-
jes, dat vindt iedere voetbalvereni-
ging in Haarlem."

Middelbare school
Talenten stromen bij EDO dan ook 
vooral pas in vanaf de middelbare 
schoolleeftijd. Korevaar: "Wij den-
ken dat een instromer zijn kan-
sen op topamateurvoetbal of een 
betaald voetbalorganisatie (BVO) 
vergroot als hij vanaf de middelbare 
school aansluit bij een club als EDO 
of Koninklijke HFC. Dan zijn ze soci-
aal-emotioneel goed ontwikkeld om 
die overstap te maken. Uit ervaring 
weten we, dat sommige talentvolle 
jeugdspelers echter te lang wach-
ten met overstappen en zich pas 
melden bij EDO als A-junior. Veel 
van deze jeugdspelers hebben te 
weinig ontwikkeling doorgemaakt 
en daarom gaan we ons nu actief 
richten op de instroom van C- en 
B-talenten. Tegelijkertijd willen we 
onze basisschooltalenten voldoen-

de sportieve uitdagingen bieden 
door hen deel te laten nemen aan 
voetbalscholen, oefenwedstrijden 
en toernooien op niveau. Ook gaan 
wij vanaf komend seizoen compleet 
anders trainen met onze jeugdspe-
lers tot en met de eerstejaars C. 
Een jeugdspeler, die bij ons begint 
in de mini's of F-pupillen moet zes 
tot zeven jaar lang dusdanige tech-
niektrainingen krijgen, dat hij ook 
als middelbare scholier met plezier 
blijft voetballen."

Bolwerk
Terwijl bij Koninklijke HFC talent-
volle voetballers dus met name 
vanuit de eigen, brede basis wor-
den klaargestoomd voor het eerste, 
biedt EDO vooral een platform aan 
regionale talenten van andere clubs 
om na de basisschool door te groeien 
naar het topamateurvoetbal of een 
BVO. Bolhuis: "Daarom zijn beide 
clubs zo belangrijk voor Haarlem. 
We kunnen niet dezelfde weg vol-
gen, maar beide routes leiden naar 
de Topklasse." En daarmee vervul-
len Koninklijke HFC in Haarlem 
Zuid en HFC EDO in Haarlem Noord 
allebei een belangrijke regiofunctie 
en vormen zij een gezamenlijk bol-
werk voor het topamateurvoetbal 
in Haarlem. x

"Er zijn meerdere wegen, 
die naar de top leiden"

Voorzitters jeugdcommissie Koninklijke HFC en EDO:

Robert Bolhuis (l.) en Jaap Korevaar: "Ons DNA is anders , maar onze ambities 
zijn hetzelfde." (Foto: Jacqueline Wallaart)

bloemendaal - Trio Hans Keune 
krijgt op zondag 8 februari muzi-
kale medewerking van vibrafonist 
Jacco Griekspoor en tenorsaxo-
fonist Adam Spoor. Dit gebeurt 
tijdens het optreden in grand 
café Vreeburg, aan het Kerkplein 
in Bloemendaal. Aanvang is om 
15.00 uur. x

Jazz in Vreeburg

bloemendaal - Op zaterdag 31 
januari vond er een klein hon-
denfeestje plaats in Boekhandel 
Bloemendaal. Schrijfster Pauline 
Slot (zij publiceerde onlangs het 
boekje 'De hond als medemens') 
en Eliza, kleindochter van de 
eigenaar van Dierenspeciaalzaak 
Hoeben, reikten prijzen uit aan de 
honden, die zich op de door hun 
baasjes ingestuurde foto's zeer 
belezen toonden. Prins ontving de 
hoofdprijs. Hij was echt getraind 
om fraai lezend op de foto te kun-
nen komen. Het duurde eventjes 
voordat hij de bril op z'n neus liet 
zitten. Zijn beloning was een fraai 
bot. Pauline Slot schreef een per-
soonlijke boodschap in haar boek 
en alle winnaars kregen een exem-
plaar mee naar huis. In De hond 
als medemens beschrijft Pauline 
Slot op herkenbare wijze de ver-
standhouding tussen mensen en 
honden en hoe deze mede onder 
invloed van de toegenomen wel-
vaart is veranderd. x

Feestje der 
trouwe viervoeters

Eliza van Dierenspeciaalzaak Hoeben 
en winnaar Prins met zijn bot (Foto: 
Han de Bont).

heemstede - Op zondag 8 februari 
staat in de Kunstvesper een werk 
van José van Waarde centraal. 
Deze Heemsteedse kunstenares 
maakt werk, dat het verdient om 
langer bij stil te staan. In de Oude 
Kerk is een werk van haar te zien. 
Daaromheen klinken bezinnende, 
liturgische teksten en muziek. In 
het midden van de vesper zijn er 
verstilling en aandacht. Iedereen 
die stilte zoekt, is welkom. De 
Kunstvesper duurt van 17.00 tot 
17.45 uur. De toegang is gratis. 
De Oude Kerk is te vinden aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede. x

Kunstvesper met 
José van Waarde

Een werk van Van Waarde uit 2012 
(Foto: Mies Brocken).

haarlem - Na een ernstige ziekte 
is Victor Verhoeven, directeur-
bestuurder van woningcorporatie 
Pré Wonen, op woensdag 28 janu-
ari overleden. Verhoeven vervulde 
deze functie sinds september 2008. 
Als directeur-bestuurder van Pré 
Wonen is Verhoeven van grote 
betekenis geweest voor de volks-
huisvesting in de regio Zuid- en 
Midden-Kennemerland. "We her-
inneren ons Victor als een direc-
teur-bestuurder met een warm 
hart, enorm betrokken en altijd 
enthousiast", typeert Mimi Riet-
dijk, voorzitter van de raad van 
commissarissen van Pré Wonen, 
hem. "Victor was geïnteresseerd 
en betrokken bij mensen en bij 
hun omstandigheden." Victor Ver-
hoeven is 59 jaar geworden. x

Directeur-bestuurder 
Pré Wonen overleden

Victor Verhoeven (Foto: pr).

heemstede - Je hoort het de laatste 
tijd steeds vaker: iedereen wil een 
eigen stijl ontwikkelen, omdat je 
door middel van kleding kunt 
laten zien wie jij bent als persoon. 
Maar hoe kun je jezelf onderschei-
den van de grauwe middelmaat 
met de massaproductie, die tegen-
woordig te koop is? Vintage is het 
antwoord volgens The Vintage 
Store, aan de Cruquiusweg 37A 
in Heemstede. Dit warenhuis is in 
korte tijd uitgegroeid tot een van 
de grootste vintagekleding- en 
meubelaanbieders van Nederland. 
The Vintage Store organiseert 
met regelmaat een Kilosale zodat 
je voor de laagste prijs de beste 
kleding kunt scoren. De eerstvol-
gende Kilosale vindt plaats op vrij-
dag 6 en zaterdag 7 februari. Met 
massa's kwaliteitskleding voor 
dames, heren en kinderen recht-
streeks uit Londen en Parijs. De 
entree is gratis. Zie elders in deze 
krant de advertentie van The Vin-
tage Store. x

Kilosale bij 
Vintage Store

Het wordt shoppen geblazen op 6 en 
7 februari (Foto: pr).
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haarlem - Vijf jonge voetbaltalenten 
spelend bij HFC EDO en Koninklijke 
HFC hebben een uitnodiging ont-
vangen van een betaald voetbalclub 
voor trainingsstages en/of testwed-
strijden. Loet de Kwant (17) van EDO 
en HFC'er Robin Eindhoven (16) ont-
vingen beiden een uitnodiging van 
ADO Den Haag, terwijl EDO-voet-
ballers Joey Salden (17) en Nabil 
Haddouzi (18) bij respectievelijk FC 
Groningen en Sparta Rotterdam hun 
geluk mogen beproeven. Ook Vites-
se heeft belangstelling getoond en 
wel voor EDO A1-keeper Björn Hag-
gerty (16).

door Jacqueline Wallaart

De talenten, allen A1-voetballers 
uitkomend in de derde divisie, vie-
len op door hun goede prestaties 
dit seizoen en worden daarvoor 
door de scouts beloond. Met de uit-
nodiging voor de trainingsstage 
en testwedstrijden krijgen ze de 
kans om hun talent te laten zien 
bij een professionele club. Robin 
Eindhoven: "Dit is natuurlijk waar 
ik als klein jongetje van droomde, 
maar ik moet het nog wel laten 
zien." De in Heemstede woonach-
tige Eindhoven begon als 3-jarige 
te voetballen bij RCH en werd in 
2011 benaderd door Koninklijke 
HFC om hun C1-elftal te komen 
versterken. Vorig jaar speelde hij 
als 15-jarige al in de A1 en afge-
lopen september maakte hij zelfs 
zijn debuut in het tweede. Kenne-

lijk is zijn talent nu ook ontdekt 
door ADO. Net als De Kwant, die 
dit jaar zijn eerste seizoen voor 
EDO uitkomt: "Mijn broer voet-
balde al bij EDO en EDO-jeugd-
scout en A1-trainer Barry Tjeertes 
vroeg mij over te stappen van FC 
Hoofddorp naar de A1 van EDO. 
Dat was voor mij een mooie uit-
daging." Ook Salden, Haddouzi en 
Haggerty zijn door Tjeertes vorig 
jaar naar EDO gehaald. "Deze jon-
gens voetbalden al op hoog niveau 

en EDO geeft ze graag de kans om 
hun droom waar te maken. Het 
is toch fantastisch dat wij ze een 
duwtje in de rug kunnen geven. 
Veel clubs behouden het liefst hun 
talenten, maar wij beschouwen 
het als een compliment voor EDO 
als een betaald voetbalclub inte-
resse toont", aldus Tjeertes.

Salden voetbalde bij diverse clubs 
waaronder vier jaar bij SV Volen-
dam. "Ik ben hier gekomen, omdat 
ik hoop via EDO door te stromen 
naar een BVO (betaald voetbalor-
ganisatie -red.). Barry is een goede 
trainer, door hem ben ik echt beter 
geworden. Omdat hij zelf jong is, 
begrijpt hij ons goed. Ik wil hem 

dan ook enorm bedanken. Ik heb 
veel respect voor de manier waar-
op hij iedereen op niveau brengt." 
De Kwant beaamt dit en vult aan: 
"Het is hier goed geregeld. Veel jon-
gens kenden elkaar nog niet, maar 
we zijn echt een team geworden 
en iedereen is blij voor ons." Over 
hun teamgenoot Haddouzi, die 
tijdens het interview niet aanwe-
zig is omdat hij een wedstrijd met 
Zondag 1 in de Topklasse speelt, 
zeggen ze: "Hij is echt een goede 
voetballer; technisch begaafd en 
een harde werker."

Droom
Inmiddels heeft Salden al een wed-
strijd met FC Groningen gespeeld. 
"We hebben met 2-1 gewonnen," 
vertelt hij, "waarvan ik er een 
heb gescoord. Ik moet nu alles 
laten zien en dan afwachten." De 
Kwant: "Mocht het nu niet lukken, 
dan moet je niet je hoofd laten 
hangen; het motiveert mij alleen 
maar nog meer." Om zo ver te 
komen, moeten de jonge talenten 
veel laten voor hun sport: "Niet 
roken, niet drinken, gezond leven 
en iedere dag met je sport bezig 
zijn." Eindhoven, die trainers 
Gertjan Tamerus en Frank Kor-
pershoek wil bedanken, omdat 
zij hem vaak even apart namen 
voor onder andere extra training: 
"Het is een droom en daar moet je 
dingen voor laten, anders kom je 
er niet!" x

Jongensdromen komen uit
Uitnodiging betaald voetbalclubs voor Haarlemse talenten

V.l.n.r.: Robin Eindhoven, Joey Salden, Nabil Haddouzi en Loet de Kwant. EDO-
keeper Björn Haggerty hoorde daags nadat deze foto is genomen, dat hij is 
uitgenodigd door Vitesse (Foto: Jacqueline Wallaart).

haarlem - De Haarlemse Toneelvereni-
ging Alberdingk Thijm viert dit jaar 
haar 125-jarig bestaan. "We hadden 
het natuurlijk met alleen een uitbun-
dige voorstelling kunnen vieren, maar 
dat is niet onze stijl. We gaan dit het 
hele jaar door vieren met verschil-
lende activiteiten", zegt voorzitter 
Krijn Kluft.

door Christa Warmerdam

Alberdingk Thijm is een bijzondere 
vereniging. De club is niet alleen 
een van de oudste verenigingen 
van Haarlem,.maar heeft als enige 
in de regio een eigen huis. "Al sinds 
1932 hebben wij een eigen pand 
in de Lange Wijngaardstraat in 
Haarlem, daar zijn we best trots 
op", zegt Hein Kruijver. De familie 
Kruijver heeft een bijzondere band 
met Thijm. Heins moeder, Jeanne 
Kruijver, was maar liefst 75 jaar lid 
en heeft zelfs opgebaard gelegen 
in de studio van Thijm. Kruijver: 
"Haar laatste borreltje en sigaretje 
stonden naast de kist." Bianca Nun-
nink vult hem aan: "Er zijn zo veel 
verhalen te vertellen over dit pand. 
Voor ons is dit huis veel meer dan 
alleen een plek waar we repeteren, 
het is ook een thuis."

Jubelgroepjes
Voor het komende jaar heeft Thijm 
een hele lijst met activiteiten 
samengesteld. Nol Stuvel: "Binnen 
de vereniging hebben we werk-

groepjes gemaakt, we noemen dat 
de 'jubelgroepjes'. Elk jubelgroepje 
is stuk voor stuk zelf verantwoor-
delijk voor alles wat er dit jaar gaat 

gebeuren." En er gaat veel gebeu-
ren, want niet alleen komt er een 
heus Thijmmuseum in de eigen 
studio of in het Dolhuys, maar de 

jubelgroepjes zijn nu al bezig met 
de voorbereiding van een master-
class. Kluft: "Er gaat binnenkort een 
uitnodiging voor deze Masterclass 

naar onze Haarlemse zustervereni-
gingen de deur uit. Het idee is om 
in een weekend een voorstelling te 
maken onder begeleiding van een 
regisseur. Dit stuk zal dan gespeeld 
worden voor genodigden in de Plet-
terij."

Opknapbeurt
Zaterdag 18 april zal de voorjaars-
voorstelling 'Motregenvariaties' in 
Theater Casca de Luifel in Heem-
stede gespeeld worden. Dit stuk is 
geschreven door Robert Alberdingk 
Thijm en wordt geregisseerd door 
Thijmlid Iris Stam. Deze voorstel-
ling wordt diezelfde maand ook nog 
gespeeld in het Theater van Hakim. 
Op deze avond wordt ook een ver-
rassing onthuld, vervaardigd door 
Eric J. Coolen, die het gehele jaar 
te koop wordt aangeboden in de 
Haarlemse boekhandels en enkele 
Haarlemse musea. De opbrengst 
daarvan gaat naar de renovatie van 
het pand van de vereniging. "Een 
eigen pand is heel fijn, maar het 
brengt natuurlijk extra kosten met 
zich mee", aldus voorzitter Kluft. 
"De gevel moet opgeknapt worden 
en we hopen met de verkoop van 
het verzamelobject, dat Eric Coolen 
voor ons maakt, geld hiervoor te 
kunnen genereren."

Burgemeester
Het jubeljaar wordt afgesloten met 
de jubileumvoorstelling in de Stads-
schouwburg Haarlem. Nunnink: 
"Hiervoor is ook de burgemeester 
uitgenodigd, die dan onze verras-
sing in luxe versie krijgt aange-
boden. Het speelstuk is nog niet 
bekend, maar de regisseur is Luc 
van de Lagemaat. Voorafgaand aan 
de voorstelling geven we een feestje 
voor onze sponsoren en donateurs, 
want zonder hen zouden we dit niet 
allemaal kunnen doen."
Kijk voor meer informatie op: www.
alberdingk-thijm.nl. x

Alberdingk Thijm maakt 
van 2015 een jubeljaar

Haarlemse toneelvereniging bestaat 125 jaar

V.l.n.r.: Bianca Nunnink, Nol Stuvel, Hein Kruijver en Krijn Kluft van Toneelvereniging Alberdingk Thijm voor de eigen studio 
in de Lange Wijngaardstraat (Foto: Christa Warmerdam).
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bloemendaal - Stuk voor stuk worden 
de kinderen door hun ouders naar het 
lokaal in de Gemeentelijke Muziek-
school van Bloemendaal gebracht. Een 
beetje verlegen staan de leerlingen bij 
elkaar. Koperdocente Gerda Postma 
stelt de kinderen op hun gemak: "Leg 
je instrument eerst nog maar even weg, 
we beginnen met een vragenrondje." 
Elf leerlingen in de basisschoolleef-
tijd krijgen zaterdag 7 februari een 
masterclass van de wereldberoemde 
trompettist Eric Vloeimans. Later op de 
dag krijgen 18 oudere leerlingen deze 
ook voorgeschoteld.

door Christa Warmerdam

Eric Vloeimans begon zijn trompet-
studie aan het Rotterdams Conser-
vatorium op de afdeling Klassieke 
muziek, maar stapte later over naar 
de jazzafdeling. Als jazztrompettist 
studeerde hij in 1988 met lof af en hij 
zette zijn studie voort in New York. 
Hij heeft gespeeld op vele podia met 
tal van bekende jazzmuzikanten. In 
2001 kreeg Vloeimans de VPRO/Boy 
Edgar Prijs voor zijn activiteiten op 
het gebied van de jazzmuziek. In 
2002 won hij een Bird Award en in 
2011 werd hij onderscheiden met de 
Gouden Notekraker.

Warming-up
De trompettist en de kinderen stel-
len zich eerst aan elkaar voor. "Wat 
een namen, die ga ik nooit allemaal 
onthouden", zegt Vloeimans ter-
wijl hij met zijn gouden trompet 
voor de leerlingen staat. Hij begint 
zijn masterclass door een stukje te 
improviseren. Ademloos luisteren 

de leerlingen naar het geluid van 
zijn trompet. Na een groot applaus 
legt Vloeimans uit wat het nut is 
van improviseren. "Ik gebruik het 
improviseren vaak om een beetje 
op te warmen. Ik vind deze mas-
terclass geven ook best een beetje 
eng. Jullie zitten allemaal naar mij 
te kijken en verwachten heel veel 
van mij. Door iets te spelen, wat niet 
bestaat, kan ik gewoon mijn gang 
gaan. Het leuke van improviseren 
is, dat je nooit weet wat het gaat 
worden; het is eigenlijk net als met 
praten. Als je een zin zegt, ga je ook 
niet van tevoren bedenken welke 
woorden je daarvoor gebruikt, je 
zegt het gewoon. Improviseren is 
dus eigenlijk net als een verhaaltje 
vertellen."

Goud
De gouden trompet maakt bij de 
leerlingen een grote indruk. "Is het 
echt goud?", vraagt een meisje. Het 
instrument is inderdaad van echt 
goud. "Dit is wel een speciale trom-
pet voor mij", laat Vloeimans weten. 
"Ik hou van een warm geluid en deze 
trompet heeft dat. Een gouden trom-
pet heeft een mooier geluid dan een 
zilveren trompet."

Armin van Buuren
Vloeimans vertelt dat hij al vanaf 
zijn 10e jaar trompet speelt. "Ik ben 
altijd verliefd geweest op koper en 
droomde van trompetten en trom-
bones. Toen ik klein was, had je de 
gebroeders Brouwer, die op gouden 

trompetten speelden en ik vond 
dat prachtig. Ik hou van klassieke 
muziek en jazz, maar heb ook met 
bigbands getoerd, die muziek van 
Glenn Miller spelen." 
Die namen, dat zegt de leerlingen 
niks. "Maar ik heb ook een opname 
gemaakt met Armin van Buuren." En 
die naam kennen de kinderen wel 
allemaal. x

"Improviseren is eigenlijk net 
als een verhaaltje vertellen"

Masterclass trompettist Vloeimans in Muziekschool

De kinderen luisterden aandacht naar de meester in de Gemeentelijke Muziek-
school van Bloemendaal (Foto: Christa Warmerdam).
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Gemarineerde zalmfilet met pepers, 
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Parfait van wi�e chocolade met 
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Gulle Tjon’s SpareRibs op
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2014: 2e prijs Vergader- en evenementenloca�e van Nederland!

heemstede - Op woensdag 18 febru-
ari geeft Sybren Kalkman een 
lezing over zijn nieuw verschenen 
boek 'Moeten wij wel met pensi-
oen?' Deze lezing vindt plaats in 
Boekhandel Blokker, aan de Bin-
nenweg 138 in Heemstede. Aan-
vang is om 10.30 uur. De toegang 
is gratis. Men wordt verzocht te 
reserveren via tel.nr. 023-5282472. 
Voor meer info: www.boekhandel-
bloekker.nl. x

Lezing over boek 
Sybren Kalkman

heemstede - Van maandag 16 februa-
ri tot en met vrijdag 20 maart is bij 
Casca een expositie te zien van de 
cursisten van Jeanette de Bruin en 
Ietje Rijnsburger. Het gaat om de 
cursus Tekenen & schilderen van 
De Bruin en de cursus Open atelier 
van Rijnsburger. De werken zijn 
te zien in activiteitencentrum De 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede, tijdens openingsuren: 
maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 
tot 17.00 uur. x

Expositie cursisten 
in Molenwerf

Een van de cursisten aan het werk 
(Foto: pr).

bennebroek - Op zondag 15 februari 
wordt de JOOSTviering gehouden 
in Het Trefpunt, aan het Akonie-
tenplein 1 in Bennebroek. JOOST 
is anders dan een gewone kerk-
dienst. Joost is er elke derde zon-
dag van de maand om 10.00 uur. 
Joost vraagt zich ditmaal af of 
het leven wel zo maakbaar is en 
of succes de maatstaf is. Voorgan-
ger is dominee Gerline de Jong. 
Zij is geestelijk verzorger bij GGZ 
inGeest. Voor kinderen tot 15 jaar 
is er een apart programma. x

JOOSTviering
in Trefpunt

bloemendaal - Op dinsdag 17 febru-
ari treedt Myriam West op in 
de Zocherlounge, gevestigd in 
een monumentaal kerkje aan de 
Zocherlaan 1 in Bloemendaal. In 
maart 2014 werd West het Radio 
2 Talent en haar album werd geko-
zen tot Nieuwkomer van 2014 op 
iTunes. Afgelopen zomer deed zij 
mee aan 'De Beste Singer-Song-
writer van Nederland' en bereik-
te ze de finale. Kaarten (inclusief 
drankjes) kosten 20 euro in de 
voorverkoop en 22,50 euro aan de 
deur. Aanvang is om 20.30 uur, de 
zaal is open vanaf 20.00 uur. Om 
kaarten te bestellen, kan men een 
mail sturen naar tuesdaytunes@
regiekamer.nl (ook voor meer 
informatie). x

Huiskamerconcert 
Myriam West
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Een eeuw oud

overveen - Op donderdag 5 februari bracht locoburge-
meester Tames Kokke een bezoek aan mevrouw Van 
Beek-Reinders uit Overveen. Zij werd geboren op 5 
februari 1915 en vierde die dag dus haar honderdste 

verjaardag. Op de foto mevrouw Van Beek-Reinders 
met daarachter haar twee nichtjes met hun echtgeno-
ten en rechts locoburgemeester Tames Kokke (Foto: 
pr). x

heemstede - De Gemeente Heemstede 
realiseerde in de Klimaatverbond 
Energy Battle een besparing van 16 
procent elektra en 25 procent gas, 
en veroverde zo een eervolle derde 
plaats. Winnaar is de Gemeente Nij-
megen met een besparing van maar 
liefst 24 procent elektriciteit en 26 
procent gas. Krimpen aan den IJssel 
werd tweede.

Ambtenaren, raadsleden, scholie-
ren, ouders en bewoners van de 
gemeenten Enschede, Nijmegen, 
Haarlem, Heemskerk, Heemstede, 
Eindhoven, Helmond, Zaanstad, 
Krimpen aan den IJssel en Schie-
dam hebben de afgelopen maan-
den keihard energie bespaard in 

deze landelijke energiebesparings-
wedstrijd.
Veel deelnemers hebben hun deel-
name ervaren als een boeiende 
ervaring waardoor ze veel beter 
opletten op hoe ze thuis omgaan 
met apparaten, die energie ver-
bruiken. 
Tijdens de wedstrijd zien zij het 
effect van hun eigen gedrag op hun 
energierekening. Deelnemer Ab: 
"Ik schrik me af en toe een hoedje 
als het verbruik omhooggaat van 
180 naar 2.200 kwh; dan blijkt de 
wasmachine te draaien, een mag-
netron te werken of de droger aan 
te staan. Of onnodig lampen in de 
keuken aan te staan. Je blijft wel 
alert!" x

Heemstede derde 
bij Energy Battle

heemstede - Scouting WABO is gestart 
met een nieuwe leeftijdsgroep: de 
Roverscouts. De meiden van 18 tot 
en met 21 jaar komen iedere vrij-
dagavond, van 19.00 tot 22.00 uur, 
samen. "We hebben al allemaal leuke 
activiteiten bedacht. "Zo is er het plan 
om naar het buitenland op kamp te 
gaan, daar hebben we zin in!", aldus 
de Roverscouts

Gedurende het komende seizoen 
worden er door de vrijwillige lei-
dinggevenden ook leuke activitei-
ten georganiseerd voor de andere 
leeftijdsgroepen. De activiteiten 

zijn heel divers. Van het organise-
ren van kookwedstrijden tot het 
lopen van een spannende natuur-
tocht. Maar ook op primitieve wijze 
pizza's bakken op het kampvuur, 
abseilen en weekendkampen staan 
op het programma. Met als kers op 
de taart het zomerkamp naar het 
internationale kamp de Haarlem 
Jamborette.
Voor meer info: www.waboscou-
ting.nl. x

Scouting WABO start met 
nieuwe leeftijdsgroep

Meiden van 18 tot en met 21 jaar 
komen iedere vrijdagavond samen 
(Foto: pr).

heemstede - In de lezingserie verwel-
komt Podia Heemstede op woensdag 
18 februari Job Cohen. Een introduc-
tie lijkt niet nodig, maar velen weten 
niet dat hij een oud-Heemstedenaar 
is en dat hij als verteller een aantal 
audioboeken op zijn naam heeft 
staan.

Cohen, hoogleraar en politicus, 
werd in 1947 geboren in Haarlem, 
groeide op in Heemstede en volgde 

het Stedelijk Gymnasium Haarlem 
van 1960 tot 1966.
Het thema van zijn lezing is nog 
niet bekend, maar de literatuur 
zal daar zeker een rol in krijgen. 
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten à 
17 euro zijn verkrijgbaar via www.
podiaheemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede, op werkdagen tus-
sen 09.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling. x

Oud-Heemstedenaar 
Job Cohen in Oude Slot

CO LO FO N
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Ontslag

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

TENNISCLUB
ZANDVOORT

 
nieuwe leden

WELKOM
 

www.tc-zandvoort.nl
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vogelenzang - In februari voert Landschap Noord-Holland werkzaamheden uit 
op Buitenplaats Leyduin. Rondom de recent gerestaureerde Belvedère kapt het 
Landschap de spontaan opgekomen bomen en plant zes nieuwe eiken. Rondom 
de Leybeek worden bijzondere bomen zichtbaar gemaakt en bloeiende struiken 
aangeplant. Alle maatregelen hebben het doel de cultuur-historische waarden 
van de buitenplaats veilig te stellen en te versterken.

Opknapbeurt voor groen rondom 
Belvedère en Leybeek op Leyduin

Landschap Noord-Holland voert weer 
werkzaamheden uit op Buitenplaats 
Leyduin (Foto: Jos Teeuwisse).

Zondag 15 februari

10.00-17.00 uur | Workshop 'Memo-

ries van de Ziel'

Wil je je zielsverlangens, de wensen 
van je authentieke zelf weten en 
leven? Speel dan mee in de work-
shop 'Memories van de Ziel'.
Anki Doeleman en Ingrid Verhoef, 
Haarlem, € 90,-.

14.30-16.30 uur | Oriëntatiework-

shop mindfulness

Ben je nieuwsgierig naar wat een 
achtweekse mindfulnesstraining 
voor je kan betekenen? In deze 
workshop kun je zelf ervaren wat de 
oefeningen, zoals die in de training 
aan bod komen, met je doen.
Wolfram Meyer, Haarlem, € 10,-.

Maandag 16 februari

19.00-20.30 uur | Workshop 'Vasten 

en reinigen'

Al jaren verzorgt Aromamore een 
programma voor vasten en reinigen 
in het voorjaar. We praten over het 
voedingspatroon en de reinigende 
werking van voorjaarsgroente en 
kruiden. Je ontvangt een uitgebreide 
syllabus en je maakt een aantal 
reinigende producten zoals bad-
zout, een bloesemremedie en een 
douchegel.
Janet de Winter-Boom, Haarlem, € 
75,-.

Dinsdag 17 februari

19.30-21.30 uur | Introductieavond 

'Leef vanuit je Hart!'

In maart start een nieuwe serie van 
'Leef vanuit je Hart!'. Het laat je je 
eigen kracht en bezieling ervaren en 
biedt je een moment van herijking. 
In een cirkel van vrouwen maak je 
een innerlijke reis van je hoofd naar 
je hart en je buik, en weer terug.
Floor Huis in 't Veld, Haarlem, € 15,-.

Woensdag 18 februari

20.00-22.00 uur | Het Imago Spel: 

ontdek je innerlijke kracht

Hoe kom je in contact met je eigen 
innerlijk kracht? Zodat je de veran-
dering in gang zet die je zo graag 
wilt. Vaak zie je zelf niet hoe je 
antwoorden bij jezelf vindt. Anderen 
zien dat wel. Wil je meemaken hoe 
anderen een richtingaanwijzer kun-
nen zijn voor jouw vragen? Speel 
dan de themaset Innerlijke kracht 
van het Imago Spel.
Janny ter Meer, Bloemendaal, € 25,-.

Donderdag 19 februari

19.30-21.30 uur | 5 Ritmes Spirit 

Dance

Er zijn vijf manieren van dansen: 
vloeiend, staccato, chaotisch, 
lyrisch en met stilte. 5 Ritmes Spirit 
Dance is ontwikkeld door Gabrielle 
Roth in Amerika en wordt wereldwijd 
beoefend.
Tineke de Wit, Haarlem, € 15,-.

Vrijdag 20 februari

20.00-21.30 uur | Lachen, yoga en 

meditatie

Lachen ontspant je spieren, vermin-
dert stress, verbetert je longcapaci-
teit en de bloedtoevoer door je hele 
lichaam. Ook kun je vastgehouden 
ergernissen loslaten.
Diana Aben, Haarlem, € 12,-.

Zaterdag 21 februari

09.30-17.00 uur | Natuurlijk spreken 

voor groepen

In de training 'Natuurlijk spreken 
voor groepen' leer je om in contact 
met jezelf en je toehoorders te 
spreken voor publiek. In een veilige 
omgeving werk je aan het ontwik-
kelen van je natuurlijke improvisa-
tievermogen en het omgaan met 
spanning of angst.
Edwin Reurings, Haarlem, € 80,-.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Anki Doeleman met 'Memories van 
de Ziel' (Foto: pr).

Floor Huis in 't Veld met 'Leef vanuit je 
Hart!' (Foto: pr).

5 Ritmes Spirit Dance (Foto: pr).

Edwin Reurings met spreken voor 
groepen (Foto: pr).

Om de natuur- en cultuurwaarden 
van de buitenplaats te behouden 
en waar mogelijk te versterken, is 
onderhoud aan het parkbos noodza-
kelijk. Op twee locaties op Leyduin 
zal in de komende weken worden 
gewerkt. In de omgeving van de 

gerestaureerde Belvedère wordt 
gewerkt aan betere zichtbaarheid 
van de koepel. Landschap Noord-
Holland wil de toegankelijkheid van 
de heuvel verbeteren en spontaan 
opgekomen bomen verwijderen. 
Op de zes hoeken worden nieuwe 

eiken aangeplant zoals er ook in het 
verleden gestaan hebben.
Langs de oevers van de Leybeek 
worden oude bomen vrijgesteld 
en worden nieuwe bomen en ver-
schillende bloeiende struikgroepen 
aangeplant. Een wandeling langs de 
Leybeek wordt hierdoor aantrekke-
lijker. x

haarlem - Voor de tweede keer op rij 
is er een expositie in het Seinwezen. 
Deze maand zijn het de subtiele naak-
ten van Saskia Minoli. De Haarlemse 
beeldend kunstenaar schildert vooral 
figuratief en met acryl, het liefst op 
groot formaat en steeds expressiever. 
De expositie loopt nog tot en met 2 
maart.

Met de subtiele werken, waaron-
der Zittend Naakt en Vrouw in 
Rood (foto), wordt er een intieme 
sfeer gecreëerd in de expositie-
zaal. Minoli gebruikt expressieve 
kleuren. Wanneer je langer naar 
Vrouwen in Spiegelbeeld kijkt, is 
er zelfs sprake van een ongrijpbare 

spanning. Als lid van Kunstkring De 
Acht tekent Minoli al meer dan tien 
jaar in de Waag naar levend model, 
meestal spontaan met rietpen en 
inkt. 's Zomers schildert zij buiten 
naar de natuur: de duinen en de 
zee. Daarnaast werkt Minoli ook 
in opdracht: paarden, honden en 
niet te vergeten portretten, vooral 
schrijversportretten.
Met een maandelijks wisselende 
expositie biedt het Seinwezen ruim-
te aan kunstenaars uit Haarlem en 
omgeving. De expositie is te bezich-
tigen tijdens de openingsuren van 
het Seinwezen (Kinderhuissingel 
1H, Haarlem). Voor meer info: www.
seinwezen.nl. x

Subtiele naakten in het Seinwezen

Werken van Saskia Minoli worden 
geëxposeerd (Foto: pr).

haarlem - Op zaterdag 14 februari 
presenteert Kleine Revolutie Pro-
ducties 'Geliefden in de letteren'. 
Drie schrijversduo's en een muzi-
kantenduo verklaren elkaar mid-
dels hun werk de liefde in al zijn 
facetten. Aanvang in het Rosen-
stock-Huessy Huis, aan de Hage-
straat 10 in Haarlem, is om 20.30 
uur. De deuren zijn open vanaf 
20.00 uur. In de voorverkoop kos-
ten kaarten 10 euro, aan de deur 
12 euro. Met CJP betaalt men 8 
euro. De geliefde mag gratis mee 
naar binnen. Voorverkoop vindt 
plaats bij Athenaeum Boekhandel 
Haarlem, aan de Gedempte Oude 
Gracht 70 in Haarlem. Online 
reserveren kan via info@kleine-
revolutieproducties.nl. Voor meer 
info: www.kleinerevolutieproduc-
ties.nl. x

Geliefden in 
de letteren

haarlem - Met ingang van zondag 
22 februari organiseert Henk 
Staadegaard, namens het COC 
Kennemerland, maandelijks een 
ontdekkingsreis door Haarlem. 
Deze activiteit is bedoeld voor 
LHBT'ers, die Haarlem beter wil-
len leren kennen. Daarbij wordt 
telkens vanuit een ander perspec-
tief naar Haarlem gekeken. Tij-
dens de eerste bijeenkomst op 22 

februari maakt men kennis met 
de rijke geschiedenis van Haar-
lem. Aanvang is om 14.00 uur. De 
kosten voor de gids zijn 5 euro. 
Kosten voor drankjes en eten zijn 
voor eigen rekening. Voor meer 
informatie en/of aanmelding: 
henkhenk@zonnet.nl. Na ont-
vangst van de aanmelding ont-
vangt men een bevestiging met 
de laatste details. x

COC ontdekt Haarlem

TOTALE
OPHEFFINGS
UITVERKOOP

wegens gezondheidsredenen sluiten wij

na 40 jaar onze tapijthandel

PERSIAN CARPETS NOORDEINDE

Noordeinde 130 Den Haag, tel. 070 3450047
www.persiancarpets.nl
di.-za. 10:00-18:00 uur, elke zo. 13:00-17:00 uur.
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Verstopte zwarte filters
DIESEL SLIJM

veroorzaakt door bacteriën
in uw boot of camper tank,

bestrijdt en voorkomt u
met ACTICIDE CMG.
info: www.GBIJT.nl

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

Voor 10cent dag en nacht
TUINVERLICHT

met nieuwe led-lamp 3watt
Veilig en 24 uur per dag
van uw tuin genieten.

Romantische tuinlantaarns
spotgoedkoop via internet
WWW.HOLLANDLICHT.NL
Heemstede -Kropswolde

info@hollandlicht.nl
 

Workshop
MINDFULNESS

vrijdag 13 februari as.
Wil je weten of

Mindfulness wat voor je
is? Geef je dan op via

info@leefmindful.nl
Locatie: De Garage,
Kennemerstraat 11a

Investering: € 15
 

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

TE HUUR
appartement / etage
Rijksstraatweg 106A

woonkamer, slaapkamer
badkamer, keuken en een

groot dakterras
€ 875 p.m. all in

+ 25,= belastingen
Voor info : 06 55 965 804

 
 



bloemendaal - Als niet snel een opvol-
ger zich meldt, zal Boekhandel Bloe-
mendaal aan de Bloemendaalseweg 
verdwijnen. "Ik hoop echt dat er nog 
iemand is, die de zaak wil overnemen. 
Ik zou het wel heel jammer vinden dat 
als we straks de deur dichtdoen, de 
boekhandel voorgoed verdwijnt", 
zegt eigenares Inge Happe.

door Christa Warmerdam

Bijna 17 jaar lang stonden Inge 
Happe en haar man Roelf van der 
Laan in hun boekhandel aan de 
Bloemendaalseweg. "We hebben 
dit met ontzettend veel plezier 
gedaan, maar vorig jaar hebben we 
de beslissing genomen om te stop-
pen. We liepen al een paar jaar met 
de gedachte om te stoppen en toen 
vorig jaar het huurcontract weer 
verlengd moest worden, was dat 
voor ons een reden om er een punt 
achter te zetten", legt Happe uit. 
"Roelf is 68 jaar en ik 59 jaar, en ik 
heb problemen met lang staan."
Roelf van der Laan en Inge Happe 
begonnen hun zaak aan de Bloe-
mendaalseweg in 1998, daarvoor 
runden zij de boekwinkel Agora in 
Haarlem. "We hebben het zo lang 
vol kunnen houden, omdat boeken 
verkopen het leukste is, wat er is. 
We hebben een heel fijn contact 
met onze klanten en de reacties op 
het nieuws dat we gaan stoppen, 
zijn hartverwarmend. Dagelijks 

horen we dat mensen het heel jam-
mer vinden dat we stoppen."

Te rooskleurig beeld
Het echtpaar is al in gesprek met 
eventuele opvolgers, maar er 
zijn nog geen concrete afspraken 
gemaakt. "We zijn nog steeds op 
zoek naar iemand, die het over wil 
nemen. In de gesprekken merk ik 
dat sommige mensen een beetje te 
rooskleurig beeld hebben van het 
hebben van een boekwinkel. Het is 
hard werken en je moet, als je een 
eigen zaak hebt, altijd beschikbaar 
zijn; de winkel gaat voor je privé-
leven. Daar staat wel tegenover dat 
het een ontzettend leuk vak is. Ik 
ben gek op lezen en ik mag de hele 
dag over boeken praten. Ook de 
literaire bijeenkomsten zijn heel 
fijn om mee te maken; een schrij-
ver, die over zijn boek vertelt blijft 
toch altijd iets bijzonders. Zo krij-
gen we 12 maart Renate Dorrestein 
op bezoek."
1 april stopt het echtpaar, maar tot 
die tijd blijft de winkel up-to-date 
met het boekenaanbod. "We gaan 
door tot eind maart, want we wil-
len de Boekenweek nog één keer 
meemaken. Ook de verkoop via 
internet blijven we doen tot het 
laatste moment. Via de website of in 
de winkel is alles gewoon te bestel-

len." Toekomstplannen heeft het 
echtpaar nog niet echt: "We hebben 
een oude boerderij in de Eiffel, die 
we ook verhuren en daar zullen we 
wat vaker naartoe gaan. Ik ben geen 
stilzitter, dus misschien gaan we bij 
andere boekwinkels invallen als de 
eigenaar op vakantie gaat. Maar dat 
weet ik nog niet, misschien zeg ik 
tegen die tijd wel: 'Nee hoor, dat is 
geweest'." x

"Het zou heel jammer zijn als 
de zaak voorgoed verdwijnt"

Boekhandel Bloemendaal stopt per 1 april

Roelf van der Laan en Inge Happe van Boekhandel Bloemendaal zijn nog op zoek 
naar een opvolger (Foto: Christa Warmerdam).

aerdenhout - Op maandag 23 febru-
ari organiseert Home Instead een 
informatiebijeenkomst over het per-
soonsgebonden budget (PGB) in De 
Nieuwe Kring. De Nieuwe Kring is te 
vinden aan de Oscar Mendliklaan 3 
in Aerdenhout.

Met de transitie van de zorg uit de 
AWBZ naar de Wmo en de inge-
voerde bezuinigingen, is per 2015 
veel veranderd in de thuiszorg 
voor senioren. Gemeenten hebben 
hun organisatie nog niet goed op 
orde, de zogenaamde keukentafel-
gesprekken waarin moet worden 
uitgelegd wat er gaat veranderen 
en hoeveel recht op zorg men 
voortaan nog heeft, zijn niet of 
slecht gevoerd. Senioren moeten 
maar afwachten of ze de hulp, die 
ze nodig hebben, nog wel krijgen 

en wie hen die hulp komt geven.
Maar na 1 januari is het nog steeds 
mogelijk om de zorg, die men 
nodig heeft zodanig te organise-
ren zoals men dat zelf wil. Wan-
neer men recht heeft op zorg en 
ondersteuning, is men niet ver-
plicht om deze zorg als door de 
gemeente gecontracteerde zorg 
te moeten accepteren. Men kan er 
namelijk ook voor kiezen om een 
persoonsgebonden budget (PGB) 
aan te vragen.
Wil men meer weten over het PGB 
en de mogelijkheid om zelf de regie 
over de zorg en ondersteuning te 
voeren, dan kan men bellen met 
023-8200392 of kijken op de web-
site www.homeinstead.nl. x

Informatiebijeenkomst over 
PGB in De Nieuwe Kring

Men kan de zorg regelen zoals men 
dat zelf wil (Foto: pr).

heemstede - 'Een dunne dekmantel' is 
de tweede avondvullende voorstel-
ling van Emilio Guzman. Zijn tournee 
startte in september van het vorige 
jaar en brengt hem op zaterdag 21 
februari in Theater de Luifel.

Emilio wordt ook wel 'Socialio' 
genoemd. Hij is vriendelijk, verbin-
dend en bovenal conflict vermij-
dend. Maar zelfs in een sprookjes-
wereld komen er conflicten voor. 
In de echte wereld krijgen mensen 
een steeds dikkere huid, wordt 
kwetsbaarheid wegbezuinigd en is 
schaamteloosheid goed te verko-
pen. In een tijd rijp voor revoluties 
slaagt in Nederland geen protest.
Guzman heeft geen zin meer om 
gelaten toe te kijken. Socialio is 
boos! Maar hij voelt zich iemand, 
die protesteert zonder protest. Emi-
lio heeft dus eindelijk een conflict, 
al is het dan met zichzelf.
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten 
à 18,50 euro zijn verkrijgbaar via 

www.podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, op werkda-
gen tussen 09.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstelling. x

Emilio Guzman als 
'Socialio' in Luifel

Guzman is met zijn voorstelling te 
zien in Heemstede (Foto: Manja Stroo-
mer).

haarlem - Literair Haarlem orga-
niseert op vrijdag 27 februari 
de feestelijke presentatie van de 
nieuwe roman van L.H. Wiener in 
het Noord-Hollands Archief. Deze 
maand wordt L.H. Wiener 70 jaar, 
viert hij zijn 50-jarig schrijver-
schap en verschijnt zijn nieuwe 
grote roman 'In zee gaat niets 
verloren'. In het Noord-Hollands 
Archief is tevens een speciale ten-
toonstelling rond het werk van 
L.H. Wiener ingericht met vele bij-
zondere foto's en uitgaven. Aan-
vang is om 20.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 5 euro. Het Noord-
Hollands Archief is te vinden aan 
de Jansstraat 40 in Haarlem. x

Presentatie nieuwe 
roman L.H. Wiener
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

Aangeboden
Liefdevol

oppasadres
voor uw hond
€ 10,- per dag

Tel. 023 - 547 2909

Het persoonsgebonden budget geeft u ook na alle wijzigingen in 

2015 nog steeds een wettelijk recht op een vrije keuze bij zorg en 

ondersteuning thuis.  

Samen met Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders, 

organiseren wij bijeenkomsten waarin wij u hierover informeren.

Geïnteresseerd? Kom dan naar onze informatiebijeenkomst op 

maandag 23 februari 2015, van 18.45-21.30 uur, in De Nieuwe Kring, 

Oscar Mendliklaan 3 te Aerdenhout.

Bij ons  
gaat het om u

“Dankzij Anne-Mieke van 
Home Instead woon ik nog
steeds op mezelf.”

De heer Bos, senior

Graag vooraf aanmelden via:
t 023 82 00 392
i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland

Valentijnstip!

30-70% korting 
op alle geuren

Bloemendaalseweg 301, 2051GG Overveen 
023 - 5277400 

www.josbakkerdrogisterijoverveen.nl

Drogisterij Jos Bakker sinds 1959

Opheffi  ngsuitverkoop
Tot 70% korting!

Lancôme
Sans Soucis

Marbert
Weleda
Avène

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

haarlem - Wie regelmatig in de binnen-
stad komt, kan het niet ontgaan zijn. 
De fietsenrekken op het Hortusplein, 
de Raaks en in de Grote Houtstraat 
zijn nog steeds niet teruggeplaatst. 
De klemmen zijn voor Serious Request 
weggehaald, omdat toen de markt 
daar tijdelijk was. De gemeente zou 
na Kerstmis de klemmen terugplaat-
sen, maar dat gebeurde niet. Volgens 
de Fietsersbond wil de Gemeente 
Haarlem de Raaks namelijk blijven 
gebruiken als uitwijklocatie voor de 
markt.

door Christa Warmerdam

"Op dit moment is een discus-
sie gaande met de marktkooplui. 

Raaks en Zijlstraat zijn de twee 
opties waarover nu wordt gespro-
ken. Begin maart wordt daarover 
een besluit genomen", aldus wet-
houder Cora-Yfke Sikkema don-
derdag in de commissie Beheer. 
Rob Stuip van de Fietsersbond: "De 
marktkooplui hebben inmiddels 
al laten weten niet terug te willen 
naar de Raaks. Dus waarom nu nog 
'on hold' en 'onderzoek' als er geen 
markt komt? Waarom niet gewoon 
alle klemmen terugplaatsen?" Een 
woordvoerder van de gemeente 
laat hierop in een reactie weten: 

"De opgave, die wij als gemeente 
hebben, is dat we uitbreiding van 
het aantal parkeervoorzieningen 
voor de fiets in de stad willen. Dat 
kunnen vakken zijn, waarbinnen 
mensen hun fiets kunnen stallen, 
of rekken. Hoe we optimaal kun-
nen voorzien in deze uitbreiding, 
dát wordt besproken in de Werk-
groep Fiets, waar ook de Fietsers-
bond deel van uitmaakt. Deze 
werkgroep komt begin maart met 
een advies. Ook de fietsenrekken 
in de Grote Houtstraat worden in 
dat advies meegenomen. Voor wat 
betreft de Raaks: hier speelt de dis-
cussie of deze locatie gebruikt gaat 
worden als tijdelijke uitwijklocatie 
voor de markt. Binnenkort wordt 
duidelijk of de Raaks wel of niet de 
tijdelijke uitwijklocatie wordt voor 
de markt. Als de markt hier niet 
terugkomt, plaatst de gemeente de 
rekken terug. Overigens buigt ook 
de Werkgroep Fiets zich over deze 
locatie." x

Fietsenrekken in centrum 
komen voorlopig niet terug

Doorn in het oog van Fietsersbond

Binnenkort wordt duidelijk of de Raaks wel of niet de tijdelijke uitwijklocatie 
wordt voor de markt. Als de markt hier niet terugkomt, plaatst de gemeente de 
rekken terug (Foto: Fietsersbond).

haarlem - Vanwege de naderende ver-
kiezingen organiseert de lokale werk-
groep van de Partij voor de Dieren op 
zondag 1 maart een informatiemiddag 
voor leden, vrijwilligers en andere 
belangstellenden. Hierbij zullen ook 
de lijsttrekkers voor de Provinciale 
Staten en het hoogheemraadschap 
van Rijnland aanwezig zijn, respec-
tievelijk Bram van Liere uit Haarlem 
en de IJmuidense Ramona Bleyie. De 
bijeenkomst vindt plaats in het Bad-
huis, aan het Leidseplein 49 in Haar-
lem, van 14.30 tot 17.00 uur.

Op 18 maart worden zowel de 
Provinciale Statenverkiezingen 
als de waterschapsverkiezingen 
gehouden. De provincies en de 
waterschappen zijn belangrijke 
bestuursorganen waar veel wordt 
bepaald op het gebied van dieren-
welzijn, natuur en milieu. Zo gaan 
de provincies over afschotvergun-
ningen en ruimtelijke ordening en 
gaan de waterschappen over het 
tegengaan van waterverontreini-
ging en het beschermen van de in 
het water levende organismen. De 
Partij voor de Dieren is momenteel 
met één zetel vertegenwoordigd in 
de Provincie Noord-Holland en met 
één zetel in het hoogheemraad-
schap van Rijnland. Men krijgt op 
1 maart de gelegenheid om alles te 

weten te komen over wat de Partij 
voor de Dieren de afgelopen jaren 
heeft betekend in de provincies en 
de waterschappen en wat de toe-
komstplannen zijn. Ook krijgt men 
een toelichting op de verkiezings-
programma's en is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Na afloop 
is er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Wil men aanwezig 
zijn, dan kan men zich aanmelden 
door een mail te sturen naar haar-
lem@partijvoordedieren.nl of door 
zich telefonisch aan te melden bij 
Joep Beneken Kolmer, coördina-
tor van de Werkgroep Haarlem en 
omstreken, tel. 06-22984183. x

Partij voor de Dieren trapt af 
voor campagne PS-verkiezing

Haarlemmer Bram van Liere (Foto: 
pr).

overveen - Een licht gevoel van heim-
wee bindt zangeres Bernadeta Astari 
en pianiste Kanako Inoue, die sinds 
2009 samen optreden en op zondag 
22 februari liederen ten gehore bren-
gen op het vijfde Muzenforumconcert 
van dit seizoen. Astari komt uit Indo-
nesië en Inoue uit Tokio. Ze leerden 
elkaar kennen op het conservatorium 
in Utrecht waar zij beiden studeer-
den. Een vleugje weemoed klinkt ook 
door in het liederenrecital, dat zij ten 
gehore brengen op 22 februari in de 
aula van Kennemer Lyceum en waarin 
zij oost en west verbinden.

Bernadeta Astari heeft vrijwel elke 
muziekprijs in Nederland gewon-
nen, ze zingt in talloze opera's 
en in maart vorig jaar trad ze op 
voor 53 wereldleiders, waaronder 
VS-president Obama. Toch speelt 
kamermuziek altijd de belangrijk-
ste rol in haar leven. In de intimiteit 
van een select gezelschap van luis-
teraars om haar heen voelt zij zich 
helemaal thuis.
Sinds 2009 geeft zij liederenrecitals 
samen met begeleidster Kanako 
Inoue. Nadat die was afgestudeerd 
aan het conservatorium, ontwik-
kelde ze zich snel met recitals en 
solo-optredens en daarnaast profi-
leerde Inoue zich als begeleidster. 
Met Bernadeta Astari kreeg zij 
aanvullend onderricht bij bekende 
mentoren als Erwin Gage en Rudolf 
Jansen.
Het programma laat een bloem-
lezing 'oost-west' zien, met Indo-
nesische en Japanse liederen, die 
worden afgewisseld door typisch 
westerse muziek. Zo hoort men 
Soendanese volksliederen van de 
Duits-Nederlandse componist Paul 
Seelig, die zich vestigde in Neder-
lands-Indië en - van recenter datum 
- liefdesliederen van Mochtar Embut 
op teksten van de dichter Rendra. 
Drie liederen van de Japanse com-
ponist Yoshinao Nakata weerspie-
gelen een romantische sfeer en 
volksmotieven.
De  westerse muziek wordt ver-
tegenwoordigd door de ingeto-
gen Ariettes oubliées van Claude 
Debussy op tekst van Paul Ver-
laine, gevolgd door twee lichtvoe-
tige Parijse liederen van Francis 
Poulenc. Verder laat de veelzijdige 
sopraan vier Liefdesmadrigalen 
van Joaquin Rodrigo horen, echte 
klankjuwelen gebaseerd op renais-
sancegedichten. Hierna volgen drie 
liederen van Franz Schubert op tek-
sten van Goethe. Het concert wordt 
afgesloten met een gevoelsrijke en 
toepasselijke aria uit de opera Les 
pecheurs de perles van Georges 
Bizet. Deze scène brengt ons tus-
sen twee werelden in, op Sri Lanka, 

waar Leila wacht op haar jeugdlief-
de Nadir.
Aanvang is om 11.45 uur. De zaal 
en kassa zijn open vanaf 11.00 uur. 
Losse kaarten kosten 20 euro, met 
CJP en voor de jeugd tot en met 25 
jaar 10 euro (inclusief koffie). Voor-
verkoop van losse kaarten vindt 
plaats bij Primera Postkantoor, Bloe-
mendaalseweg 234 in Overveen, tel. 
023-5272742 en op de dag van de 
concerten aan de kassa in de zaal. 
Kaarten reserveren kan via info@
muzenforum.nl. Het Kennemer 
Lyceum is te vinden aan het Adriaan 
Stoopplein 7 in Overveen. x

Verbinding oost en west in 
recital bij Kennemer Lyceum

Zangeres Bernadeta Astari (Foto: 
Marco Borggreve).

bloemendaal - Op zondag 15 februa-
ri is er de Engelstalige vertelvoor-
stelling 'The heart of the world is 
music'. Kathleen van der Weerd en 
Jeroen Schipper brengen verhalen 
uit vele landen begeleid met veel 
muziek. Aanvang is om 15.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt 10 euro. 
Reserveren kan via www.dever-
telschuur.nl of 023-5257855. De 
Vertelschuur is gevestigd aan de 
Krullenlaan 3 in Bloemendaal. x

Vertelvoorstelling
in Bloemendaal

De Vertelschuur aan de Krullenlaan in 
Bloemendaal (Foto: pr).

heemstede - 'A vida do Fado' is de 
titel van het nieuwe programma 
van het fadokwartet Quatro Ven-
tos. De zanger/gitarist Emanuel 
Pessanha is sinds 1996 de voor-
man van dit ensemble. Als spe-
ciale gast verwelkomt Quatro 
Ventos op zaterdag 21 februari 
in de Oude Kerk de fadozange-
res Maria de Fátima. Aanvang is 
om 20.15 uur. Kaarten à 19 euro 
zijn verkrijgbaar via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

Swing mondt uit 
in Portugese blues

Quatro Ventos komt naar Heemstede 
(Foto: pr).
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DRIEHUIS - Alice Loeters noemt zichzelf 
een pionier op het gebied van persoonlijke 
uitvaartzorg. Loeters: “Ik ben ruim zestien 
jaar geleden begonnen met als doel een 
uitvaart zodanig vormgeven, dat het 
een spiegel wordt van het leven van de 
overledene. Ik vind het heel belangrijk 
dat de familie specifieke wensen kan 
waarmaken.”

door Christa Warmerdam

“Een uitvaart mogen verzorgen, is elk 
keer weer een mooie ervaring”, zegt 
Alice Loeters. “Bij een uitvaart gaat het 
vooral om herinneringen vormgeven. 
Iemand verwoordde het ooit als volgt: 
‘Een afscheidsdienst is een ketting vol 
herinneringen’.

De kernwaarden waarvoor Alice Loeters 
en haar team staat, zijn empathie, 
dienstbaarheid, liefdevol, integriteit en rust.
Een van de trends in de uitvaartwereld is op 
dit moment de budgetuitvaart. Natuurlijk 
een product van de economische crisis, 
waarbij alles online kan worden geregeld. 
Loeters: “Wij verzorgen uitvaarten voor elk 
mogelijk budget, maar wel vanuit het besef 
dat je maar een keer de kans krijgt goed 
afscheid te nemen.”

Zij ziet dat er de laatste jaren veel veranderd 
is op het gebied van uitvaartverzorging. Het 
aantal kleine uitvaartbedrijfjes neemt steeds 
meer toe. “Iedereen kan morgen een bordje 
ophangen dat ze uitvaarten begeleiden. 
Door onze jarenlange ervaring hebben wij 
daar niet zo’n last van, maar het baart wel 
zorgen.”

Alice Loeters heeft ook veel oog voor 
kinderen, die zijn betrokken bij het afscheid: 
“Kinderen, vooral in de leeftijd van 6 tot 12 
jaar, hebben een grote verbinding met de 
spirituele wereld. Zij stellen open vragen 
over bijvoorbeeld waar je naartoe gaat 
als je dood gaat. Dan is het belangrijk om 
veiligheid te creëren. Als de een zegt dat 
opa naar de hemel gaat en de ander zegt 
dat hij verder leeft in andere mensen, kan 
dat verwarrend zijn.”
Loeters heeft door haar werk zelf ook veel 
geleerd over verlies: “Vroeger dacht ik dat 
verlies verwerken, loslaten is. Nu weet ik dat 
het ‘anders vasthouden’ is. Vasthouden in 
herinnering.”

Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg is dag 
en nacht bereikbaar via tel.nr. 0255-517452. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.aliceloeters.nl.

Uitvaart als spiegel van het leven

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

UITVAARTVERZORGING

BETAALBAAR MAATWERK!

Rijnlaan 7, 
2105 XH 
Heemstede
M 06 395 072 45 

www.uitvaartverzorgingerika.nl

ErikaErika



Nieuws donderdag 12 februari 2015 13

Wandelen in Westendorf

239

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: 
reserveringskosten (€20,-), toeris-
tenbelasting (€1,50 
p.p.p.n. vanaf 15 jaar) 
en bijdrage Calamitei-
tenfonds (€2,50).

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijt                                                           
• welkomstdrankje                                                                
• 7x driegangendiner                                                        
• wifi  in het gehele hotel                                                                 
• 5-daagse SkiWelt-Erlebnis
 Wanderpass (met o.a. gratis 
 toegang tot 12 bergliften,
 6 erlebniswelten en gebruik
 regiowandelbus ‘Kaiserjet’)

Prijzen 8 dagen
30/05-12/06 239
13/06-03/07 279
04/07-14/08 299
15/08-28/08 279
29/08-18/09 259

zoekcode 21973

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers 
of via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) 
met zoekcode 21973.

Het buitenleven is in Tirol een 
feest! Wandelt u op het ritme van 
de klingelde koeienbellen over 
de alm? Of maakt u een fi ets-
tocht door het mooie landschap? 
Bezoek ook zeker de waterval-
len van Krimml en de Gerlospas! 
Voor Tiroler gezelligheid bent u in 
gemütliche dorpjes en steden zoals 
Kirchberg, Kitzbühel en Innsbruck 
aan het goede adres.

U logeert in het traditionele 
familiehotel Fleidingerhof, gelegen 
in het centrum van Westendorf 
en omringd door de Kitzbüheler 
Alpen. De Alpenrosenbahn ligt 
slechts op ca. 700 meter afstand. 
Het hotel beschikt over een restau-
rant, lounge en terras.

Idee nachttrein tussen Haarlem 
en Amsterdam blijft populair

haarlem - De PvdA en GroenLinks in Noord-Holland willen 
een nachttrein voor het traject Haarlem-Amsterdam. Om 
de behoefte hiervan aan te tonen, hebben de partijen een 
speciale Facebookpagina aangemaakt. De pagina waarop 
ook ervaringen kunnen worden gedeeld, heeft inmiddels 
al bijna zo'n 4000 likes. Een van de reacties: 'Laatste keer 
na een avondje uit in Amsterdam ondergekotst in een hob-

belige nachtbus waarop we een uur moesten wachten en 
waarvan de oorspronkelijke halte tijdelijk vervallen was 
terwijl dit nergens stond aangegeven. Geef mij maar een 
comfortabele treinreis terug! En kom op zeg, de hoofdstad 
van Noord-Holland moet gewoon beter bereikbaar zijn!' 
(Foto: Christa Warmerdam) x

haarlem - 150 jaar geleden werd in het 
Friese dorpje Witmarsum Pim Mulier 
geboren. Mulier, die als kleuter in 
Haarlem kwam te wonen, groeide 
uit tot de grootste sportpionier, 
die Nederland heeft gekend. Meer-
dere sporten werden door Mulier in 
Nederland geïntroduceerd en op de 
kaart gezet. Ook richtte hij meerdere 
sportclubs en -bonden op, waarvan 
een groot aantal nog altijd bestaat. 
Om Mulier te eren en zijn gedachte-
goed levend te houden, is 2015 uitge-
roepen tot Pim Mulierjaar.

Vele partijen, waaronder de Gemeen-
te Haarlem, diverse verenigingen, 
sportbonden en -organisaties, toon-
den zich enthousiast over het initia-
tief tot het Pim Mulierjaar en sloten 
aan als partner. Tijdens een startbor-
rel, op woensdag 4 februari in het 
Haarlemse Huis ter Kleef, kwamen 
alle partners bij elkaar om kennis 
te maken en vooruit te blikken op 
het Pim Mulierjaar. Ook werd bij die 
gelegenheid de website gelanceerd 

waarop alle nieuws en activiteiten 
verzameld worden: www.pimmu-
lier150.nl. Op de site is tevens een 
beknopt historisch overzicht van 
het leven en sportpionierswerk van 
Mulier te vinden.
Activiteiten die worden georgani-
seerd, zijn onder meer een speciale 
editie van het Haarlem105 Sport-
café en een symposium op Papen-
dal. Maar het gros van de activi-
teiten bestaat, geheel in de geest 
van Mulier, uit sportactiviteiten. 
Zoals de Pim Mulier wandeltocht, 
de fietstocht naar Witmarsum, het 
150 punten tennistoernooi en een 
nostalgische voetbalwedstrijd bij 
de mede door Mulier opgerichte 
Koninklijke HFC. Ook staat er een 
heuse bandywedstrijd op het pro-
gramma. De relatief onbekende 
sport bandy is een voorloper van 
ijs- en veldhockey.
De activiteiten worden gecoör-
dineerd door de stuurgroep en 
werkgroep Haarlem, die worden 
gevormd door vertegenwoordigers 

van de deelnemende partners. De 
eerste activiteit, De Nacht van Haar-
lem, vindt op zaterdag 14 februari 
plaats. Een overzicht van alle acti-
viteiten en het laatste nieuws zijn 
te vinden op www.pimmulier150.
nl. x

Lancering site Pim Mulierjaar
Veel activiteiten rond 150ste geboortedag

Een screenshot van de nieuwe site 
(Foto: pr).

haarlem - Het is maandag 9 februari 
rond 18.00 uur al behoorlijk stil in de 
Grote Houtstraat in Haarlem. Winkels 
sluiten hun deuren en mensen fietsen 
richting huis. Ook bij Blokker gaat om 
klokslag zes uur de deur op slot. Het 
personeel gaat nog niet naar huis, 
want de winkelketen heeft het voltal-
lige personeel bijeengeroepen.

door Christa Warmerdam

Afgelopen vrijdag liet de FNV al 
weten dat Blokker bezig is met een 
stille reorganisatie. Het bedrijf zou 
volgens de vakbond op een onwet-
tige manier proberen om vaste 
medewerkers te ontslaan. Blokker 
heeft in Nederland 615 winkels.
Maandagavond maakte het concern 
bekend dat 440 van de 72.00 werk-

nemers verdwijnen. Moederbedrijf 
Blokker Holding telt, inclusief de 
Blokker-keten, in totaal zo'n 2.400 
vestigingen en circa 22.000 werkne-
mers. Het concern heeft in de regio 
verschillende vestigingen, onder 
andere in Haarlem, Bloemendaal, 
Zandvoort en Heemstede. x

Licht nog niet 
uit bij Blokker

De winkel van Blokker aan de Grote 
Houtstraat (Foto: Christa Warmer-
dam).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

bloemendaal - Op donderdag 26 
februari treedt de jonge cellist 
Alexander Warenberg en pianiste 
Yang Yang Cai op in De Kapel. Zij 
vormen al jaren een vast duo. Daar-
naast zullen zij vanavond ook als 
solist te horen zijn. Op het geva-
rieerd samengestelde programma 
staan werken van Bach, Cho-
pin, Tchaikovsky, Rachmaninov, 
Dvorák en Shostakovich. Aanvang 
is om  20.00 uur. Podium De Kapel 
is te vinden aan Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. x

Concert in De Kapel
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Havatec (www.havatec.com) ontwikkelt en produceert high-tech machines voor de inspec�e en het verwerken van bloemen, 
bloembollen en kaas. Onze machines beva�en technisch geavanceerde besturingen, camerasystemen voor automa�sche 
inspec�e van de diverse (natuur-)producten. Met onze innova�es winnen we regelma�g prijzen. In 2013 wonnen wij de OOM-
award en Kenteq-award in verband met onze inspanningen rond de ontwikkeling van leerlingen, stagiaires en in- en extern op te 
leiden medewerkers. In ons bedrijf zijn momenteel 30 personen werkzaam. Havatec investeert in mens en techniek. Wij streven 
bij uitstek naar het samen op slimme en efficiënte wijze ontwikkelen en produceren van de machines in een omgeving waar 
mensen zich thuis voelen. Mensen die bij Havatec werken, zijn respectvol en betrouwbaar. Verder zijn wij vernieuwend, flexibel 
en ambi�eus. Bij Havatec gaan wij op een posi�eve manier met elkaar om. Onze inten�e is al�jd verbetering. Of het nu gaat om 
samenwerking of techniek. Naar iedere sugges�e wordt geluisterd, we werken met plezier en houden van duidelijkheid.

Onze so�ware-afdeling levert een belangrijke bijdrage aan de totale machineoplossingen bij Havatec. We maken gebruik van 
gerenommeerde besturingsonderdelen. Daarbij ontwikkelen wij op Windows gebaseerde pla�ormen vision-so�ware. Binnen de 
afdeling wordt met 4 medewerkers aan de ontwikkeling van technische besturingen en beeldherkenningsso�ware gewerkt t.b.v. 
de te ontwikkelen machines. Vanwege uitbreiding van de bedrijfsac�viteiten zijn wij op zoek naar een 

So�ware Engineer Vision & Control Systems (38 uur)
In deze afwisselende func�e wordt nauw samengewerkt met de collega’s in de afdeling en andere disciplines binnen het bedrijf. 
De So�ware Engineer rapporteert aan de Coördinator binnen de afdeling en Projectmanagers.

Func�e-inhoud
Func�oneel ontwerp van benodigde so�ware.• 
Ontwikkeling van so�ware voor beeldherkenning d.m.v. Halcon.• 
Bestaande machine vision compa�ble maken met Halcon.• 
Ontwikkeling van so�ware voor machinebesturingen.• 
Bestaande, in eigen huis ontwikkelde electronica • 
doorontwikkelen.
Het schrijven van user interface so�ware (windows).• 
Intern en op loca�e ui�esten en afregelen van nieuwe so�ware. • 
Kennisoverdracht aan collega’s in de produc�e en service en aan • 
productspecialisten.
Het oplossen van storingen bij klanten.• 
Verslaglegging werkzaamheden t.b.v. interne rapportage en • 
externe (subsidie)regelingen.
Diverse overige werkzaamheden.• 

Func�e-eisen
Minimaal HBO niveau (elektrotechniek of ict)• 
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring• 
Grondige kennis van en ervaring met C, C++, C#. • 
Programmeren van PLC’s onder IEC-61131-3. • 
Ervaring met het werken in MS Visual Studio .Net.• 
Affiniteit met land- en tuinbouw en machinebouw. • 
Bereidheid tot overwerk.  • 
Beheersing van de Engelse taal. • 
In bezit van rijbewijs B. • 

Belangrijke competen�es
Crea�viteit, innova�ef denken, analy�sch denken, signalerend vermogen, communica�eve en sociale vaardigheden, instruc�e 
en coaching, planning en prioriteitsstelling, teamplayer, verantwoordelijkheidsbesef, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en 
zelfstandigheid.

Wat wij bieden
Voor de func�e geldt dat de werkomgeving uitdagend is, waarbij in kleine teams informeel wordt samengewerkt aan uitdagende 
technische producten. Er gelden goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. Havatec ontwikkelt mensen en machines. 
Persoonlijke ontwikkeling achten we van groot belang. Voor de func�e is ook denkbaar, dat aanvullende opleiding gewenst is. In 
dat geval levert het bedrijf hier alle faciliteiten voor. 

De procedure
Voor nadere func�e-informa�e kunt u terecht bij Joris van Kessel, tel. 0252 241490. Belangstellenden kunnen schri�elijk of per 
E-mail reageren. Richt uw reac�e aan Gerrit-Jan Valk (personeelszaken), email: gj.valk@havatec.nl. Ons postadres is: Havatec BV, 
Ple�erij 40, 2211 JT  Noordwijkerhout. 

Acquisi�e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De hele maand februari:

 3-gangen keuze menu 
€ 25,00!

U kunt kiezen uit onze hele 
menukaart

Kom ook genieten van onze 
nieuwe gerechten. 

Alles huisgemaakt en 
met passie bereid!

Wij hebben er zin in!

U vindt ons op het Nieuwe Kerksplein; 
op 3 minuten loopafstand van de parkeer-

garage van het Houtplein, 3 minuten lopen 
naar de Stadsschouwburg en op 4 minuten 

lopen naar Pathé.

de Wandelaar, Lange Annastraat 56, Haarlem
Nieuwe Kerksplein

www.restaurantdewandelaar.nl Tel. 023 534 10 32
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heemstede - Met haar succesvolle the-
atershow 'Eeuwige jeugd' toert Ange-
la Groothuizen  door heel Nederland. 
Zij komt terug in Heemstede. Samen 
met het publiek gaat zij op zoek naar 
die eeuwige jeugd en het geheim van 
het oud worden. En dat doet ze op vrij-
dag 20 februari in reprise in Theater 
de Luifel.

Angela Groothuizen is van heel veel 
markten thuis: tv, theater, muziek, 
coaching, zij doet en kan het alle-
maal. Tegenover journalist Bart Jon-
ker, die haar interviewde voor de 
jaarbrochure van Podia Heemstede, 
sprak zij over haar succesvoorstel-
ling: 'Twee jaar geleden kwam de 
titel 'Eeuwige jeugd' bij me op, een 
titel waaraan je veel kunt ophangen. 
Dit thema zette me aan het den-
ken. Het is een actueel thema, dat 

iedereen beweegt: kijk maar naar 
de grote populariteit van supervoe-
ding zoals bijvoorbeeld tarwegras. 
Ik ben zelf 54 en eeuwige jeugd is in 
de huidige samenleving veel dich-
terbij gekomen. Iedereen wil oud 
worden, maar het niet zijn.'

Vroeg doodgaan
Groothuizen: 'De jeugd heeft de 
toekomst, maar jeugd moet niet 
eeuwig duren. Kom op zeg… daar 
moet je niet naar willen streven. 
Alle stress die dat oplevert, zorgt 
vast voor vroegtijdige veroudering. 
Iedereen wil oud worden, maar 
natuurlijk niet zijn. Als je jong wilt 
blijven, moet je vroeg doodgaan. De 
pop- en filmsterren die te jong ster-
ven, worden nooit oud. Ze blijven 

eeuwig jong.'
Sommige liedjes hebben de eeuwi-
ge jeugd. Angela Groothuizen gaat 
samen met Nico Brandsen op zoek 
naar de mooiste liedjes, die over 
de jeugd en ouder worden gaan. 
Natuurlijk worden er ook spiksplin-
ternieuwe liedjes gebracht en zorgt 
zij voor een mooi verhaal. Eind 
januari verscheen haar nieuwe cd, 
die ook de titel 'Eeuwige jeugd' mee-
kreeg.
Eeuwige Jeugd in Theater de Luifel 
begint op om 20.15 uur. Kaarten à 
20 euro zijn verkrijgbaar via www.
podiaheemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede, op werkdagen tus-
sen 09.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling. x

Angela Groothuizen met 
'Eeuwige jeugd' in Luifel

Groothuizen treedt 20 februari op (Foto: pr).

haarlem - Haarlemmers reageer-
den eerder nog geschokt op het 
nieuws, dat warenhuis V&D 
mogelijk zou verdwijnen uit de 
Spaarnestad. "Ik kan me niet voor-
stellen dat Vroom & Dreesmann 
er niet meer is. Dit gebouw is 
meer dan winkelpand. Het is het 
punt waar je afspreekt en waar 
je als kind al kwam", zegt een 
dame zondag 8 februari op de 
Botermarkt. Veel Haarlemmers 
zullen deze uitspraak herkennen. 
Voordat ze de winkel instapt, laat 
de vrouw nog weten: "V&D weg 
uit het centrum van Haarlem? 
Dat kan toch niet! Maar stel dat 

het straks over en uit is, wie had 
dan ooit kunnen bedenken dat 
die kleine Van der Pigge, de reus 
Vroom en Dreesmann zou overle-
ven." Afgelopen maandagmiddag 
werd echter bekend dat V&D een 
overeenstemming heeft bereikt 
over een reddingsplan met de ban-
ken, aandeelhouder en vastgoed-
eigenaren. Het warenhuisconcern 
lijkt nu genoeg kapitaal in huis te 
hebben om de komende jaren aan 
alle verplichtingen te voldoen. x

Redding voor V&D

Het V&D-pand aan de Grote Hout-
straat in Haarlem (Foto: Christa War-
merdam).

Ongelukkige plek voor reclame

heemstede - Een ongelukkige plek voor reclame. Bij de halte van de begraafplaats aan de Glipperdreef in Heemstede is 
sinds kort te lezen: "Ik woon nu altijd comfortabel". De zin maakt deel uit van een reclame-uiting van een bedrijf voor 
vloerisolatie (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Op zondag 15 februari 
kan men deelnemen aan een stin-
senplantenwandeling in de Haar-
lemmer Kweektuin. Met een gids 
bekijkt men de vroegbloeiende 
planten op het terrein van de 
voormalige stadskwekerij. Begin 
februari staan er in de Haarlem-
mer Kweektuin al heel wat bollen, 
knollen, vaste planten en heesters 
in bloei. Wat een stinsenplant is, 
legt Arjan de Pater van NME Haar-

lem op 15 februari uit. De wande-
ling begint om 12.00 uur en duurt 
ongeveer anderhalf uur. De kos-
ten zijn 2,50 euro. De Haarlem-
mer Kweektuin is te vinden aan 
de Kleverlaan 9 in Haarlem. Voor 
meer informatie kan men bellen: 
023-5114702. x

Rondleiding langs stinsenplanten

In de Haarlemmer Kweektuin wan-
delt men langs diverse planten (Foto: 
Christa Warmerdam).

haarlem - Op zondag 22 februari 
strijden vijftien zangtalenten in 
de feestelijke finale om de titel 
'De Stem van Haarlem 2015'. Deze 
finale vindt plaats in de Philhar-
monie, aan de Lange Begijnestraat 
11 in Haarlem. Het Promenade 
Orkest begeleidt de finalisten in 
aria's van onder anderen Vival-
di, Händel, Mozart en Bernstein. 

Iedereen is welkom. Tijdens het 
juryberaad mag men stemmen 
op de favoriete zanger. Aanvang 
is om 14.30 uur. Kaarten à 17,50 
euro (voor kinderen tot en met 16 
jaar en met CJP 12,50 euro) zijn te 
bestellen via www.theater-haar-
lem.nl/programma/4741/Finale/
De_Stem_van_Haarlem_2015/. x

Strijd der stembanden

heemstede - Op zondag 22 febru-
ari wordt een vlooienmarkt in 
Heemstede gehouden. Plaats van 
handeling is Sportcentrum Groe-
nendaal aan de Sportparklaan 16. 
Met meer dan een halve kilome-
ter lengte aan gebruikte goederen, 
verzamelobjecten, antiek en curi-

osa is deze markt een dagje uit. De 
markt duurt van 09.30 tot 16.30 
uur en de entreeprijs bedraagt 
2,50 euro per persoon. Kinderen 
tot en met 11 jaar onder begelei-
ding hebben gratis toegang tot de 
markt. x

Snuffelen in Heemstede
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Creatief Centrum
pakt uit met
jubileumviering

Jongeren nu 
gediplomeerd
oppasser

Handen uit de 
mouwen in 
de natuur

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 
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Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 20 feb - do 26 feb)
Huisgemaakte grove Bretonse paté 

met vossenbessencompote
Sal�mbocca van maiskipfilet 

geserveerd met saliesaus
Omeletje Sibérienne, huisgemaakt 

€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 23 feb - do 26 feb)
Pasta penne met gerookte zalm en 

seizoensgroenten  € 10,50

Gulle Tjon’s SpareRibs op
26 februari - Reserveer snel!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant

heemstede - 10.000 bomen, 100.000 
vierkante meter beplanting, 2 kilome-
ter heg en 300.000 vierkante meter 
gras. Dat zijn wat concrete cijfers in 
de nieuwe opdracht van de Gemeen-
te Heemstede voor Paswerk Groen. 
Heemstede besteedt het grootste 
deel van het groenonderhoud uit aan 
het groen- en hoveniersbedrijf van 
Paswerk. Daarmee wordt professio-
neel groenonderhoud gecombineerd 
met sociale werkgelegenheid.

Het gaat om openbaar plantsoen, 
bomen en boomvoeten, grasvelden, 
perken. In de afspraken is ook opge-
nomen dat Paswerk Groen lokale 
aannemers inschakelt als gespeci-
aliseerde klussen moeten worden 

verricht, die het groenbedrijf niet 
in eigen huis kan doen.
Het samenwerkingscontract is een 
geheel zakelijke overeenkomst, 
inclusief kwaliteitseisen en evalu-
aties.
Paswerk Groen deed al de nodige 
werkzaamheden voor de Gemeen-
te Heemstede, maar is blij met het 
nieuwe contract voor drie jaar en 
met de uitbreiding van de omvang 
van de uitbestede werkzaamheden. 
Paswerk is de sociale onderneming 
van de vijf gemeenten in de regio 
Zuid-Kennemerland: Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Heemstede en Zand-
voort. Er werken bij Paswerk zo'n 
1.000 mensen, die op eigen kracht 
niet zo gemakkelijk een passende 
job bij een reguliere werkgever 
kunnen vinden. Paswerk Groen is 
een van de tien verschillende Pas-
werkbedrijven, die diensten verle-
nen voor externe opdrachtgevers. 
Naast Groen zijn dat onder meer: 
Grafisch, Wielwerk, Schoonmaak, 
Verpakken, Metaal en Techniek. x

Aanpak groen in Heemstede 
uitbesteed aan Paswerk Groen

Onderhoud gecombineerd met sociale werkgelegenheid

Een medewerker van de Paswerk Groen is aan het bomen zagen (Foto: Noortje 
Dalhuijsen).

Flinke schade, geen gewonden

heemstede - Op de Johan Wagenaarlaan in Heemstede zijn zaterdag aan het einde 
van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Rond half zes ging 
het mis en kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing.Ondanks dat een 
van de voertuigen flinke schade opliep, kwamen de inzittenden er zonder ver-
wondingen van af. Een bergingsauto heeft de beschadigde wagen weggesleept 
(Foto: Rowin van Diest). x

bloemendaal - Op zondag 22 febru-
ari is er de familievoorstelling 
(5+) 'De Blauwe Vogel' in de Ver-
telschuur. Dit schimmenspel van 
Taletta Bierens, Arjen Ubels en 
Helga Huisjes (muziek) begint om 
15.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
10 euro voor volwassenen en 5 
euro voor kinderen. Voor reser-
vering: www.devertelschuur.nl of 
023-5257855. De Vertelschuur is 
gevestigd aan de Krullenlaan 3 in 
Bloemendaal. x

'De Blauwe Vogel' 
in Vertelschuur

bloemendaal - Je bent jong en je 
houdt van tapas? Dan ben jij 
vanaf vrijdag 6 maart welkom bij 
de Tapas Night @OORD125, de 
nieuwe jongerenplek van Welzijn 
Bloemendaal. Wekelijks kun je 
hier terecht voor het maken van 
tapas en het opeten ervan. Je kunt 
je per keer inschrijven. De kosten 
zijn 5 euro per avond. De Tapas 
Night is speciaal voor jongeren 
van 12 tot en met 15 jaar en vindt 
plaats op vrijdagen van 19.30 tot 
21.30 uur. Locatie is Welzijn Bloe-
mendaal, aan de Bloemendaalse-
weg 125 in Bloemendaal. Aanmel-
den kan wekelijks vóór woensdag 
via nicole@welzijnbloemendaal.
nl. Voor meer info: www.welzijn-
bloemendaal.nl/jongerenwerk. x

Tapas Night voor 
jeugd @OORD125

heemstede - De psychiater Arjan 
Braam is in zijn werk op zoek 
naar de samenhang tussen gods-
dienst en depressie. Op maandag 
23 februari komt hij naar Heem-
stede om daarover te vertellen. 
Hij deed onderzoek naar psychi-
sche klachten onder mensen met 
verschillende achtergronden, 
niet alleen onder protestanten 
en katholieken, maar ook onder 
onkerkelijken of kerkverlaters. 
De voorlopige resultaten van dat 
onderzoek geven heel verras-
sende uitkomsten. Zo lijken juist 
groepen, die leven met een sterk 
gevoel van persoonlijke schuld, 
de minste psychische klachten 
te hebben. En mensen die tijdens 
een depressie iets van een geloof 
weten vast te houden, lijken snel-
ler te herstellen. Aanvang in De 
Pauwehof, aan de Achterweg 19 
in Heemstede, is om 20.00 uur. De 
kosten bedragen 5 euro. x

Lezing over 
depressie

Psychiater Arjan Braam vertelt over 
de samenhang tussen godsdienst en 
depressie (Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323



  2



Nieuws donderdag 19 februari 2015 3

CO LO FO N
Het Weekblad Kennemerland Zuid verschijnt op donderdag huis-aan-huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, 

Heemstede, Overveen en Vogelenzang. Gezamenlijke advertentie-editie met De Haarlemmer voor Haarlem en Spaarndam: 

oplage 91.225.

Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, Postbus 8, 2200 AA Noordwijk. 

Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: info@buijzepers.nl. Internet: www.buijzepers.nl 

Advertentieafdeling: René Heemskerk, Hans van Veenendaal en Priscilla Heemskerk

Adres: zie uitgeverij. E-mail: verkoop@buijzepers.nl

Redactie: Peter Dofferhoff en Maarten Koop

Adres: zie uitgeverij. E-mail: redactiehbz@buijzepers.nl

Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.

Bezorging: Bestelnet, 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzepers.nl/verspreiding

Oppassers krijgen diploma

vogelenzang - Voor de derde keer in de Gemeente Bloemen-
daal behaalde een groep jongeren afgelopen maandag hun 
oppasdiploma. Dit keer was de uitreiking in het jeugdhonk 
in Vogelenzang. Vier weken lang volgden de jongeren les-
sen over oppassen op jonge kinderen en alles wat daarbij 
komt kijken. Zo werden er ook rollenspellen gespeeld tus-
sen oppasser en oppaskindje om te kijken hoe je kunt rea-
geren in verschillende situaties. De lessen over veiligheid 
in en om het huis, de ontwikkeling van kinderen, positief 
omgaan met kinderen en EHBO, nam vrijwilligster Joyce 

(19) voor haar rekening. Zij volgt momenteel een opleiding 
SPW en past zelf wekelijks op. Haar enthousiasme naar de 
deelnemers toe zorgde voor leuke en interessante avonden. 
De gratis cursus wordt twee keer per jaar door het jonge-
renwerk van Welzijn Bloemendaal gegeven in wisselende 
dorpskernen. Doel hiervan is jongeren bewust te maken dat 
oppassen een grote verantwoording met zich meebrengt. 
Meer weten over de cursus of over het aanvragen van een 
oppasser met diploma, ga dan naar www.welzijnbloemen-
daal.nl/jongerenwerk (Foto: pr). x

heemstede - De inwoners van Heem-
stede hebben laten zien dat het loont 
om frituurvet gescheiden in te leve-
ren. Sinds de start van de proef met 
de vetrecyclemachine op 22 decem-
ber 2014, hebben de inwoners in 
totaal ruim 1.900 kilogram frituurvet 
en bakolie bij de Milieustraat Heem-
stede gebracht - gemiddeld zo'n 250 
kilogram per week. Ter vergelijking: 
Meerlanden zamelt in Heemstede 
gemiddeld rond de 400 kilogram vet 
per maand in. Het meeste vet werd 
ingeleverd rondom de feestdagen. 
Maar ook in januari reden inwoners 
naar de Milieustraat om hun gebruikte 
vet en olie in te leveren. Veel inwoners 
spraken hun waardering uit voor het 
initiatief om het inzamelen en recy-
clen van gebruikt vet te verbeteren.

"Naast het uittesten van de vet-
recyeclemachine, willen wij met 
deze proef onderzoeken in hoever-
re een financiële prikkel leidt tot 
een toename van het ingeleverde 
vet. De inzamelresultaten van de 

afgelopen weken laten zien dat een 
financiële vergoeding van 25 cent 
per liter ingeleverd vet inderdaad 
werkt", aldus Kaspar Karimi van 
Dutch Coöperations.
De proef maakt ook inzichtelijk 
wat de technische knelpunten van 
de vetrecyclemachine zijn. Zo bren-
gen inwoners soms gestold vet, dat 
eerst door de machine verhit moet 
worden om verwerkt te kunnen 
worden. Echter, het verhittingsele-
ment werkt nog niet zodanig dat 
het grote hoeveelheden gestold vet 
efficiënt kan verdunnen. Ook het 
filtersysteem vereist nog een aantal 
aanpassingen zodat de inzameling 
vlotter kan verlopen.
"Met deze informatie kunnen wij 
de machine verder ontwikkelen. 
Uiteindelijk willen wij binnen twee 
jaar de vetrecyclemachine overal 
in Nederland hebben staan", aldus 

Karimi.
De proef met het vergoeden van 
bakolie en frituurvet duurt tot en 
met zaterdag 28 februari. De proef 
is een initiatief van Dutch Coöpe-
rations en wordt gefaciliteerd door 
Meerlanden en de Gemeente Heem-
stede.
Gebruikt vet wordt gerecycled tot 
biodiesel en biokerosine en is een 
waardevolle grondstof, die niet 
thuishoort in het riool of bij het 
restafval.

Statiegeld
Net zoals het inleveren van flessen 
de consument statiegeld oplevert, 
levert het inleveren van bakolie en 
frituurvet via vetrecyclemachine de 
BayTom geld op. De BayTom weegt 
de hoeveelheid vet en print vervol-
gens een bonnetje uit met hierop de 
waarde van het ingeleverde vet. Per 
liter vet wordt 25 cent uitbetaald. 
Op dit moment schrijft een mede-
werker van Dutch Coöperations 
nog een kwitantie uit en boekt het 

geld handmatig over op de rekening 
van degene, die het vet heeft inge-
leverd. In de toekomst kunnen con-
sumenten het bonnetje verzilveren 
via de website afvalbonnen.nl.
De BayTom vangt bakolie en frituur-
vet op en scheidt het vet van voed-
selresten en water. Wat overblijft, 
is gereinigd vet waarmee biodiesel 
kan worden gemaakt. De uit Turkije 
afkomstige machine is door Dutch 
Coöperations geïntroduceerd in 
Nederland en aangepast aan de 
Nederlandse markt. De milieustraat 
in Heemstede is de eerste locatie 
in Nederland waar inwoners hun 
gebruikte oliën en vet kunnen inle-
veren tegen een vergoeding. x

Ruim 1.900 kilo frituurvet en 
olie ingezameld in Heemstede

Tot en met 28 februari wordt het 
inleveren van vet bij de Milieustraat 
beloond (Foto: pr).

bloemendaal - Door de Provincie Noord-
Holland wordt eens in de tien jaar de 
concessie gegund aan een vervoers-
maatschappij om het openbaar ver-
voer te regelen. Kort geleden is de con-
cessie voor de regio Haarlem-IJmond 
gegund aan vervoerder Connexxion. 
Naar aanleiding van een flinke lobby 
uit de dorpskernen Vogelenzang en 
Bennebroek, heeft Connexxion beslo-
ten om met ingang van 13 december 
2015, de ingangsdatum van de nieuwe 
concessie, de route van de huidige lijn 
14 te verlengen.

door Christa Warmerdam

Nu stopt de bus bij station Heemste-
de-Aerdenhout, straks rijdt hij door 
tot Hillegom en doet daarbij dan ook 
Vogelenzang en Bennebroek aan. De 

lobby van de dorpsraden van Ben-
nebroek en Vogelenzang, de direc-
tie van Huis te Bennebroek en de 
Gemeente Bloemendaal kreeg bijval 
van PvdA-duoraadslid Henk Schell 
en André Burger, gemeenteraadslid 
voor het CDA. Schell licht zijn rol toe: 
"In dit geheel heb ik - samen met col-
lega André Burger - niet zozeer een 
inhoudelijke rol gehad, maar vooral 
een regierol 'achter de schermen'. 
Die is in ieder geval effectief geble-
ken, zo kan ik tot mijn grote genoe-
gen constateren. Een gemeenteraad 
is niet echt partij in deze materie, als 
raads/commissielid kan je soms wel 
iets betekenen eromheen." x

Buslijn 14 straks ook naar 
Vogelenzang en Bennebroek

Nu stopt de bus nog bij station Heem-
stede-Aerdenhout (Foto: Christa War-
merdam).

haarlem - De bloeddruk is een dui-
delijke graadmeter om te checken 
hoe gezond het lichaam is. Vegro 
Thuiszorgwinkel organiseert 
daarom iedere eerste woensdag 
van de maand gratis bloeddruk-
metingen. Woensdag 4 maart is 
men tussen 10.00 en 15.00 uur 
welkom in Vegro Thuiszorg-
winkel Haarlem, gevestigd aan 
de Amsterdamstraat 70-72. Een 
afspraak maken is niet nodig. x

Gratis meting 
van bloeddruk

haarlem - Op vrijdag 27 en zater-
dag 28 februari is er in Winkel-
centrum Schalkwijk een boeken-
markt met veel antiquarische 
en hedendaagse (kinder)boeken. 
Ruim 20 gespecialiseerde boek-
handelaren presenteren op beide 
dagen een grote keuze aan zeld-
zame en bijzondere boeken van 
goede kwaliteit. Het aanbod 
varieert van oude kinderboeken 
tot poëzie, van literatuur tot 
strips en van boeken over sport 
tot geschiedenis. Er is ook een 
stand, waar de eerste Plaatjesal-
bums van Verkade uit 1903, oude 
Landkaarten en Schoolplaten van 
Jetses, Koekkoek en Isings zijn te 
bewonderen. De markt is op vrij-
dag geopend van 09.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 09.00 tot 
17.00 uur. De toegang is gratis. x

Boekenmarkt 
in Schalkwijk
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7 avonden les
VAARBEWIJS
start di.17 maart in de

Kennemersporthal Haarlem
De nieuwste examenvragen.

Ervaren docent leidt op
voor de Vamex.

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 - 30064378

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

ADVERTENTIE



bennebroek/heemstede - Het Creatief 
Centrum Bennebroek (CCB) viert dit 
jaar haar 30ste cursusseizoen. Het 
CCB doet dit met een creatief en infor-
matief programma in het weekend 
van 6 tot en met 8 maart. "We hebben 
hard gewerkt om een mooi program-
ma samen te stellen", laat bestuurs-
lid Mieke Mostermans weten. Het 
startschot voor het feestelijke week-
end wordt vrijdag 6 maart gegeven 
met een lezing over de geschiedenis 
van Oude Meelfabriek door voormalig 
directeur van de Bibliotheek Heem-
stede, Hans Krol. Vervolgens worden 
er verschillende workshops aangebo-
den, die voor iedereen toegankelijk 
zijn.

door Christa Warmerdam

Het Creatief Centrum Bennebroek 
is sinds 2011 op de eerste verdie-
ping van de Oude Meelfabriek, aan 
de Glipperweg 94 in Heemstede, 
gevestigd. In de lesruimte krij-
gen de cursisten les in schilderen, 
tekenen, boetseren, keramieken 
en mozaïeken en textiele technie-
ken. "We zijn een aantal keren ver-
huisd", vertelt bestuurslid Anneke 
Tros. "We zijn gestart op de Reek 
in Bennebroek, daarna hebben we 
in een aantal locaties van de Har-
tekamp op de Herenweg gezeten 
en in het voormalig postkantoor 
van Bennebroek. Omdat we daar 
ook weer weg moesten, zijn we op 
zoek gegaan naar een nieuwe plek 
in Bennebroek, maar we konden 
nergens terecht. Uiteindelijk heb-
ben we in de Oude Meelfabriek in 
Heemstede een locatie gevonden 
waar we ons inmiddels helemaal 
thuis voelen. Het enige nadeel is dat 
we via een trap naar boven moeten 
en dat is voor oudere cursisten niet 
altijd even handig."

Hoop
Het CCB had haar hoop gevestigd 
dat het terecht kon in het toekom-
stige Centraal Service Punt van de 
Gemeente Bloemendaal in de voor-
malige Franciscusschool in Benne-
broek. Maar daar bleek toch geen 
plaats te zijn voor hen. "Jammer, 
maar misschien dat het in de toe-
komst nog gaat lukken", zegt Mieke 

Mostermans. Mostermans geeft als 
docent keramiek al 25 jaar les bij 
het CCB. "We zijn kleinschalig en 
niet commercieel, en dat maakt dat 
de sfeer hier zo leuk en ontspannen 
is. Daarom hou ik het hier al zo lang 
vol en met heel veel plezier. Ik ben 
niet de enige hoor, er zijn meerdere 
docenten die hier al heel lang lesge-
ven. We hebben ook cursisten, die 
al vanaf het begin bij ons zijn. Er 
komen ook elke keer weer nieuwe 
cursisten bij en dat is ook goed. De 
combinatie van mensen, die hier al 
lang zijn en nieuwe cursisten zorgt 

voor een vertrouwd en fris gevoel, 
en dat werkt weer heel inspirerend. 
Iedereen doet mee op zijn of haar 
eigen niveau. Je probeert natuurlijk 
wel als docent het beste van je cur-
sisten naar boven te halen."
Tijdens het jubileumweekend zijn 
onder andere de workshops (ser-
vies) schilderen, modeltekenen, 
glasfusing, mozaïeken en een kin-
derworkshop marionetpoppen 
maken voor kinderen te volgen. 
Kijk voor het volledige programma 
en meer informatie op www.crea-
tiefcentrum.nl. x
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LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

NIEUW! DE ONTDEKPLEK IN VOGELENZANG

Nana’s maken
Maandag 2, 9 en 23 maart, 9.30 uur
Bibliotheek Bennebroek
Foodcafé: Risotto maken
Donderdag 12 maart, 9.30 uur. 
Locatie Noord

Basiscursus Hoe maak ik een 
website
Donderdag 12 maart, 19.30 uur. 
Locatie: Nova College, Zijlweg 203 
Haarlem

Kinderen en oudere mensen doen samen verschillende activiteiten: bakken, lezen, hout 
bewerken, creatieve kaarten maken of uitleg krijgen op de iPad. Meer informatie op de 
website of bel ons 023-5250366.
Locatie basisschool De Paradijsvogel, Henk Lensenlaan, Vogelenzang

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Kinderfilm
Donderdag 26 februari, 14.00 uur
Film voor kinderen en hun (groot)ouders. 
Locatie Zuid
Concert van Alexander Warenberg  
en Yang Yang Cai (cello en piano)
Donderdag 26 februari, 20.00 uur
Podium De Kapel, Potgieterweg 4, 
Bloemendaal
Lunch en film
Donderdag 5 maart, 12.00 uur
Locatie Noord
Film in Vogelenzang
Maandag 9 maart, 14.00 uur

Ontmoetingsruimte, Kerkweg 1, 
Vogelenzang
De Gezonde Hap
Vrijdag 13 maart, 11.00 uur
Rijksstraatweg 113, Locatie BW 
Zuidwijk, Bennebroek
Restaurantdag Casa Carmeli
Dinsdag 10 maart, 12.30 uur
Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang
Concert jong talent aan de vleugel
Donderdag 26 maart, 20.00 uur
Podium De Kapel, Potgieterweg 4, 
Bloemendaal

GENIETEN BUITENSHUIS

Tchaikovsky, de neuroticus, door 
André Kaart. Donderdag 26 februari, 
10.00 uur. Locatie Noord
Rossini, de theaterman, door André 
Kaart. Donderdag 12 maart, 10.00 uur

Locatie Zuid
De laatste keizerin van China, door 
Malcolm McEwan. Donderdag 26 maart, 
10.00 uur. Locatie Noord

THEMABIJEENKOMSTEN

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Yoga, gymnastiek, conditietraining, 
o.l.v. sportleraren
Wandelen, koersbal, nordic walking, 
biljart, begeleid door vrijwilligers
Fietstochten vertrek 9.45 uur, vanaf 
locatie Noord

Woensdag 4 maart, rondje Zandvoort en 
Bloemendaal aan zee. 
Donderdag  19 maart, naar Vogelenzang 
en de Oase

BEWEGEN, GOED VOOR U 
Meer informatie in onze programmagids of website

Creatief Centrum viert 30-jarig 
bestaan met jubileumweekend

"De sfeer hier is zo ontspannen"

De bestuursleden van het CCB, met v.l.n.r.: Margriet van Tilborg, Anneke Tros en 
Mieke Mostermans in het atelier in de Oude Meelfabriek in Heemstede (Foto: 
Christa Warmerdam).

Van jeans tot romantiek 
op catwalk Nova College

haarlem - Studenten van de opleidingen Mode handel van het Nova College 
locatie Zijlweg in Haarlem hielden donderdag 12 februari een modeshow in de 
Lichtfabriek. De outfits hadden thema's van jeans tot romantiek. Studenten van 
de opleidingen Kapper-plus, Media en Beveiliger hielpen mee om er een succes 
van te maken. Aan de show deden de studenten van de drie leerjaren van de 
opleidingen Mode handel mee, elk leerjaar met een eigen thema. De eerstejaars 
hadden als thema Jeans en een speelfilm: James Bond, The Godfather, Titanic, 
Once Upon A Time In The West, Star Wars, Sweeney Todd en Alice in Wonder-
land. De tweedejaars hadden zich laten inspireren door een van de Belgische 
ontwerpers Walther van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Martin Margiela, 
Bernard Wilhelm en een stroming uit de moderne beeldende kunst: pop-art, 
op-art, dadaisme, surrealisme. De derdejaars hebben zich voor hun ontwerpen 
verdiept in het tijdperk 'de Romantiek' en door een aanstormend modetalent. 
Studenten van de opleiding Kapper-plus deden de visagie en kapsels van de 
modellen, mediastudenten maken foto's en een film van de show en studenten 
Beveiliging hielpen bij het toewijzen van de parkeerplaatsen en begeleidden 
het publiek in de zaal naar de plaatsen. De modeshow is een jaarlijks project 
van de opleiding (Foto: pr). x

haarlem - Van 13 tot en met 15 maart 
zal de vierde editie van Haarlemse 
Lente plaatsvinden, waarbij Haarlem 
in het teken staat van de opbloei-
ende hedendaagse kunst. Bijzonder 
aan deze editie is dat de manifestatie 
tevens het officiële startpunt vormt 
van het Nederland-Vlaanderenjaar 
(van 8 februari 2015 tot 14 februari 
2016) in Haarlem.

De dertien deelnemende Haarlem-
se tentoonstellingsruimten gaan 
speciaal voor deze editie verbindin-
gen en samenwerkingen aan met 
Vlaamse kunstenaars en kunstin-
stellingen, met een uitgebreid en 

uniek programma van exposities 
en activiteiten. De deelnemers 
zijn: 37PK, CASTELLVM AQVAE, de-
Passages, Frans Hals Museum, De 
Hallen Haarlem, Horizonverticaal, 
Nieuwe Vide, Pakhuisje 'Hal 88', 
Rob de Vries Gallery & Projects, 
Sub-marine Jungle, Art Consultan-
cy Tanya Rumpff, Teylers Museum 
en de Vishal. Opnieuw bundelen 
de partners de krachten op the-
matisch niveau, ditmaal onder de 
overkoepelende titel: 'Bourgeois 
Rebellion'.
Voor meer informatie en het pro-
gramma kan men kijken op de 
website www.haarlemselente.nl. x

Vlaams tintje aan 
Haarlemse Lente
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BIJLES,
huiswerkbegeleiding en

studievaardigheden.
Plannen, overhoren en

agendabeheer. Alle vakken,
alle niveaus voortgezet

onderwijs. Individueel en
in groepjes. Info:
023-5261135 of

www.wietskebreman.nl

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

Spanning, conflict,
faalangst, onzekerheid,

STRESS?
Therapie voor verandering

van binnenuit.
Kijk op www.innerzijds.nl
of bel 06-54645839 voor

een kosteloos en
vrijblijvend

oriëntatiegesprek.
 



Nieuws donderdag 19 februari 2015 7

regio - De huidige vrijwilligersgroep 
van het Bennebroekbos en de Over-
plaats kan versterking gebruiken. In 
deze wandelgebieden aan weerszij-
den van de Glipperweg op de grens 
van Heemstede en Bennebroek is 
altijd wat te doen. Heeft men tijd over 
en houdt men van maaien, hooien, 
zagen en allerlei ander werk buiten, 
dan kan men zich aanmelden.

Het gaat om een groep vrijwil-
ligers, die redelijk zelfstandig op 
maandag aan de gang is. Veelal 
gaat het om handmatig werk, 
maar wellicht ook om machinaal 

werk. Landschap Noord-Holland 
biedt dan eerst een cursus aan. 
De vrijwilligers vallen onder het 
beheerteam Zuid van Landschap 
Noord-Holland, dat verder zorgt 
voor Buitenplaats Leyduin, Alver-
na en delen van de Stelling van 
Amsterdam. Het team bestaat uit 
vijf boswachters en een enthousi-
aste groep vrijwilligers. Landschap 
Noord-Holland biedt een kleine 
onkosten- en reiskostenvergoe-
ding en een werkkeet van waaruit 

gewerkt wordt.
Heeft men belangstelling of wil 
men nadere informatie, dan kan 
men bellen of mailen met bos-
wachter Ron Dam: 06-53496008 
of r.dam@landschapnoordholland.
nl. Ook kan men contact opnemen 
met boswachter Peter de Jong, 
tel. 06-20077738 of via p.dejong@
landschapnoordholland.nl. Ande-
re vacatures staan op www.land-
schapnoordholland.nl/vrijwilli-
gers/talentenbank. x

Vrijwilligers gezocht voor 
Bennebroekbos en Overplaats

Als men van werken in de buitenlucht houdt, is men welkom bij het beheerteam 
van Landschap Noord-Holland (Foto: pr).

heemstede - Op zondag 22 februari is 
het Wereld Yoga Dag en kan men van 
13.00 tot 17.30 uur vrijblijvend ken-
nis maken met yoga of gewoon een 
les volgen. Iedereen kan meedoen. 
Vanaf 16.00 uur is de les speciaal voor 
tieners van 10 tot 18 jaar. De bijdra-
ge aan de lessen is vrijwillig en gaat 
naar Inloophuis Kennemerland, een 
ontmoetingsplek voor (ex-)kanker-

patiënten en hun naasten. De lessen 
op 22 februari zijn bij Yoga Heemste-
de aan de Postlaan 2 in Heemstede: 
13.00 tot 14.30 uur Hatha Yoga door 
Betty Wessel, 14.30 tot 16.00 uur 
Hatha Yoga door Marianne Mascini, 
16.00 tot 17.30 uur Tiener Yoga door 
Sandra Diependaal. Aanmelden kan 
via info@yogaheemstede.nl of tel.nr. 
06-11788853. x

Yoga Dag voor Inloophuis

haarlem - Afgelopen weekend konden 
basisschoolleerlingen van groep 8 
een kijkje nemen bij de toekomstige 
middelbare school. Bij het Coornhert 
Lyceum was het zaterdag druk. De 
aanstaande bruggers kregen bij bin-
nenkomst allemaal een tas vol met 
informatie over de school waar het 
mogelijk is vmbo, havo of vwo te vol-
gen.

door Christa Warmerdam

Voor ouders ook een mooi moment 
om eens op hun gemak rond te kun-
nen kijken. Een van de moeders 
heeft wel haar twijfels: "Mijn zoon 
wil graag naar het Coornhert, maar 
het is natuurlijk altijd maar afwach-
ten of hij hier ook terecht kan. Hij 
heeft Coornhert op één staan maar 
dat zegt tegenwoordig natuurlijk 
ook niks."
De gewraakte loting is inmiddels 
van de baan. Dit systeem leidde in 
2008 zelfs tot een rechtszaak. Een 
aantal ouders, dat hun kinderen 

graag op het Stedelijk Gymnasium 
had gezien, spande een rechtszaak 
aan tegen de loting op die school, 
omdat daarmee de algemene toe-
gankelijkheid van het openbaar 
onderwijs in het geding zou zijn. 
De ouders eisten dat hun kinderen 
tot het populaire openbare gymna-
sium zouden worden toegelaten. 
De school won in 2008 deze zaak. 
In de wet staat namelijk dat er vol-
doende openbaar voortgezet onder-
wijs van een bepaald niveau moet 
zijn, maar er staat nergens vermeld 
dat ouders voor hun kinderen het 
recht op categoraal gymnasiumon-
derwijs kunnen opeisen.
De lotingprocedure wordt nu niet 
meer gebruikt, maar kinderen in 
groep 8 in Haarlem en omgeving 
moeten dit jaar een ranglijst maken 
van vijf scholen. De leerlingen 
maken nu samen met ouders een 
top 5, die aansluit bij het school-
advies. "Geen idee of dit nu echt 
een verbetering is, we wachten het 
maar af", zucht de moeder. x

Geen loting, wel top 5 
opgeven en afwachten

Open dagen middelbare scholen

Het was druk in het Coornhert Lyceum (Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - De Gemeente Haarlem 
heeft de afgelopen weken onder-
zoek laten uitvoeren naar de moge-
lijkheden voor het herstel van de 
schade aan de Schoterbrug, die 
half januari door brand is ontstaan. 
Dit onderzoek is bijna afgerond. 
De definitieve berekeningen en 
conclusies van het onderzoek wor-
den volgende week verwacht. Dan 
wordt duidelijk op welke wijze de 
brug kan worden hersteld en hoe 
lang het herstel gaat duren. Op 
vrijdag 13 februari is de aannemer 
gestart met enkele werkzaamhe-
den, die hoe dan ook noodzakelijk 
zijn.

Twee scenario's

Op basis van de eerste onder-
zoeksresultaten, die nu bekend 
zijn, zijn twee scenario's moge-
lijk. In het eerste scenario valt de 
schade mee en kan de brug binnen 

een overzichtelijke periode worden 
gerepareerd. In het tweede scena-
rio is de schade toch zo ernstig, dat 
een deel van de brug moet worden 
vervangen. In dat geval duurt het 
herstel maanden. Hierover komt 
volgende week duidelijkheid als de 
definitieve berekeningen van het 
onderzoek beschikbaar zijn.

Verkeer

In beide scenario's blijft herstel 
van de Schoterbrug een flinke klus, 
die enige tijd zal duren en overlast 
geeft voor het verkeer. De gemeen-
te laat voor beide scenario's in 
kaart brengen welke verkeersmaat-
regelen mogelijk zijn tijdens het 
herstelwerk. Hierbij staat veilig-
heid voorop en wordt ook gekeken 
naar doorstroming van verkeer, 
milieu- en economische aspecten. 
Voorlopig blijven de huidige ver-
keersmaatregelen gelden. x

Volgende week duidelijkheid 
over herstel van Schoterbrug
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06
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Zaterdag 21 februari

10.00-15.00 uur | Workshop Hor-

moon Yoga

Hormoon Yoga heeft een positief 
effect op de hormoon balans van 
de vrouw. Het is een dynamische 
vorm van yoga met pranayama, 
visualisatie en ontspanningsoefe-
ningen. De serie is gericht op de 
schildklier, hypofyse en eierstok-
ken (en bijnieren), met als doel 
de hormoonspiegel in balans te 
brengen.

Helene Kissels, Haarlem.
10.00-16.00 uur | Presenteren met 

charisma

Iedereen moet zichzelf wel eens 
presenteren. Sommigen lijken 
dat zonder moeite te doen. Deze 
workshop geeft eenvoudige hulp-
middelen om de buitenkant daar-
bij te laten helpen. Je zult merken 
dat het eigen vertrouwen groeit 
als je een paar uiterlijke feiten 
weet in te zetten. Het innemen 
van ruimte zonder de ruimte van 
de ander te verkleinen, dat is de 
basis van zelfvertrouwen en hoe 
een ander jou ervaart.
Tineke Fijen, Haarlem.

Zondag 22 februari

Wereld Yoga Dag

Wereld Yoga Dag staat in het teken 
om wereldwijd yoga te beoefenen 
voor een goed doel. Alexandra 
Drehmanns geeft die dag twee 
workshops: klankyoga en mantra 
zingen en meditatie. Alle donaties 
gaan naar de organisatie Steun 
Kleine Helden.

Alexandra Drehmanns, Santpoort-
Zuid.
14.30-16.30 uur | Sjamanistische 

klankheling

Een sjamanistische klankheling is 
een klankconcert waarbij de deel-
nemers liggend genieten van de 
geluiden van de sjamanistische 
instrumenten. Zoals de trommel, 
de didgeridoo, ratels, klankscha-
len en de stem. Met deze klanken 
wordt er een helend bad van 
geluid gecreëerd, waarin de vier 
windrichtingen en de spirithe-
lers worden uitgenodigd om te 
werken. Hierdoor ontstaat er een 
krachtig ritueel.
Spiritueel Centrum de Regenboog-
slang, Haarlem.

Maandag 23 februari

09.15-10.45 uur | Maandagochtend 

Yoga

Eerst een uur actief, afwisselend, 
fysiek bezig zijn en daarna ruim 
de tijd voor ontspanning en medi-
tatie. De Easy Yoga is rustiger en 
langzamer, met nog meer nadruk 
op zelf voelen wat goed voor je is 
en ontspanning. Ook restoratieve 
(herstellende) houdingen worden 
gebruikt om dieper te kunnen ade-
men en ontspannen.
Diana Aben, Haarlem.

Dinsdag 24 februari

10.00-16.30 uur | Cursus Intuïtieve 

ontwikkeling

In de cursus Intuïtieve ontwik-
keling en mediumschap ga je de 
intuïtie trainen. Intuitie is een 
kracht, die iedereen bezit en die 
je aan kunt wenden om gemak-
kelijker keuzes te maken en te 
leven op een manier, die beter bij 
je past.
Silvia Roelfes, Haarlem.

Donderdag 26 februari

10.00-16.00 uur | Veilig voelen in je 

lichaam bij kanker

In samenwerking met arts Henk 
Fransen wordt vanuit het platform 
familieopstellingen deze work-
shop aangeboden, speciaal voor 
mensen met kanker en hun naas-
ten. De workshop wordt gegeven 
door Stefanie Bussing en Coby 
Roerhorst.
Stefanie Bussing, Haarlem, € 
145,-.

Vrijdag 27 februari

20.00-22.00 uur | Werk aan jezelf 

met The Work van Byron Katie

Laat je negatieve gedachten los 
met deze methode. Dit zal ook een 
positief effect hebben op je emo-
ties en je gedrag. Ik leer je op deze 
avond de korte versie, de uitge-
breide versie en een alternatieve 
versie. Geef een nieuwe richting 
aan je gedachten en daarmee aan 
je leven. Een positieve richting.
Nonja Kuyer, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Hormoon Yoga met Helene Kissels 
(Foto: pr).

Meditatie met Alexandra Dreh-
manns (Foto: pr).

Intuïtieve ontwikkelling met Silvia 
Roelfes (Foto: pr).

Nonja Kuyer met The Work van Byron 
Katie (Foto: pr).

Commotie bij Sportcity

haarlem - In Sportcity in het centrum van Haarlem is zondag-
middag rond één uur een grote brand uitgebroken, waar één 
persoon lichte brandwonden opliep. Zo'n 48 mensen moesten 
het pand in allerijl verlaten. Een aantal van hen is opgevan-
gen in een nabijgelegen restaurant aan de Gedempte Oude 
Gracht en moest daar in sportkleding wachten op het moment 
dat ze weer naar binnen konden om hun spullen (zoals auto-
sleutels) op te halen. In de sauna zat één persoon, die voor 
het naar buiten gaan nog tijd had iets aan te trekken. Volgens 

de woordvoerster was er één lichtgewonde met eerstegraads 
brandwonden. Enkele agenten die in de rook de omgeving 
hadden afgezet, werden uit voorzorg door ambulanceper-
soneel nagekeken. De oorzaak van de brand is onbekend, 
maar een getuige gaf aan dat er een steekvlam uit de sauna 
kwam. Het sein brand meester is rond twee uur gegeven. Het 
monumentale pand, een voormalig postkantoor, wordt voor 
een deel gebruikt door het fitnesscentrum en voor een deel 
door de gemeente (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Tot half april is een van 
de tentoonstellingszalen van het 
ABC omgebouwd tot maquette-
atelier en werkplaats. Er zal daar 
door onder anderen studenten 
van de Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht (HKU) gewerkt wor-
den aan maquettes. Onder leiding 
van de docenten Arjan Karssen en 
Bernard Otte volgen deze studen-
ten de workshops 'De Maquette 
als onderzoeksmiddel' en maken 
zij een maquette van een deel 
van Haarlem Oost (strook station 
Haarlem/Spaarnwoude tot en met 

'de Koepel'/Spaarne). Ter inspira-
tie toont het ABC in een andere 
ruimte een grote verscheidenheid 
aan maquettes. Zo staan er een-
voudige werk- en schetsmaquet-
tes opgesteld, maar ook relatief 
kostbare presentatiemaquettes. 
De een is van een grote schaal, 
de ander juist van een kleine. Er 
staan stedenbouwkundige model-
len, maar er is bijvoorbeeld ook 
een werkmaquette van de gang 
van het ABC. Het ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem is te vinden 
aan het Groot Heiligland 47. x

De maquette als onderzoeksmiddel

heemstede - Tijdens de Trefpunt-
Casca culturele middag voor 
senioren op dinsdag 24 februari, 
is er een lezing van Hillebrand 
Lange. Lange komt vertellen over 
een van de onderwerpen uit de 
Canon: Heemstede breidt uit, 
1881. Een beslissende fase in de 
ontwikkeling van Heemstede tot 
een forensengemeente, vormt de 
opstelling van een uitbreidings-
plan door de architecten Jos Cuy-
pers en Jan Stuijt. In 1912 wordt 
het plan door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Het vormt de basis 
voor  de bouwkundige ontwikke-
ling van Heemstede. Aanvang in 
De Luifel, aan de Herenweg 96 
in Heemstede, is om 14.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt 4 euro. 
Opgeven kan telefonisch op werk-
dagen tussen 09.00 en 12.00 uur: 
023-5483828 (kies 1). x

Culturele middag
voor senioren

heemstede - Schrijver Reggie Baay 
houdt op zondag 22 februari een 
lezing over slavernij in Neder-
lands-Indië, naar aanleiding van 
zijn boek 'Daar werd wat gruwe-
lijks verricht'. Deze lezing wordt 
gegeven in Boekhandel Blokker, 
aan de Binnenweg 138 in Heem-
stede. Aanvang is om 14.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 5 euro. 
Aanmelden kan via tel.nr. 023-
5282472 of info@boekhandel-
blokker.nl. x

Lezing over 
de slavernij

Schrijver Reggie Baay (Foto: pr).
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ALTIJD 100,-
voor uw sloop/schade auto

Gratis opgehaald
sloopautoservicedienst.nl

06-22909026

Nieuwe lantaarns in 
Haarlemmerhout

haarlem - Op woensdag 11 februari is een aantal lantaarns 
in de Haarlemmerhout vervangen door nieuwe lichtmas-
ten. In het Beheerplan Haarlemmerhout 2012-2021 is al 
aangekondigd dat als er lichtmasten vervangen moeten 
worden, dit zal gebeuren door te kiezen voor verlichting met 
een stijl, die past bij de wens om de allure van het stadsbos 
te herstellen. Er is gekozen voor dezelfde lantaarns als die 
gebruikt zijn in het pas opgeknapte Frederikspark. Dit zijn 
lichtmasten met een historische uitstraling, maar voorzien 
van ledverlichting. Mevrouw Brandsma, die net haar hond 

uitlaat, heeft al een mening over de nieuwe lantaarns: "Erg 
mooi die nieuwe lantaarns! Ik vond de vorige lantaarns ook 
goed hoor, maar van deze vind ik het goudkleurige dakje 
wel heel grappig. Ik vind trouwens dat de Haarlemmerhout 
steeds mooier wordt, ook door de vernieuwing van het Hil-
debrandmonument." De nieuwe lantaarns staan langs het 
pad, dat loopt van de Kleine Houtweg, langs restaurant 
Nurks in de Hout, het Vlooienveld en de Muziekkoepel naar 
de fietsoversteekplaats op de Fonteinlaan/Meester Lottel-
aan (Foto: Christa Warmerdam). x

HAARLEM - "Mede door onze actie 

heeft wethouder Sikkema snel de 

knoop doorgehakt en laten weten dat 

de Raaks definitief niet de uitwijklo-

catie wordt voor de markt en dat de 

fietsrekken terug kunnen", vertelt 

René Rood van de Fietsersbond.

door Christa Warmerdam

Toen in december de Grote Markt 
werd gebruikt voor het evenement 
3FM Serious Request, verhuisde 
de markt naar de Raaks. "Dit is de 
marktlieden niet goed bevallen. Zij 
wilden dan ook niet dat de Raaks 
vaker gebruikt zou worden als uit-
wijklocatie. De wethouder heeft haar 
beslissing gecommuniceerd naar de 
marktondernemers en de onderne-
mers van de Zijlstraat. Nu kunnen 
de 200 fietsklemmen op de Raaks 
en de 50 rekken in de zijstraten naar 

het Hortusplein teruggeplaatst wor-
den", vervolgt Rood.
Er is nog onduidelijkheid over de 
rekken, die zijn weggehaald in de 
Grote Houtstraat. Rood: "De Fiet-
sersbond wil ook graag dat de 110 
rekken, die aan de kop van de Grote 
Houtstraat stonden en die ook begin 
december weggehaald zijn, terug-
komen. De Werkgroep Fiets wil dat 
ook en wil zelfs uitbreiding van het 
aantal rekken op de Grote Houtbrug 
en het begin van het Houtplein."
De Fietsersbond twijfelt nog aan het 
nut van fietsvakken in plaats van 
fietsrekken. Rood: "Draagt dat bij 
tot het oplossen van het tekort aan 
fietsparkeerplaatsen? Regelmatig 
staan hier al meer dan twee keer 
zoveel fietsen als er rekken zijn (de 
110 verdwenen rekken meegeteld 
-red.), op zaterdag zelfs meer dan 
drie keer zoveel." x

Fietsrekken terug op Raaks

haarlem - Op zondag 1 maart 
speelt Avi Kishna in het Rosen-
stock-Huessy Huis, aan de Hage-
straat 10 in Haarlem. Kishna is 
een Indiase klassieke muzikant, 
muziekproducent en coach. In 
Haarlem zal hij een aantal raga's 
ten gehore brengen. Avi Kishna 
wordt begeleid door Josette Pan-
gels op de Tanpura en op de Tabla 
door Ganesh Ramnat. Aanvang is 
om 15.00 uur. De entreeprijs aan 
de zaal bedraagt 14,50 euro. In de 
voorverkoop kosten kaarten 12,50 
euro. Reserveren kan via reserve-
ren@helendegeluiden.nl of tel.

nr. 023-5359852. Men kan tevens 
kijken op www.helendegeluiden.
nl (ook voor meer info). x

Indiase klanken in Rosenstock-Huessy

Avi Kishna (Foto: pr).

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

Verzamelaar biedt goede
prijs voor oude

ANSICHTEN
en oude foto's

van voor 1960, ook grotere
hoeveelheden en

verzamelingen kaarten.
Tel. 0182-526781

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

GRATIS
inloopspreekuur voor

onderwijs- en
studiebegeleidingsadvies,

bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs

Bibliotheek
Haarlem centrum

Zaterdag
10.00-12.00 uur

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

VOOR €60,- 7 mnd.
ONBEPERKT

TENNISSEN
IN OVERVEEN, 1/4-1/11.
Binnen of buiten op échte

gravelbanen.
Vaste verhuur mogelijk.
TETTERODETENNIS.NL

Bel: 023-5251505
TENNISLES alle niveau's
WWW.TENNISLES.NU

Hockeyclub Alliance
zoekt enthousiaste

BARKRACHTEN
Ben jij 21 jaar of

ouder en wil jij (bij)
verdienen in het weekend

of donderdagavond?
Mail naar

bar@mhc-alliance.nl

ACCORDEONIST
Voor uw receptie, diner,

tuinfeest,
vaartocht, brunch,

verjaardag, ouderendag,
Franse avond, haringparty,

productpromotie, enz.
Coen Bouwmeester,

Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl

Tel. 06-51512280
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

bennebroek - Al enige jaren schildert 
een groep mensen op vrijdagoch-
tend bij de Casca in Heemstede, 
onder leiding van schilderdocente 
Jacqueline Emmens. Zij hebben 
door middel van opdrachten een 
eigen stijl ontwikkeld. Dat is te zien 
in het werk, dat zij afgelopen jaren 

hebben gemaakt. Het werd dan ook 
tijd dat de groep ging exposeren. 
De groepstentoonstelling omvat 
werken van Marianne Ebrink, An 
Kuiper, Dineke Drost, Charlotte 
van Assema en van Saskia Scheer. 
De expositie is van 5 maart tot en 
met 22 april te zien in het voormali-

ge gemeentehuis van Bennebroek, 
aan de Bennebroekerlaan 5 in Ben-
nebroek. De openingstijden zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur. x

Groepsexpositie in Bennebroek

'De Appelpluksters' (Foto: pr).

haarlem - Op zaterdag 21 febru-
ari trekken de vrijwilligers van het 
Poelbroekpark de natuur in om 
daar boomopslag weg te zagen. 
Door het teveel aan boompjes ver-
dwijnen zeldzame planten en bij-
zondere vogels als de blauwborst en 
de roerdomp. Wie mee wil werken, 
kan zich aanmelden bij Peter Mol 
van Landschap Noord-Holland, tel. 
088-0064483 of via e-mail: p.mol@
landschapnoordholland.nl. De vrij-
willigers verzamelen om 10.00 uur 
bij het hek van Doe-tuinencom-
plex Poelbroek aan de Vijfhuizen 
in Haarlem (Schalkwijk). Er wordt 
gewerkt tot uiterlijk 15.00 uur.
Het Poelbroekpark is een van de 

meest bijzondere natuurgebiedjes 
van Haarlem. Door het hoge water-
peil, de goede waterkwaliteit en de 
grote variëteit aan biotopen, zijn 
hier grote aantallen bijzondere 
planten en vogels te vinden. Zo kan 
je er genieten van meerdere soorten 
orchideeën en vogels als roerdomp, 
dodaars, waterral, nachtegaal, koe-
koek, blauwborst en veel rietzan-
gers. De ijsvogel is er regelmatig te 
zien en gaat er, dankzij aangebrach-
te broedwanden, hopelijk ook broe-
den. De waterspitsmuis komt even-
eens in het Poelbroekpark voor. x

Werk mee met vrijwilligers 
van het Poelbroekpark

Op 21 februari vindt de natuurwerk-
dag plaats (Foto: pr).

bennebroek - Afgelopen zaterdag-
avond was de grote zaal van Het 
Trefpunt bijna vol. Stichting Bloe-
mendaal Initiatief (SBI) organiseer-
de voor het tweede jaar op rij een 
benefietconcert in Bennebroek. In 
samenwerking met het Oratorium 
Koor Bennebroek en Camerata van 
de Bloemendaalse Muziekschool, 

met Jaap Prinsen, werd een verras-
send concert gegeven.
Het doel van het concert was om 
een start te maken voor het net 
opgerichte Instrumentenfonds van 
het SBI. Dit fonds is bedoeld om geld 
in te zamelen en daarmee minder 
kansrijke kinderen de gelegenheid 
te geven niet alleen muzieklessen 
te volgen, maar ook een instrument 
naar hun keuze te bespelen. Voor 
dat fonds moet nog veel geld bin-
nenkomen, maar de aftrap is gege-
ven.
Op het programma stonden onder 
meer werken van Beethoven, Fauré, 
Händel en Vivaldi. Het samenspel 
tussen jong en oud werd door 
het publiek regelmatig met ruim 
applaus beloond. Na afloop werden 
de koorleden verrast met een roos 
en voor de jeugd waren er snoep-
hartjes, geheel in het kader van 
Valentijnsdag. x

Valentijnsconcert 
schot in de roos

Het Oratorium Koor Bennebroek en 
Camerata van de Bloemendaalse 
Muziekschool lieten van zich horen in 
Het Trefpunt (Foto: pr).

HEEMSTEDE - Wat is er nodig om de 

Binnenweg/Raadhuisstraat en de 

andere winkelgebieden in Heemstede 

aantrekkelijk te laten zijn, nu en in 

de toekomst? Om die vraag te beant-

woorden, gaat de gemeente een visie 

opstellen over de winkelcentra. 

Belangstellenden worden uitgeno-

digd om tijdens een bijeenkomst op 

maandag 2 maart hierover mee te 

denken.

Fase 1: onderwerpen bepalen

De eerste stap is het bepalen van 
de onderwerpen, die in de visie aan 
bod moeten komen. Hiertoe heeft 
het bureau Dtnp in kaart gebracht 
hoe de winkelgebieden er nu voor 
staan, welke trends van invloed 
zijn op het winkelen en waarmee 
rekening moet worden gehouden 
bij het opstellen van de visie. 
Deze verkenning heeft het bureau 
inmiddels gepresenteerd aan het 
gemeentebestuur en aan een ver-
tegenwoordiging van winkeliers en 
omwonenden.

Uitnodiging presentatie

Natuurlijk zijn en voelen velen zich 
betrokken bij de winkelcentra. 
Daarom nodigen de gemeente 
winkeliers, omwonenden, pandei-
genaren, consumenten en anderen 
graag uit voor een bijeenkomst 
waarin Dtnp de eerste bevindingen 
over de winkelgebieden zal presen-
teren. Na de presentatie hoort zij 
graag van de aanwezigen of zij nog 
onderwerpen hebben gemist en is 
er gelegenheid om vragen te stellen. 
De bijeenkomst vindt plaats in het 
raadhuis op maandag 2 maart van 
20.00 tot uiterlijk 22.00 uur (inloop 

vanaf 19.30 uur). Belangstellenden 
kunt zich aanmelden door een e-
mail te sturen naar winkelvisie@
heemstede.nl.

Vervolg fase 1

In de huidige 1e fase wordt in over-
leg met betrokkenen bepaald welke 
onderwerpen aan bod komen in de 
visie. Deze fase wordt afgesloten 
met een eindrapport, dat naar ver-
wachting in mei door de gemeente-
raad wordt besproken. Aansluitend 
wordt dan de aanpak voor de vol-
gende fase, het opstellen van de 
visie, bepaald.

Fase 2: visie maken (inhoud)

In de 2e stap gaat het daadwerkelijk 
over de inhoud: wat is wel en niet 
gewenst voor de winkelgebieden? De 
gemeente streeft naar een visie, die 
breed wordt gedragen en daarom zal 
zij belanghebbenden en belangstel-
lenden ook in de 2e fase vragen om 
mee te denken over de inhoud.

Informatie

Meer informatie is te vinden op 
www.heemstede.nl. Ook kan contact 
worden opgenomen met Ronald van 
der Aar, tel. 023-5485764.
Degenen die niet naar de bijeen-
komst kunnen komen, maar wel 
onderwerpen willen doorgeven die 
zij belangrijk vinden voor de visie, 
kunnen die mailen naar winkelvi-
sie@heemstede.nl.
Reactie over de onderwerpen voor 
de visie worden betrokken bij het 
eindrapport van bureau Dtnp. Overi-
ge suggesties of opmerkingen zullen 
worden betrokken bij fase 2, waarin 
de visie wordt opgesteld. x

Burgers mogen meedenken 
over visie voor winkelcentraheemstede - Vanaf heden tot en 

met 6 april exposeert Jan Roozen 
zijn portretten in de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 in 
Heemstede. De expositie is gratis 
te bekijken tijdens openingsuren 
van de bibliotheek. Roozen is een 
geboren en getogen Heemstede-
naar. Op latere leeftijd verhuisde 
hij naar het oosten van het land. 
Hij had altijd al interesse in teke-
nen en schilderen en volgde daar 
ook verschillende cursussen in. Hij 
legde zich toe op tekenen en heeft 
zich gespecialiseerd in portretten. 
Roozen tekent zijn portretten met 
potlood in zwart-wit. x

Jan Roozen 
exposeert in bieb

haarlem - Elke dinsdag draait in de 
Pletterij een oude filmklassieker. 
In februari is het thema: Europese 
meesterwerken. Op 24 februari 
kunnen de bezoekers genieten van 
Ingmar Bergmans 'Wilde Aardbei-
en'. Ter gelegenheid van de uitrei-
king van een eredoctoraat, reist de 
78-jarige professor Isak Borg samen 
met zijn schoondochter Marianne 
en drie lifters vanuit Stockholm 
naar Lund. De Zweedse titel 'Smul-
tronstället' (aardbeienplekje) staat 
voor een idyllisch, ongestoord 
zomerplekje. Wilde Aardbeien 
wordt beschouwd als een van 
Bergmans beste films. Aanvang 
is om 20.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 3 euro, tot 25 jaar betaalt 
men 1,50 euro (inclusief lidmaat-
schap Cinema Club). Er is geen pin-
automaat aanwezig. Reserveren is 
niet verplicht, wel gewenst. Dit kan 
via reserveren@pletterij.nl of tel.
nr. 023-5423540. Pletterij Debat en 
Cultuur is te vinden aan de Lange 
Herenvest 122 in Haarlem. x

'Wilde Aardbeien'
in de Pletterij
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Openingstijden:
Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur VRIJ PARKEREN!

P

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Elke
zondagopen!

BIJ PRONTO WONEN CRUQUIUS
OPRUIMING



bloemendaal - "Mijn vader kwam in 
mijn jeugd aan het einde van een 
fuif altijd naar mij toe en sprak dan 
de door mij zo gehate woorden: 'Er 
is een tijd van komen en een tijd van 
gaan, en de tijd van gaan is nu geko-
men.' En dat geldt hier voor mij nu 
ook." Met deze woorden leidde Thera 
Wolf in, dat zij afscheid neemt van 
de Bloemendaalse gemeenteraad. 
Met ingang van 26 maart zal zij geen 
lid meer zijn van de gemeenteraad. 
Henk Schell, voormalig raadslid en 
momenteel duo-commissielid van de 
commissie Grondgebied, zal de zetel 
van de PvdA innemen.

door Christa Warmerdam

"Het openbaar bestuur is wat mij 
betreft te vergelijken met een 
toneelstuk, waar iedereen zijn of 
haar rol speelt", zegt Wolf tijdens 
de raadsvergadering van donder-
dag 19 februari. "Voor mij maakt 
de inhoud van de toneelrol niet uit, 
dat kan een lid van het college zijn 
of raadslid, in beide rollen heb ik 
mij zeer geamuseerd de afgelopen 
dertien jaar."

Integriteit
Zij vervolgt: "Maar bepalend voor de 
kwaliteit van dat spel is dat ieder-
een zijn rol goed vasthoudt, dat op 
een integere wijze doet en respect-
vol met de andere spelers omgaat. 
Bij mij begonnen steeds meer twij-
fels te komen op deze punten. Bur-
gers hebben recht op een integer 
bestuur, op een bestuur, dat zich 
de benen uit het lijf loopt om kwa-
litatief goede besluiten te nemen. 
Ik heb me regelmatig laten gebrui-
ken als kop van jut om een derge-
lijke besluitvorming dichterbij te 
krijgen. Dat een deel van de raad 

en college naar mijn persoonlijke 
mening minder respectvol omgaat 
met de oppositie moet dan maar 
zo. Maar mijn twijfels liggen vooral 
bij mijzelf. Ik kan het niet meer 
opbrengen om iedereen respectvol 
te bejegenen. Ik vind het debat in de 
raad onvoldoende uitdagend. Je zou 
kunnen zeggen dat wat mij betreft 
de maat vol is."

Gotspe
De eerste twijfel kwam bij Wolf al 
snel na de verkiezingen. "Dat je met 

minder stemmen meer zetels kan 
halen, vind ik een gotspe", legt ze 
uit. De manier waarop het debat is 
gevoerd in de raad is voor Wolf ook 
een reden om te stoppen. Ze vraagt 
ze zich af waarom het in de poli-
tiek zo moeilijk is om als volwas-
sen mensen met elkaar om te gaan. 
Daarnaast geeft zij als reden van 
haar vertrek aan dat haar drukke 
werkzaamheden als docent van 
de bovenbouw in het voortgezet 
onderwijs en het halen van drie 
nieuwe mastertitels in drie jaar tijd 
moeilijk te combineren zijn met 
het raadslidmaatschap.

Pijn in het hart
"Ik stap eruit met pijn in mijn hart, 
maar ik ga nu de boeken lezen, die 
ik wel steeds ben blijven kopen 
om ooit - als ik tijd had - te kun-
nen lezen en ik ga een nog betere 
docent worden, die bijdraagt aan 
het hoog aantal geslaagden vwo-, 
havo- en vmbo-leerlingen", aldus 
Thera Wolf. x

Nu met pin en 
app parkeergeld
betalen

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 
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Maat vol voor Thera Wolf
PvdA'er neemt afscheid van Bloemendaalse raad

Wolf: "Er is een tijd van komen en een 
tijd van gaan." (Foto: pr)

bloemendaal - De afgelopen maand 
is de samenstelling van het col-
lege van B en W in Bloemendaal 
gewijzigd. Met de installatie van 
wethouder Kruijswijk (GroenLinks) 
per 19 februari is het college weer 
op volledige sterkte. De wijzigingen 
in het college hebben geleid tot een 
wijziging in de verdeling van de por-
tefeuilles.
De portefeuilleverdeling is in lijn 
met het coalitieakkoord.
De portefeuille van de burgemeester 
is uitgebreid met Communicatiebe-
leid en burgerparticipatie.
De portefeuille van wethouder 
Kruijswijk komt in grote lijnen over-
een met die van zijn voorganger De 
Rooij. Hij is verantwoordelijk voor 
Ruimtelijke ordening (exclusief 
Elswoutshoek); Bouwzaken: Ver-

gunningen, Welstand, Aanleg- en 
sloopvergunningen; Monumenten; 
Verkeer en wegbeheer (onder meer 
openbare verlichting en parkeren); 
Water(wegen) en riolering; Reiniging 
en afvalverwijdering; Groenvoorzie-
ning en groenonderhoud; Natuur 
(onder meer: beleid groenvoorzie-
ning, onderhoud); Speelvoorzienin-
gen en Milieu en duurzaamheid.
De portefeuille van wethouder 
Kokke (VVD) blijft bijna ongewij-
zigd: onder zijn portefeuille Beheer 
eigendommen zal voortaan ook het 
beheer van de begraafplaats en het 
gemeentehuis vallen.
Aan de portefeuille van wethou-
der Botter (D66) wordt het project 
Elswoutshoek toegevoegd en het 
project Centraal Service Punt Ben-
nebroek. x

College Bloemendaal 
weer compleet

bloemendaal - Vanaf maart start 
Visio op donderdagmiddag, van 
14.30 tot 16.30 uur, met gratis 
inloopspreekuren in de Biblio-
theek Bloemendaal (Korte Kle-
verlaan 9, Bloemendaal). Visio 
ondersteunt slechtziende en 
blinde mensen bij hun vragen 
over leven, leren, wonen en wer-
ken met een visuele beperking. 
Tijdens het inloopspreekuur kun-
nen diverse hulpmiddelen uitge-
probeerd en bekeken worden. Op 
onderstaande data en uren kan 
men naar het inloopspreekuur: 12 
maart, 23 april, 21 mei, 18 juni, 16 
juli, 13 augustus, 10 september, 8 
oktober, 5 november en 3 decem-
ber. Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl en op www.visio.org. x

Gratis inloop 
van Visio

bloemendaal - Op zondag 8 maart 
zal dr. René Bosch een lezing 
geven in De Kapel, aan de Pot-
gieterweg 4 in Bloemendaal. Het 
thema is: 'filosofen over de vrije 
wil'. Onder filosofen is het al eeu-
wen een belangrijk discussiestuk: 
bestaat er zoiets als een vrije wil? 
Op basis van een aantal passages 
uit zijn boek '84 namen' bespreekt 
René Bosch de voornaamste posi-
ties, die in dit debat kunnen wor-
den onderscheiden: die van het 
determinisme, het libertarisme 
en het compatibilisme. Aan elk 
van deze posities blijken filoso-
fische bezwaren te kleven en wat 
dat betreft is de zaak voorlopig 
nog niet opgelost. Toch valt er ook 
vooruitgang te signaleren. Filoso-
fen die aan bod komen, zijn onder 
anderen Democritus, Descartes, 
Hobbes, Moore en Dennett. De 
lezing begint om 10.30 uur. Zoals 
gebruikelijk kan men na afloop 
vragen stellen. x

Lezing over 
vrije wil

heemstede - Op dinsdag 3 maart, 
om 14.00 uur, vertelt Erna Aar-
sen over zichzelf en haar hulp-
hond. Aarsen werkte als kleuter-
leidster en werd op haar 28ste 
ziek. Bij nader onderzoek bleek 
het Sclerodermie te zijn: een 
aandoening, die leidt tot verhar-
ding van het bindweefsel. Je kunt 
steeds minder en met gevolg dat 
je in een rolstoel belandt. Vanaf 
1991 heeft Aarsen een hulphond 
en daar wil zij over vertellen. Zij 
komt met Kaiko, want zonder 
hem is het niet mogelijk. Hij is 
haar maatje en huisgenoot. Deze 
lezing vindt plaats in het EHBO-
gebouw, aan de Herenweg 88a 
in Heemstede. De entreeprijs 
bedraagt 2,50 euro. x

Lezing over 
hulphond

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 27 feb - do 5 mrt)
Wintersalade met gorgonzola, hazel-

nootjes, parmaham en muskaatdrui�es
Op de huid gebakken schelvisfilet 

met kerrie beurre blanc
Irish coffee mousse met room en 

chocolade € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 2 mrt - do 5 mrt)
Varkensfiletlapje met bloemkool crème 

en aardappelgra�n € 10,50

Schrijf je snel in voor de 18-holes 
Voorjaarswedstrijd – 7 maart!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Drama voltrekt
zich in 
Heemstede

Jos Bakker sluit
deuren van
drogisterij
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

RIJ-ANGST?
Bang voor het stuur?
Onzeker in de auto?
Lang niet gereden?
Angst voor tunnels,

snelweg, vrachtauto's?
Rijbegeleiding op maat in
uw eigen auto met ervaren

coach/rijinstructeur!
www.buromoussault.nl

06-29026339

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

TENNISCLUB
ZANDVOORT

 
nieuwe leden

WELKOM
 

www.tc-zandvoort.nl
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bloemendaal - Vanaf 24 februari s 
betalen voor parkeren in Bloemen-
daal aan Zee en in de winkelstraat van 
Bloemendaal-dorp alleen nog moge-
lijk met pin of via een parkeerapp 
(belparkeren). De huidige parkeer-
automaten, waarbij met muntgeld 
en chipknip kan worden betaald, zijn 
vervangen door nieuwe exemplaren. 
In de loop van het jaar wordt ook con-
tactloos betalen mogelijk.

Aanpassing van de automaten is 
noodzakelijk, omdat sinds 1 janu-
ari 2015 betalen met chipknip niet 
meer mogelijk is. Ook zijn de afge-
lopen jaren meerdere automaten 
vernield of overvallen.

Parkeerapp
Wethouder Jur Botter over de 
introductie van de nieuwe parkeer-
automaten: "We hebben in onze 
gemeente weinig plekken met 
betaald parkeren. Op de plekken 
waar dit wel het geval is, moet je 
snel en eenvoudig kunnen betalen. 
In het verleden waren de parkeer-
automaten regelmatig defect. De 
nieuwe automaten zijn minder 
storingsgevoelig. Je kunt nu beta-
len met pin en app. Zelf maak ik 
altijd gebruik van een parkeerapp. 
Je hoeft dan nooit naar de automaat 
te lopen en betaalt alleen voor de 
tijd, die je daadwerkelijk gepar-
keerd hebt."

Contactloos betalen
In de loop van het jaar worden de 
nieuwe automaten tevens geschikt 
gemaakt voor contactloos betalen. 
Hiermee kunnen bedragen tot 

25 euro zonder pincode worden 
betaald. Botter: "Met dit zogenaam-
de 'swipen' houd je je pinpas kort 
voor de automaat om te betalen. In 

het begin zal iedereen natuurlijk 
even moeten wennen, maar uitein-
delijk wordt het alleen maar mak-
kelijker." x

Parkeergeld betalen 
met pinpas en app

In Bloemendaal aan Zee en Bloemendaal-dorp

Van links naar rechts: Femke Dijkema van restaurant 't Eindpunt, wethouder Jur 
Botter en Randy Piet van Taxameter Centrale (Foto: Cor van Iperen).

heemstede - Begonnen in het cafécir-
cuit als coverband, verlegde het trio 
Alderliefste met het overschakelen 
op Franstalig repertoire geleidelijk 
het werkterrein. Vooral de succesvolle 
samenwerking met enkele coryfeeën 
uit de Nederlandse lichte muziek, was 
aanleiding voor een overstap naar het 
theater. Hun 20-jarig bestaan wordt 
op 6 maart luister bijgezet met een 
optreden in Theater de Luifel.

Na onder meer een mislukte poging 
in 2000 om Nederland te vertegen-
woordigen op het Eurovisie Songfes-
tival, won de groep steeds meer aan 
naamsbekendheid door deelname 
aan De Vrienden van Amstel Live en 
door samenwerking met coryfeeën 
als Ramses Shaffy, Liesbeth List en 
Paul de Leeuw én door in de reper-
toirekeuze steeds meer nadruk te 
leggen op Franstalige nummers.

Powerchansons
In 2014 bestond Alderliefste 20 jaar 
en dit vierden de mannen uitbun-
dig met het uitbrengen van hun 
derde album, 'Trois', een popplaat 
vol zelfgeschreven Nederlands- en 
Franstalige nummers. De welbe-

kende powerchansons van de drie 
heren beschrijven de hele geschie-
denis van de band en maken van 
Trois een soort oeuvreplaat.
De nummers zijn soms uptempo en 
vrolijk, dan weer heerlijk Frans nos-
talgisch en soms bloedserieus in de 
vorm van ontroerende, diepgaande 
ballads. De 'trois' toegankelijke 
mannen willen hun jubileum graag 
vieren in het theater, op vrijdag 6 
maart in Theater de Luifel.
Het verjaardagsfeest begint om 
20.15 uur. Kaarten à 19 euro zijn 
verkrijgbaar via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van Theater 
de Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de, op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur of voorafgaand aan de 
voorstelling. x

Alderliefste viert 20-jarig 
jubileum in De Luifel

Alderliefste komt naar Heemstede 
(Foto: Crispy Pictures / Dawood 
Hilmandi).

bloemendaal - De burgemeester van 
Bloemendaal heeft het startsein 
gegeven voor een traject om de huidi-
ge bestuurspraktijk te verkennen en 
te verbeteren. Dit traject vloeit voort 
uit de opdracht, die de waarnemend 
burgemeester Aaltje Emmens-Knol 
van de commissaris van de Koning, 
Johan Remkes, heeft meegekregen. 
Burgemeester Emmens heeft hier-
voor een plan van aanpak opgesteld 
en heeft dit vorige week donderdag-
avond aan de gemeenteraad van 
Bloemendaal gepresenteerd.

Dit plan van aanpak richt het vizier 
in de eerste plaats op de toekomst: 
doel is het verbeteren van het func-
tioneren van het gemeentebestuur 
- met bijzondere aandacht voor de 
bestuurscultuur en de bestuurlijke 
verhoudingen. De burgemeester 
wil zich concentreren op de vol-
gende vragen: 'wat is het gewenste 
toekomstbeeld voor de bestuurs-
praktijk van Bloemendaal?' 'Hoe 
gaan we dat met elkaar realiseren? 
Wie draagt wat bij?' En ten slotte: 
'welke lessen uit het verleden gaan 
ons hierbij helpen?'
Het traject staat in het teken van 
actie en interactie; samen aan 
de slag. Het traject gaat voor een 
belangrijk deel over het realise-
ren van goede samenwerking en 

communicatie. Uitgangspunt voor 
burgemeester Emmens is daarom: 
"Met elkaar praten, in plaats van 
over elkaar praten."
Goede samenwerking en communi-
catie raken in de kern de bestuurs-
cultuur en de bestuurlijke verhou-
dingen. Minstens zo belangrijk zijn 
goede samenwerking en commu-
nicatie voor de relatie tussen het 
gemeentebestuur en de bewoners, 
organisaties en bedrijven in Bloe-
mendaal: "Hoe kunnen bestuur en 
samenleving op een constructieve 
manier krachten bundelen en zich 
samen inzetten voor Bloemen-
daal?", aldus Emmens.
De burgemeester wil daarom ook 
een 'denktank' met personen uit 
de samenleving formeren. Deze 
dient voor een leerzame en kriti-
sche blik op het gemeentebestuur, 
maar vooral ook voor adviezen: hoe 
realiseer je constructief samenspel 
tussen bestuur en samenleving én 
wat vraagt dit over en weer?
De burgemeester is inmiddels al 
van start gegaan met het voeren 
van een groot aantal gesprekken 
binnen én buiten het gemeente-
huis. Deze dienen ook om te kun-
nen rapporteren aan de commissa-
ris van de Koning over de stand van 
zaken, de voortgang in het proces 
én de resultaten. x

"Samen bouwen aan het 
huis van de democratie"

Presentatie plan van aanpak

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

aerdenhout - Het voorjaar komt 
eraan en dan begint weer de jaar-
lijkse grote trek van de padden. 
Tussen eind februari en half april 
ontwaken de padden uit hun win-
terslaap. Dan trekken zij van hun 
droge winterslaapplaats naar een 
sloot of poel om zich daar voort te 
planten. Tijdens deze trek, de pad-
dentrek, worden honderden die-
ren doodgereden. In Aerdenhout 
moeten ze hierbij de Bovenweg en 
Zijweg oversteken. De padden, net 
ontwaakt uit de winterslaap, zullen 
de weg niet snel over zijn. De kans 
dat ze worden dood gereden bij hun 
oversteek, is dus erg groot.
Aan de massale sterfte is iets te 
doen. Als een gazen raster langs de 
weg wordt geplaatst en op regelma-
tige afstanden emmers in de grond 
worden ingegraven, lopen de pad-
den niet de weg over. Zij lopen 
tegen het gaas en belanden daarna 
in de emmers en ze kunnen dan vei-
lig worden overgezet.
De afgelopen weken is er met hulp 
van Gemeente Bloemendaal, IVN 

en Landschap Noord-Holland een 
paar honderd meter gaas geplaatst 
langs de Zijweg in Aerdenhout. De 
padden kunnen daar dus gered wor-
den.
Helpers voor het overzetten van 
de padden in Aerdenhout zijn wel-
kom. Men dient een ochtend in de 
week voor ongeveer anderhalf uur 
beschikbaar te zijn. Voor meer info 
en/of aanmelding: anitawestervoor-
de@yahoo.com. Bellen mag ook: 06-
43766657. x

Helpers gezocht bij 
paddenoversteek

Gewone pad tijdens de voorjaarstrek 
naar het voortplantingswater waarbij 
de mannetjes zich vaak al vastklem-
men op de vrouwtjes (Foto: pr).
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Woensdag 11 maart  2015 van 19.30 tot 21.30 uur start weer een nieuwe 

cursus Italiaanse lessen voor beginners! 15 lessen voor € 330,-.

NIEUW
Vanaf donderdag 12 maart 2015 om 18.00 uur begint Italia oggi: l’attualita 

italiana attraverso TV e giornali (voor studenten vanaf niveau B1). 10 lessen 

voor € 200,-.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Alessandra Murmura

M 06 27001640 | info@altraitalia.nl  | www.altaitalia.nl

PARLIAMO ITALIANO!

Schenking?

50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

Eiken, noten, iepen, teak
i.c.m. met RVS

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00
Kijk ook op:

vanderschaftmeubelen.nl

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263
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Recherche zit op zaak 
overleden Heemsteedse

heemstede -  Een 59-jarige vrouw is vorige week woens-
dagavond in haar woning aan de Iepenlaan in Heemstede 
overleden. Zij is vermoedelijk door geweld om het leven 
gekomen. Een 34-jarige man, de zoon van de vrouw, werd 's 
nachts aangehouden als verdachte. De politie kreeg tegen 

23.30 uur een melding van geschreeuw in de woning. Ter 
plaatse werd de bewoonster op de grond aangetroffen. 
Agenten probeerden haar nog te reanimeren, maar ze 
overleed in huis. De zaak wordt verder door de recherche 
onderzocht (Foto: Michel van Bergen). x

Vrijdag 27 februari

20.00-21.45 uur | Authentic Expres-

sion met Dance4balance

Dance4balance spreekt direct je 
eigen kracht aan. Je hoeft geen 
kunstje voor een ander op te 
voeren. Het gaat om jezelf. Vaak 
kan het wat onwennig voelen om 
bekende kaders als pasjes los te 
laten. De verrassing is dat, net 
als toen we kind waren, er bij het 
horen van muziek impulsen tot 
bewegen opkomen.
Baldur van Dongen, Velserbroek.

Zondag 1 maart

14.00-16.00 uur | Verhaallezing 

'Wat wil hij, wat wil zij?'

Wat is het geheim van een gelukki-
ge relatie? Iedereen met een seri-
euze liefdesrelatie hoopt op een 
lang en gelukkig leven. Toch sta je 
versteld als je ziet hoeveel relaties 
in zwaar weer terecht komen door 
slechte communicatie. Wil je het 
geheim van een gelukkige relatie 
ontdekken, dan is het nodig de 
natuurlijke behoeften van elkaar 
te kennen. Begrijp je eenmaal 
deze oerbehoeften en wil je er ook 
naar leven, dan is een warme part-
nerrelatie zo goed als verzekerd.
Carmen de Haan, Bloemendaal.
14.30-17.00 uur | Introductiework-

shop Mindfulness voor mantelzor-

gers

Mantelzorger zijn, kan een enorme 
voldoening geven, maar legt vaak 
ook een grote druk op de schou-
ders van de mantelzorger. Dit kan 
veel stress veroorzaken. Om beter 
met deze stress om te kunnen 
gaan en minder druk te ervaren, 
geeft Titia van Rootselaar een 
achtweekse mindfulnesstraining 
voor mantelzorgers.
Titia van Rootselaar, Velserbroek.

Dinsdag 3 maart

19.30-22.00 uur | Workshop Mind-

fulness eten

Op een laagdrempelige manier 
kennis maken met mindful eten. 

De workshop bestaat uit een klein 
beetje theorie en vooral prakti-
sche oefeningen. Je gaat letterlijk 
proeven van mindful eten. Er wordt 
gewerkt in (wisselende) tweetallen 
en deze tweetallen delen de erva-
ringen. Aan het eind van de avond 
ga je met allerlei tools en inzichten 
naar huis, die je dan in de praktijk 
uitvoeren.
Karen van den Brink, Haarlem.
20.00-22.00 uur | Ervaren van het 

Nú - geïnspireerd door Eckhart 

Tolle

Mensen zijn altijd bezig, onder-

weg, op reis door het leven, met 
doelen die in de toekomst liggen. 
Wat betekent het om daarbij vol-
ledig in het 'nu' aanwezig te zijn, 
om geworteld te zijn in het nu? 
Tijdens drie avonden gaan we 
hier ervaringsmatig mee oefenen, 
zodat je zelf kunt ervaren hoe het 
is om helemaal aanwezig te zijn 
wanneer je beweegt, spreekt, naar 
iemand luistert, denkt of stil bent.
Chris Elzinga, Haarlem.

Woensdag 4 maart

20.00-22.00 uur | Mantra zingen

Zingen maakt je blij. Als je zingt, 
geeft je expressie aan je gevoelens 
en dat kan spanning en stress ver-
lichten. Samen zingen verbindt en 
creëert schoonheid en harmonie. 
Het zingen van mantra's brengt 
een extra verdieping.
Herman van Tuijl, Haarlem.

Donderdag 5 maart

10.00-17.00 uur | Mediumschap & 

Trancehealing I (vierdaagse oplei-

ding)

Als je als medium wilt werken, is 
de healingenergie ook aanwezig. 
Wil je werken als professioneel 
healer, dan zal je vaak de bood-
schappen van de gidsen mogen 
doorgeven. In de opleiding Medi-
umschap & Trance Healing I maak 
je die combinatie. In het eerste 
deel van de opleiding krijg je alle 
ins en outs van het basis medium-
schap alsmede alle ins en outs 

van de basis trancehealing.
Xander van der Zijden, Vijfhuizen.

Vrijdag 6 maart

17.00-18.00 uur | Mindfulnesstrai-

ning voor kinderen (8-11 jaar)

Mindfulness Based Stress Reduc-
tion (MBSR) of aandachttraining, 
is een manier om in elk moment, 
vriendelijk, bewust en zonder 
oordeel aandacht te geven aan al 
je gedachten, gevoelens, emoties 
en handelingen. Mindfulness is 
een praktische en waardevolle 

achtweekse training, waarbij je 
leert om rust te vinden midden in 
de onrust.
Maryvonne Verkerke, Bloemen-
daal.

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Karen van den Brink (Foto: pr).

Chris Elzinga (Foto: pr).

Xander van der Zijden (Foto: pr).

Maryvonne Verkerke (Foto: pr).

BLOEMENDAAL - Jur Botter en een aan-

tal raadsleden zijn tijdens de eerste 

toespraak van de nieuwe fractievoor-

zitter van GroenLinks, Meindert Fen-

nema, opgestapt. Dit gebeurde tijdens 

de raadsvergadering van de Gemeente 

Bloemendaal van donderdag 19 febru-

ari. Terwijl een groot deel van de 

gemeenteraad van Bloemendaal een 

frisse en nieuwe start wil maken, met 

name over het dossier Elswoutshoek, 

greep Fennema zijn kans.

door Christa Warmerdam

Fennema neemt het in zijn toe-
spraak op voor de voormalige wet-
houder Marjolein de Rooij, die in 
zijn ogen alleen maar transparant en 
openhartig wilde zijn. Ook laat hij 
weten dat hij het helemaal niet eens 
is met de manier waarop B en W 
gereageerd heeft op deze zaak. "Wat 
wij als GroenLinks ook zeer betreurd 
hebben, is de excuusbrief aan de 
eigenaren van Elswoutshoek, die 
het college onmiddellijk na het ver-
trek van Marjolein de Rooij verstuur-
de, waarin expliciet verwezen werd 
naar het interview van de vertrokken 
wethouder. Dat zagen wij als natrap-
pen. Niet alleen wij, maar ook de 
fractievoorzitters van de VVD en D66 

zagen dat zo. Toen zo'n brief toch 
uitging, heeft de GroenLinksfractie 
overwogen geen nieuwe wethouder 
te leveren en de coalitie te verlaten. 
Dat zij besloten heeft dat niet te 
doen, heeft te maken met haar wens 
de chaos niet nog groter te maken, 
maar ook met de goede samenwer-
king, die er bestond tussen de frac-
ties van de coalitie en natuurlijk ook 
met het coalitieakkoord, waar wij 
nog steeds helemaal achterstaan. 
Ik heb de beste herinneringen aan 
onze coalitiebesprekingen, die tot 
dat akkoord geleid hebben."
Dit opnieuw oprakelen van de 
kwestie was voor wethouder Botter, 
de oppositiepartijen en twee D66-
raadsleden reden om de raadzaal 
tijdelijk te verlaten. Burgemeester 
Emmens-Knol maande Fennema 
enkele malen tot matiging. Ove-
rigens vertelde Fennema dat hij 
slechts tijdelijk fractievoorzitter zal 
zijn: "Omdat zowel Paola Konings-
veld als Martine Meuleman nog 
weinig ervaring hebben in de raad, 
hebben ze mij gevraagd fractievoor-
zitter te worden. Ik heb dat verzoek 
niet willen weigeren, maar ik zal 
nog voor het einde van de zittings-
periode het fractievoorzitterschap 
overdragen." x

Fennema grijpt zijn kans in eerste 
toespraak als fractievoorzitter GL

haarlem - Van 13 tot en met 15 maart 
zal de vierde editie van Haarlemse 
Lente plaatsvinden, waarbij Haarlem 
in het teken staat van de opbloei-
ende hedendaagse kunst. Bijzonder 
aan deze editie is dat de manifestatie 
tevens het officiële startpunt vormt 
van het Nederland-Vlaanderenjaar 
(van 8 februari 2015 tot 14 februari 
2016) in Haarlem.

De dertien deelnemende Haarlem-
se tentoonstellingsruimten gaan 
speciaal voor deze editie verbindin-

gen en samenwerkingen aan met 
Vlaamse kunstenaars en kunstin-
stellingen, met een uitgebreid en 
uniek programma van exposities 
en activiteiten. De deelnemers zijn: 
37PK, CASTELLVM AQVAE, de-Passa-
ges, Frans Hals Museum, De Hallen 
Haarlem, Horizonverticaal, Nieuwe 
Vide, Pakhuisje 'Hal 88', Rob de 
Vries Gallery & Projects, Sub-mari-
ne Jungle, Art Consultancy Tanya 
Rumpff, Teylers Museum en de Vis-
hal. Opnieuw bundelen de partners 
de krachten op thematisch niveau, 

Vlaams tintje aan Haarlemse Lente
ditmaal onder de overkoepelende 
titel: 'Bourgeois Rebellion'.
Voor meer informatie en het pro-
gramma kan men kijken op de web-
site www.haarlemselente.nl. x

bloemendaal - Op dinsdag 3 maart 
vindt een algemene ledenverga-
dering van het CDA plaats in Het 
Trefpunt, aan het Akonietenplein 
1 in Bennebroek. Deze ledenver-
gadering duurt van 20.00 tot 22.30 
uur. Tijdens die vergadering staan 
de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en waterschappen en de 
actuele politiek in Bloemendaal 
centraal. Voor deze vergadering is 
een aantal sprekers uitgenodigd: 
Joacim de Kam, nummer 8 op de 
kandidatenlijst van het CDA voor 
Provinciale Staten en woonachtig 
in Haarlem. Ook Marlies de Vries, 
nummer 3 op de kandidatenlijst 
van het CDA voor waterschap 
Rijnland en lid van het algemeen 
bestuur van genoemd waterschap, 
is aanwezig. De actuele politiek 
in Bloemendaal zal worden toege-
licht door fractievoorzitter André 
Burger. Hij zal ook ingaan op zijn 
kandidatuur voor het waterschap 
Rijnland. André Burger staat op 
plaats 11 op de kandidatenlijst 
van het CDA. Na afloop staan er 
een drankje en een hapje klaar. x

Ledenvergadering 
CDA Bloemendaal

heemstede - René Dessing geeft op 
woensdag 4 maart een lezing over 
zijn boek 'De Amsterdamse bui-
tenplaatsen'. Deze lezing wordt 
gehouden bij Boekhandel Blokker, 
aan de Binnenweg 138 in Heem-
stede. Aanvang is om 20.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 5 euro. 
Reserveren is gewenst en kan via 
tel.nr. 023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl. x

Dessing praat over 
buitenplaatsen
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PERSONEELSADVERTENTIES
IN DE KRANT EN OP INTERNET!

Meer weten? Bel 071 - 3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten

Haarlem, Spirituele Beurs!
28 februari en 1 maart, open 11.00 - 17.00 uur, 

toegang 6 euro
De eerste 30 bezoekers voor 12.00 uur ontvangen 

een gratis consult of behandeling.
Kennismakingsconsulten 10 euro voor 20 min.

Primeur: Meer-aurafotografie door Sible en 
Jolande Bijvoets.

Maar ook: Mediums, tarot, magnetiseren, 
babyfluisteraar, massage, hand lezen. Verkoop van 

kristallen, boedhha’s en nog veel meer.
van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem

www.nickysplace.nl of bel Nicole 06-41041509.

 
ELEKTRICIEN

 
HEEFT NOG TIJD

 
VOOR UW OPDRACHT

 
023-5385358

 

VERVELEND...
dat de folie van uw nog

goed functionerende
keuken

bobbelt en loslaat.
Wij spuiten uw keuken in

bijna elke kleur.
TdH Special Paints

www.keukenspuiten.nl
Uw keuken als nieuw!!!

06 14436185

VERZAMELAAR
zoekt persoonsbewijzen,
bonkaarten, insignes enz.
uit Tweede Wereldoorlog.

Tel.nr. 06-21898943
 

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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heemstede - Op dinsdag 17 februari 
waren alle Heemsteedse deelnemers 
aan de landelijke Energy Battle uitge-
nodigd in het raadhuis. Tijdens deze 
slotbijeenkomst werden de resul-
taten van de deelnemende teams 
bekendgemaakt. In Heemstede heb-
ben de gezinnen van basisschool De 
Evenaar de strijd gewonnen, met een 
mooie besparing van 19% op elektra 
en 23% op gas.  De Valkenburgschool 
wist de tweede plaats te veroveren 
en het team van ambtenaren van de 
gemeente is als derde geëindigd. De 
familie De Breuk-Van Diemen, van de 
Valkenburgschool, kreeg een eervolle 
vermelding; zij was de allergrootste 
bespaarder.

Tijdens de bijeenkomst wisselden 
de deelnemers ideeën uit: hoe heb-

ben zij energie bespaard en hoe 
vonden ze dat? Alle deelnemers zijn 
bewuster omgegaan met elektra en 
gas. Een gezin, dat dacht al heel zui-
nig te zijn en niet meer te kunnen 
besparen, heeft toch nog 29% weten 
te besparen op elektra. De meesten 
geven aan hun bespaargedrag ook 
na de Energy Battle vol te houden. 
Sommigen zeggen dat ze nu ook 
bewuster omgaan met gebruik van 
de auto en scheiden van afval. Op 
basisschool De Evenaar hielden de 
kinderen de leerkrachten scherp 
om het digibord en de beamer uit 
te doen als ze de klas verlieten.
De wethouder Duurzaamheid, 
Remco Ates, opende het officiële 

gedeelte van de avond. Hij bena-
drukte dat in de zaal de ambassa-
deurs van duurzaam Heemstede 
zaten, die hun ervaringen nu met 
anderen kunnen delen. Hij vroeg 
de kinderen hoe zij het vonden om 
mee te doen.  De kinderen vertelden 
over korter douchen, de verwar-
ming lager zetten, de lampen over-
al uitdoen, meer spelletjes doen en 
minder tv en gamen. Het blijkt dat 
energie besparen helemaal niet zo 
moeilijk is, en zelfs heel leuk.

Prijzen
Alle gezinnen van het winnende 
team kregen een duurzaamheids-
spel, een leuk bordspel waarbij je 
op een speelse manier leert over 
duurzaamheid. Om mee naar huis 
te nemen, kregen alle deelnemers 
een tas met informatie en produc-
ten van lokale initiatieven op het 
gebied van duurzaamheid.

Energy Battle
In Heemstede deden in totaal 19 
gezinnen van basisscholen De Eve-
naar en de Valkenburgschool mee 
aan de landelijke Energy Battle. De 
Evenaar nam zelf als school ook 
deel aan de strijd. Daarnaast was er 
een team bestaande uit tien ambte-
naren van de Gemeente Heemstede 
met hun gezinnen.
In totaal namen tien gemeenten 
deel aan de Energy Battle. x

Feestelijke prijsuitreiking 
Energy Battle in Heemstede

Alle Heemsteedse deelnemers aan de landelijke energiewedstrijd waren uitge-
nodigd in het raadhuis (Foto: pr).

bloemendaal - Twee maatschappe-
lijke stagiairs van het Montessori 
College Aerdenhout hebben nog vlak 
voor de voorjaarsvakantie een groep 
kinderen uit Bloemendaal een leuke 
middag bezorgd. Op een veld in het 
Bloemendaalse bos organiseerden 
zij onder begeleiding van het jonge-
renwerk van Welzijn Bloemendaal een 
estafetterace en een voetbaltoernooi. 
Met uiteindelijk een beker voor het 
winnende team.

Zij verrichtten zelf veldonderzoek 
naar een geschikte locatie, maak-

ten zelf hun flyers en gingen langs 
basisscholen om hun eigen activi-
teit te promoten. In Bennebroek 
verzorgden de stagiairs die week 
ook de inloopmiddag bij jongeren-
ruimte The Spot.
Hun inspanningen gedurende die 
hele week werden beloond met 
enthousiaste kinderen in beide 
dorpskernen van de gemeente. x

Maatschappelijke stagiairs 
bezorgen jeugd leuke dag

In het Bloemendaalse bos werden 
verschillende activiteiten ontplooid 
(Foto: pr).

haarlem - Op woensdag 4 maart 
wordt de oriëntatiebijeenkomst 
'Vrijwilligerswerk in de ouderen-
zorg' gehouden. De Vrijwilligers-
centrale Haarlem en omstreken 
heeft circa 150 vrijwilligersva-
catures, die gerelateerd zijn aan 
het werken met ouderen. De bij-
eenkomst vindt plaats van 13.30 
tot 15.00 uur in woon-zorgcen-
trum Schalkweide, aan de Floris 
van Adrichemlaan 15 in Haarlem. 
Aanmelden kan via de Vrijwil-
ligerscentrale en omstreken, tel. 
023-5314862 of via e-mail: info@
vwc-haarlem.nl. Ook kan men kij-
ken op www.vrijwilligersacade-
miehaarlem.nl. x

Bijeenkomst over 
vrijwilligerswerk

haarlem - De 19e eeuw is de bloeiperi-
ode van de Nederlandse aquarel. De 
dubbeltentoonstelling 'De aquarel' 
in het Teylers Museum in Haarlem 
en De Mesdag Collectie in Den Haag 
laat zien hoe de aquareltechniek zich 
in de loop van de 19e eeuw ontwik-
kelde van de gekleurde tekeningen 
van romantische meesters als Koek-
koek en Nuyen tot de waterverfschil-
derijen van de Haagse School en de 
Tachtigers. Bekende kunstenaars 
als Mauve, Weissenbruch, Israëls 
en Breitner brachten het medium 
tot volle wasdom. De landschappen, 
interieurs en stadsgezichten die zij 
met water en pigment op papier tot 
leven riepen, behoren tot de hoogte-
punten van hun oeuvres.

door Fred Dukker

In de tentoonstelling is te volgen 
hoe de aquarel dankzij bovenge-
noemde en andere kunstenaars een 
steeds voornamere plaats innam in 
het 19e-eeuwse kunstleven. Daar-
bij bestond een enorme rijkdom in 
vormentaal. Naast de impressionis-
tische en atmosferische landschap-
pen uit de Haagse School, blonken 
kunstenaars als Springer en Bles 
uit in juist onvoorstelbaar precies 
geschilderde aquarellen.

Het Teylers Museum bezit een grote 
groep 19e-eeuwse aquarellen, die 
werd verzameld door de toenma-
lige conservator Hendrik Jacobus 
Scholten (zelf ook een vaardig 
aquarellist). Naast deze werken uit 
eigen collectie, is de tentoonstel-
ling aangevuld met bruiklenen van 
de mooiste aquarellen uit andere 
Nederlandse verzamelingen.
De tentoonstelling in Haarlem is 
zoals gezegd een samenwerking 
met De Mesdag Collectie in Den 
Haag. Die laatste expositie gaat 
in op de hoofdrol van Hendrik 
Willem Mesdag als vervaardiger, 
verzamelaar en promotor van de 
aquarel. In nauwe samenwerking 
presenteren Teylers Museum en 
De Mesdag Collectie in De aquarel 
topstukken en andere collecties 
van de grootste Nederlandse mees-
ters, die door hun kwetsbaarheid 
zelden te zien zijn.
Daarnaast programmeren de 
musea diverse activiteiten, zoals 
lezingen en workshops. Bij de 
tentoonstelling verschijnt een 
rijk geïllustreerde catalogus van 
uitgeverij Thoth. Duur van de dub-
beltentoonstelling is tot en met 7 
juni.
Kijk voor meer informatie: www.
aquarelexpo.nl. x

Teylers toont bloeiperiode 
van Nederlandse aquarel

'Schapen op heide' van Mauve (Foto: pr).

haarlem - Eind maart starten bijna 
1.000 Haarlemse leerlingen van 
groep 6 weer met de schooltuinles-
sen. NME Haarlem van de Gemeente 
Haarlem organiseert en faciliteert 
op vier schooltuincomplexen een 
lessenreeks van 19 lessen. Iedere 
leerling krijgt een eigen tuintje. 
De lessen worden voornamelijk 
begeleid door vrijwilligers. Op dit 
moment bestaat de groep uit 65 
enthousiaste vrijwilligers, maar 

nieuwe vrijwilligers zijn welkom. 
Woensdagavond 4 maart is er van 
19.30 tot 21.00 uur een informa-
tieavond in de kantine van het 
NME-kantoor, aan de Kleverlaan 9 
in Haarlem. Na de presentatie is er 
gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. Aanmelden voor deze avond is 
niet noodzakelijk. x

Schooltuinvrijwilligers gezocht

De kinderen zijn druk bezig in de 
schooltuin (Foto: pr).
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

Peper’s Pannekoekenhuis
Bloemendaal

is per direct op zoek naar

scholieren/studenten
voor de bediening

liefst met ervaring en minimum leeftijd 16 jaar

Interesse? Mail naar info@peperspannekoekenhuis.nl

P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar 
gemotiveerde personen voor de volgende functies:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VEEGMACHINE
Functie-eisen:
*Rijbewijs C en chauffeursdiploma;

ALGEMEEN JUNIOR MEDEWERKER
(voor bij o.a. kolkenzuiger)
Functie-eisen:
*Bij voorkeur rijbewijs B. 

MEDEWERKER ONKRUIDBORSTELMACHINE/
MAAIMACHINE.
Functie-eisen:
* Rijbewijs B. 

Voor alle functies geldt: fysiek goed gesteld.
Alle functies zijn voor minimaal 40 uur per week.
Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl
Tel: 0252-517406 (werkdagen tussen 8:00-17:00 uur)

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD. Te koop:

Luxueuze recreatiewoning
Permanente bewoning toegestaan

Plaats: Achterhoek

Ruim perceel nabij de IJssel 4 kamers, 

badkamer, wc, C.V. en zonneboiler. 

Parkeren: 2 auto’s

Prijs: € 145.000,- k.k.
Info: 023-5848057

BIJLES,
huiswerkbegeleiding

en studievaardigheden.
Plannen, overhoren, en

agendabeheer. Alle
vakken, alle niveaus

voortgezet onderwijs.
Individueel en in
groepjes. Info:
023-5261135

www.wietskebreman.nl

VOOR €60,- 7 mnd.
ONBEPERKT

TENNISSEN
IN OVERVEEN, 1/4-1/11.
Binnen of buiten op échte

gravelbanen.
Vaste verhuur mogelijk.
TETTERODETENNIS.NL

Bel: 023-5251505
TENNISLES alle niveau's
WWW.TENNISLES.NU

7 avonden les
VAARBEWIJS

start 17 maart in Kennemer
Sportcentrum, Haarlem

de nieuwste vragen
door inspirerende
ervaren docent,

dit leidt op voor het
Vamex examen
06-33498338

www.vaarbewijs-haarlem.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

bloemendaal - Maart roert z'n staart is 
een volksgezegde over het weer van 
deze maand. Als we jaren terugkij-
ken, is dat ook zo. We hebben stor-
men gehad waarbij halve bossen 
tegen de vlakte gingen. Maar ook 
zware sneeuwval, die de narcissen 
op de velden plat legde. Soms was 
het verrukkelijk warm. Kortom: 
we weten niet wat ons te wachten 
staat.
Wel weten we dat de natuur de afge-
lopen jaren steeds eerder begint met 
de lenteverschijnselen. Daarom gaat 
Thijsse's Hof, aan de Mollaan 4 in 
Bloemendaal, dit jaar in maart al op 
de zondagen open. Tot nu toe was 
dat pas per april het geval. Dus deze 
maand kunt u ook op de zondagen 
tussen 09.00 en 16.00 uur van de uit-
bottende natuur en de vele verliefde 
vogelparen komen genieten. Boven-
dien starten we zondag 1 maart om 
14.00 uur ook weer de bekende gra-
tis eerste zondagrondleidingen.
Maart is ook de maand dat onze 
lente officieel begint. Op 20 maart 
staat de zon om 23.45 uur precies 
boven de evenaar en is op onze 
breedtegraad de dag even lang als 
de nacht. Daarna worden de dagen 
langer. Dat langer worden, wordt 
ook wel aangeduid met het woord 

'lengen'. Het woord lente is afgeleid 
van dat lengen.
Deze maand is voor het negentig 
jaar oude Thijsse's Hof een beetje 
extra feestelijk. Zaterdag 21 maart 
verschijnt er een nieuw boek over 
de Hof. Ekke Wolters en ik hebben 
dat samengesteld. Het heet 'Thijs-
se's Hof, natuurtuin van Kenne-
merland'. De uitgever is Bekking en 
Blitz te Amersfoort en het is vanaf 
die dag te koop bij de boekhandel. 
ISBN: 978 9061 094883. Zie voor 
meer informatie: www.thijsseshof.
nl. Het is het zesde boek, dat over de 
Hof verschijnt. De eerste twee ver-
schenen in het begin van de jaren 
veertig met als titels: 'Een jaar in 
Thijsse's Hof' en 'Een tweede jaar 
in Thijsse's Hof'. Thijsse schreef ze 
zelf. Daarna kwam in 1975 het boek 
'Vijftig jaar in Thijsse's Hof'. Vervol-
gens 'Thijsse's Hof het jaar rond' 
in 1988 en in 2005 'Thijsse's Hof 

tachtig jaar natuurontwikkeling'. 
Al deze boeken kunt u alleen nog 
antiquarisch of op boekenmarkten 
vinden. Van het laatste boek zijn 
nog enkele exemplaren bij Thijsse's 
Hof te koop. Het nieuwe boek kun-
nen bezoekers na de 21e ook bij de 
Hof kopen.
Maar nu weer even naar de natuur 
van deze maand. De meeste vogels 
gaan nu serieuze broedplannen 
uitvoeren. De uilen en de hout- en 
holenduiven hebben al jongen en de 
blauwe reigers in de diverse reiger-
kolonies van Kennemerland ook.
In de Hof, maar beslist ook in veel 
tuinen en parken, zijn in de loop 
van deze maand de kool- en pimpel-
mezen ijverig bezig hun boomholle-
tjes en nestkastjes te bekleden met 
zachte mossen, om zo een prachtig 
nest te hebben waar ze begin april 
hun eitjes kunnen gaan leggen. 
Merels en zanglijsters doen er ook 
aan. U hoort vast al op allerlei plaat-
sen in park en bos de vinkenslag.
De eerste zomervogeltjes komen 
terug. Eerst de tjiftjaf, snel gevolgd 
door het zwartkopje. Een mooie 
tijd, waarvan je een blij gevoel 
krijgt, breekt aan.
In de plantenwereld komt van alles 
in bloei. Speenkruid, met mooie 

gele sterretjes. Het paarsroze van 
vingerhelmbloem en holwortel, 
het stralend blauw van de gewone 
ereprijs, het bescheiden wit van de 
voorjaarsvroegeling en de kleine 
veldkers. De eerste sleutelbloemen, 
ook bekend onder de naam 'primu-
la', met zachtgele bloempjes. En de 
blauwe bloempjes van de sterhya-
cint (zie foto) staan volop in perken 
en grasveldjes.
De koninginnen van de hommels 
en de wespen gaan op zoek naar 
goede plekken voor hun nesten. 
Padden, kikkers en andere amfi-
bieën komen weer tot leven.
Geniet maar flink van deze mooie 
maand, dat wensen u

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke Wol-

ters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in maart

De sterhyacint (Foto: pr).

overveen - In 1965 nam de toen 18-jarige Jos Bakker de bekende drogisterij aan 
de Bloemendaalseweg 301 in Overveen over. "Vanaf mijn elfde jaar had ik hier 
al een bijbaantje: bestellingen op mijn fiets rondbrengen in de regio", legt Jos 
Bakker uit. Op 30 april sluit Bakker de deuren van zijn zaak. Tot groot verdriet 
van de vaste klanten. "Ik vind het heel erg jammer!", zegt een van de klanten. 
"Weer een buurtwinkel minder."

door Christa Warmerdam

Drogisterij & Parfumerie 
Jos Bakker sluit deuren

"Erg jammer, weer een buurtwinkel minder"

Jos Bakker en Sylvia Hubert in hun 
drogisterij aan de Bloemendaalse-
weg in Overveen (Foto: Christa War-
merdam).

haarlem - De Gemeente Haarlem 
streeft ernaar om nog voor het 
weekend de Schoterbrug open 
te stellen voor personenauto's in 
twee richtingen. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat de schade aan 
de Schoterbrug relatief meevalt. 
Er hoeft geen volledig brugdeel 
vervangen te worden en de brug is 
momenteel sterk genoeg om perso-
nenauto's in beide richtingen toe 
te laten.
De gemeente is direct begonnen 
met de herstelwerkzaamheden. In 
de komende weken zal de aanne-

mer de betonnen liggers repareren. 
Afhankelijk van externe factoren 
zoals vorst en de droogtijd van het 
beton, duren de herstelwerkzaam-
heden vier tot zes weken.
Vrachtverkeer is nog niet toege-
staan. Zware vrachtauto's veroor-
zaken trillingen, die van invloed 
zijn op de werkzaamheden. Als de 
liggers hersteld zijn, kan de brug 
weer open voor al het verkeer. Dan 
moeten er nog wel werkzaamheden 
gebeuren aan de 'pijlers' van de 
brug, maar dat kan zonder afslui-
ting. x

Schoterbrug snel weer 
open in beide richtingen

Die laatste opmerking horen Jos 
Bakker en zijn partner Sylvia 
Hubert met grote regelmaat. Bak-
ker: "Het is de tijdsgeest dat er 

steeds minder kleine winkels zijn 
te vinden, omdat steeds meer men-
sen via internet bestellen. Ik vind 
het vooral voor onze oudere klan-

ten jammer dat de kleine winkels 
overal verdwijnen. Een winkel aan 
de rand van een dorp is makkelijk 
te bereiken en dat missen de men-
sen." De zaak bestaat al bijna 100 
jaar. Van origine was de zaak een 
apotheek en vanaf 1921 is het een 
drogisterij geworden. Een opvolger 
voor de zaak is niet gevonden en dat 
betekent sluiting van de winkel.
Inmiddels is de uitverkoop, met 
fikse kortingen van twintig tot 
zeventig procent, in volle gang. Tot 
de laatste dag blijft ook de schoon-
heidssalon open en zijn speciale 
bestellingen de volgende dag af te 
halen in de winkel. "Wat dat betreft, 
doen we niet onder voor internet", 
zegt Bakker. "We bieden in de uit-
verkoop dezelfde service als we al 
die jaren gedaan hebben."
Wat Bakker en Hubert na de slui-
ting gaan doen, is nog niet zeker. "In 
ieder geval eerst een paar maanden 
eens goed uitrusten en dan zien we 
wel. Sylvia gaat waarschijnlijk nog 
door met verkoop via internet, daar 
zijn we nog mee bezig."
Op de vraag hoe Jos Bakker het zo 
lang heeft volgehouden, zegt hij 
lachend: "Gewoon elke dag met 
plezier doorgaan, dan gaan de jaren 
vanzelf voorbij." x

haarlem - Op woensdag 4 maart 
organiseert Run2Forty2, in 
samenwerking met Run2Day 
Haarlem, een informatieavond 
over het trainen voor de najaars-
marathons. Run2Forty2 begeleidt 
al jaren zeer succesvol hardlopers 
op weg naar hun marathon. Met 
een persoonlijk schema van drie 
trainingen per week stoomt Run-
2Forty2 hardlopers klaar voor 
de marathon. Run2Forty2 biedt 
gegarandeerde startbewijzen 
voor de marathons van Berlijn, 
Chicago en New York. Tijdens de 
informatieavond krijgt men veel 
informatie over deze marathons. 
Voor meer info en/of aanmelding: 
haarlem@run2forty2.nl. x

Informatieavond 
over marathons

bennebroek - Op vrijdag 6 maart 
is er het Trefpuntcafé in Ben-
nebroek. Te gast is Govert Jan 
Bach. Bach is familie van Johann 
Sebastian Bach, maar geen 
nazaat. Govert Jan Bach werkte 
als geestelijk verzorger in de 
GGZ. In zijn werk maakte hij 
veel gebruik van muziek, onder 

Bach over Bach meer van die van Bach. Hij weet 
dus van de werking van Bach als 
medicijn voor de ziel. Govert Jan 
Bach kan boeiend vertellen over 
de muziek van de bekende com-
ponist. 
Aanvang in Het Trefpunt, aan 
het Akonietenplein 1 in Benne-
broek, is om 20.30 uur. De deu-
ren gaan open om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. x
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Komt u langs in een van de mooi-
ste en gezelligste steden van het 
land? Slenter door de prachtige 
oude straatjes, bezoek de mooiste 
musea en de leukste winkels en ga 
heerlijk uit eten! Huurt u ook een 
fi ets en maakt u een prachtig ritje 
langs de Maas? 

U logeert in viersterrenhotel NH 
Maastricht, gelegen aan de rand 
van de historische binnenstad. Het 
hotel beschikt over een restau-
rant, bistro-bar, fi etsverhuur en 
diverse wellnessfaciliteiten. Het 
hotel biedt ook de optie ‘Endless 
sunday’ aan. Dit betekent dat u tot 
12 uur kunt ontbijten en tot 17 uur 
kunt uitchecken. Zo heeft u nog 
langer plezier van uw stedentrip!

Heerlijk genieten 
in Maastricht!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 37800.

euro p.p.

99
Inbegrepen
• 2x overnachting incl. ontbijtbuffet
• 1x driegangendiner in het hotel-
 restaurant
• 1x toegang Museum aan het 
 Vrijthof
• toegang Holland Casino
• VIP vouchers Maasmechelen
 Village

Prijzen
01/03-30/06 99

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-) 
en toeristenbelasting 
(€ 4,25 p.p.p.n.).

zoek & boekcode 37800

vogelenzang - "We hebben te weinig 
leden om dit voorjaar een stuk te 
kunnen brengen", zegt voorzitter van 
Toneelvereniging Door Vriendschap 
Bloeiend, Conny van Arnhem. "Erg 
jammer, want dat is in ons 85-jarig 
bestaan nog nooit eerder gebeurd. 
Maar dit komend najaar hopen we 
met nieuwe mensen weer een stuk op 
de planken te kunnen brengen."

door Christa Warmerdam

De Vogelenzangse toneelvereniging 
Door Vriendschap Bloeiend (DVB) 
bestaat al 85 jaar en brengt elk jaar 
twee voorstellingen op de planken 
in het Dorpshuis van Vogelenzang. 
Na in een record tempo (slechts tien 

repetities) het toneelstuk te hebben 
ingestudeerd, speelt de vereniging 
elk na- en voorjaar een komisch 
toneelstuk. "Door het teruglopend 
aantal spelende leden en het gemis 
van een vaste regisseur was het deze 
keer niet mogelijk om een voorstel-
ling rond te krijgen", legt bestuurs-
lid en souffleuse Jaan Wesseling 
uit. "We zijn dan ook op zoek naar 
mannen en vrouwen, die het leuk 
vinden om toneel te spelen of mee 
willen werken achter de schermen. 
Voor een voorstelling moet altijd 
veel gebeuren en een paar creatieve 

handen zijn dan ook meer dan wel-
kom." Ervaring met toneelspelen, is 
niet nodig. Iedereen krijgt bij DVB 
de kans om het toneelspelen in 
zijn of haar eigen tempo te kunnen 
leren. Van Arnhem: "Mensen kun-
nen aangeven wat ze het prettigst 
vinden. Wie nog nooit gespeeld 
heeft, kan bijvoorbeeld voorzichtig 
met een klein rolletje beginnen om 
te kijken of het iets is."
Door Vriendschap Bloeiend is een 
gezellige vereniging, die uitslui-
tend met vrijwilligers werkt. Van 
Arnhem: "We hebben er wel eens 
aan gedacht om een betaalde regis-
seur in te huren, maar dat hebben 
we toch niet gedaan. Een toneel-
voorstelling maak je samen en of 
je nu speelt, souffleert, regisseert of 
het decor hebt gemaakt; bij ons is 
iedereen even belangrijk. Een aan-
tal van onze spelende leden heeft 
ook al eens geregisseerd en dat 
werkte ook goed, maar we hebben 
te weinig leden om dat elke keer te 
doen. We willen jonge, beginnende 
regisseurs een kans geven om bij 
ons ervaring op te doen. Onze spe-
lende leden krijgen als ze dat willen 
ook de kans om  te regisseren."
DVB repeteert elke donderdagavond 
in het Dorpshuis van Vogelenzang 
van 20.00 tot 22.30 uur. Wesseling 
zegt tot slot lachend: "Maar als het 
erg gezellig is, willen we het nog 
wel eens later maken hoor."
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via 023-5842665 of jaan@
quicknet.nl of antocoba@quicknet.
nl. x

"Toneelspelen is het 
leukste, wat er is"

DVB zoekt leden voor achter en voor de schermen

Jaan Wesseling en Conny van Arnhem: "DVB is een toneelvereniging waar ieder-
een de kans krijgt om te leren spelen of te regisseren." (Foto: Christa Warmer-
dam)

haarlem/regio - Van dinsdagmiddag 3 
tot en met donderdagavond 5 maart 
wordt in de Beijneshal aan het Stati-
onsplein in Haarlem het Haarlemse 
School Volleybal Toernooi georgani-
seerd. Het toernooi begint op dins-
dag en woensdag om 12.30 uur en op 
donderdagavond om 19.00 uur.

Circa 40 verschillende basis- en 
middelbare scholen uit Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal, Over-
veen en Aerdenhout komen met 
bijna 130 teams in actie. Het totale 
aantal deelnemers bedraagt bijna 
1.000. Kinderen in de leeftijd van 10 

tot 18 jaar zullen op verschillende 
niveaus actief zijn tijdens deze drie 
dagen. Maar ook docenten van de 
deelnemende scholen laten op don-
derdagavond zien wat voor plezier 
ze hebben in het volleybal. In drie 
dagen tijd worden ruim 300 wed-
strijden gespeeld.
Het Haarlems School Volleybal 
Toernooi is inmiddels uitgegroeid 
tot het grootste schoolvolleybal-
toernooi van Nederland. x

Scholen nemen het tegen elkaar 
op tijdens volleybaltoernooi

Er zal weer veel strijd worden geleverd 
in de Beijneshal (Foto: pr).

Groot alarm na 
rookontwikkeling

haarlem - De brandweer is maandagavond met veel materiaal uitgerukt naar de 
Waarderpolder in Haarlem. Rond kwart voor negen kwam er bij de brandweer 
een melding binnen, dat er brand zou woeden in een loods aan de Tappers-
weg. De melder gaf daarbij aan dat er veel rook uit het pand kwam. Diverse 
brandweervoertuigen en de politie gingen vervolgens met spoed die kant op. Bij 
aankomst kwam er flinke rook uit het pand. Na onderzoek bleek er echter niet 
veel aan de hand. De rook kwam uit de schoorsteen van een kachel, wat voor 
de verwarring zorgde. Na een controle door het hele pand viel er voor de hulp-
diensten weinig meer te doen, waarna iedereen kon terugkeren (Foto: Rowin 
van Diest). x

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323



haarlem - Haarlemse bloemenmeis-
jes verwelkomen de genodigden, 
die naar de Jopenkerk in Haarlem 
zijn gekomen voor de presentatie 
van de 'Tulpomania Tour'. Deze tour 
is het resultaat van een samenwer-
king tussen Haarlem Marketing, 
Keukenhof, Frans Hals Museum, 
Jopenbier en Arriva. Die laatste is 
misschien wel letterlijk de bindende 
factor, want de vervoersmaatschap-
pij heeft een nieuwe buslijn tussen 
Haarlem en Keukenhof waardoor 
bezoekers makkelijk de combina-
tie Keukenhof en Haarlem kunnen 
maken.

door Christa Warmerdam

"Ik ben ongelofelijk trots dat dit 
prachtige product gelukt is", zegt 
directeur Haarlem Marketing, 
Esther Brasser, bij het begin van de 
presentatie. Onder grote belang-
stelling van de pers werd op don-
derdag 19 februari de 'Tulpomania 
Tour' gepresenteerd. "Ook de pers 
uit het buitenland heeft al grote 
interesse voor de tour getoond", 
vervolgt Brasser. "We hebben de 
ambitie om Haarlem een van de 
meest aantrekkelijke steden van 
Nederland te maken en met deze 
intensieve samenwerking gaat 
dat zeker lukken!"

Tulpenmanie
De Tulpomania Tour vertelt het 
verhaal van de Tulpenmanie in 
de Gouden Eeuw. In deze Gouden 
Eeuw bereikten de prijzen van de 
nieuw geïntroduceerde tulpen-
bollen extreme hoogte. De tour 
voert door de historische binnen-
stad van Haarlem en ze voert ook 
door de Keukenhof. Haarlem was 
het centrum van de tulpenhandel 
in de 17e eeuw. De tulpenmanie 
van de Gouden Eeuw komt hier 
weer tot leven in het Frans Hals 
Museum en de bierbrouwerij 
Jopenkerk. In de Keukenhof zijn 
de 17e-eeuwse tulpen in de histo-
rische tuin en in de tentoonstel-

ling 'Tulpomania' te zien.
Bart Siemerink, directeur van de 
Keukenhof, weet nog goed hoe hij 
twee jaar geleden een telefoontje 
kreeg om iets te doen met de his-
torische band tussen Haarlem en 
de Keukenhof. "Niet alleen een 
fantastisch en leuk idee, maar ook 
iets wat steeds groter wordt", aldus 
Siemerink. "Amsterdam heeft de 
Keukenhof dan misschien wel als 
haar tuin geclaimd, maar Haar-

lem ligt natuurlijk veel meer voor 
de hand. De afstand is zelfs op de 
fiets te doen. De Keukenhof is dit 
jaar vanaf 20 maart acht weken 
open en door deze samenwerking 
kunnen nog meer mensen genie-
ten van de bloemen. We hebben 
al een aantal jaar een samenwer-
king met Arriva met een buslijn 

vanaf Leiden en Schiphol, met 
Haarlem erbij is de Keukenhof 
voor nog meer mensen op een 
makkelijke manier te bereiken." 
De tentoonstelling Tulpomania in 
de Keukenhof is een interactieve 
expositie in het Julianapaviljoen, 
die het verhaal van de tulp vertelt: 
van haar herkomst uit Azië, zijn 

oriëntaalse reis via Turkije naar 
Nederland en de tulpenmanie in 
de Gouden Eeuw. 
Naast de boeiende geschiedenis 
van de tulp, geeft de tentoonstel-
ling inzicht in de hedendaagse 
tulpenteelt.

Bloemenzee
Tijdens het Keukenhofseizoen 
slaat de 'bloemengekte' ook toe 
in het Frans Hals Museum in 
Haarlem. De zalen zijn versierd 
met bloemboeketten in speciale 
bloemenvazen en antieke tulpen-
vazen. Verder maakt de bezoeker 
kennis met de beroemde schilders 
uit de Gouden Eeuw, het leven in 
die tijd en de bijzondere betekenis, 
die bloemen daarin hebben. "Wij 
zijn goed in verhalen vertellen en 
kunnen hier veel kanten mee op", 
laat Ann Demeester, directeur van 
het Frans Hals Museum, weten. 
"Ik ben heel blij met deze samen-
werking en wat ons betreft gaat 
dit door 'tot de dood ons scheidt'. 
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik 
het idee van echte bloemen in een 
zaal eerst maar een duf idee vond. 
Maar toen ik het vorig jaar voor 
het eerst zag, vond ik het prach-
tig en het liefst zou ik dit het hele 
jaar doen."

Onderscheidend biertje
Aan het eind van de presentatie 
was het tijd voor Michel Ordeman, 
directeur Jopenkerk Brouwerij, 
om hop bij het Tulpomaniabier 
te doen. In oude archieven heeft 
Jopen een receptuur teruggevon-
den van een bier uit de 17e eeuw. 
Dit bier heeft Jopenbier heel toe-
passelijk tot 'Tulpomania' gedoopt 
als herinnering aan het Haarlem 
van de Gouden Eeuw. Ordeman 
legt uit: "Tulpomaniabier is een 
donkerblond/amber bier gehopt 
met traditionele Europese hop-
soorten en is daardoor een heel 
onderscheidend biertje gewor-
den." x

Keukenhof en Haarlem 
verstevigen hun band

'Bloemengekte' slaat toe met Tulpomania Tour

Van links naar rechts: Esther Brasser, Michel Ordeman, Ann Demeester en Bart 
Siemerink bij het Tulpomaniabier (Foto: Christa Warmerdam).
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Veel rookontwikkeling na 
woningbrand Wilgenstraat

haarlem - De hulpdiensten zijn vorige week woensdag-
avond massaal in actie gekomen nadat er brand was uit-
gebroken in Haarlem Noord. Rond kwart over zeven ging 
het mis in een woning aan de Wilgenstraat. Binnen korte 
tijd werd opgeschaald naar 'middelbrand' waarna meer-
dere brandweervoertuigen ter plaatse kwamen. De bewo-
ner had zich al buiten in veiligheid weten te brengen. Het 
vuur was gelukkig vrij snel gedoofd. Brandweermannen 
zijn de woning op de eerste verdieping binnengegaan. De 

ramen zijn opengezet en met een overdrukventilator is de 
zwarte rook uit het pand geblazen. Ambulancepersoneel 
heeft de bewoner uitvoerig gecontroleerd op rookinha-
latie in de ambulance. Een persvoorlichter van de veilig-
heidsregio Kennemerland gaf aan dat een adapter van een 
modelvliegtuig in de brand was gevlogen. De politie heeft 
de straat met lint afgezet om de massaal toegestroomde 
nieuwsgierigen uit de buurt, op afstand te houden (Foto: 
Michel van Bergen). x

haarlem - Ook zo'n zin in een tijdloze 
klassieker, met een weergaloos ver-
haal en oogstrelende beelden? Kom 
dan op dinsdagavond naar de Plette-
rij. De zwijgende film staat in maart 
centraal.

Het programma voor de maand 
maart: 3 maart 'The Kid' (Charlie 
Chaplin, 1921), 10 maart 'Sherlock 
Jr. en The Navigator' (Buster Keaton, 
1924), 17 maart 'The Goldrush' 
(Charlie Chaplin, 1936), 24 maart 

'Harry Langdon, The Strong Man' 
(Frank Capra, 1926) en 31 maart 
'Modern Times' (Charlie Chaplin, 
1926).
De films beginnen steeds om 20.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 3 
euro, tot 25 jaar betaalt men 1,50 
euro (inclusief lidmaatschap film-
club).
De Pletterij Debat en Cultuur is te 
vinden aan de Lange Herenvest 122 
in Haarlem. x

Chaplin, Keaton en Capra 
in Cinema Club Pletterij

haarlem - In de Toneelschuur is 
momenteel de voorstelling 'Oom 
Wanja' te zien. De voorstelling is nog 
op een aantal data te zien. De Toneel-
schuur bevindt zich aan de Lange 
Begijnestraat 9 in Haarlem.

De dagelijkse regelmaat op het 
landgoed van Wanja en zijn nichtje 
Sonja wordt verstoord met de komst 
van twee nieuwe bewoners, de 
oude professor en zijn veel jongere 
vrouw Jelena. Alles komt stil te lig-
gen. Iedereen drinkt, filosofeert en 
verwaarloost zijn werk. Langzaam 
maar zeker komen alle personages 
op een plek waar ze niet meer aan 
zichzelf kunnen ontsnappen.
Oom Wanja is een hartverscheuren-
de theatertekst van Anton Tsjechov. 

Over een groep mensen, die stuk 
voor stuk liefhebben en verlangen, 
maar terecht zijn gekomen in een 
uitzichtloze situatie.
Erik Whien is een van de vaste regis-
seurs bij Toneelschuur Producties. 
Whien over Oom Wanja: "Eigenlijk 
gaat het stuk over de vraag, of je 
verantwoordelijk bent voor je eigen 
geluk in dit leven. Of dat geluk maak-
baar is óf dat het afhankelijk is van 
het lot hoe en waar je terechtkomt. 
Wanja vervloekt zijn leven en de 
wendingen, die het heeft genomen, 
maar ziet geen andere uitweg dan 
het ondergaan en de tijd uitzitten, 
die hij nog heeft. Evenzo is het met 
bijna alle andere personages in het 
stuk. Eigenlijk houdt Tsjechov ons 
allemaal een spiegel voor en stelt 

hij ons de vraag: leef jij het leven, 
dat je echt wilt? Of ben je in het ver-
leden een weg ingeslagen, waar je 
nu wellicht spijt van hebt?"
Vandaag (donderdag 26 februari) 
tot en met zaterdag 28 februari, 
dinsdag 3 tot en met donderdag 5 
maart en vrijdag 24 en zaterdag 25 
april is de voorstelling nog te zien 
in de Toneelschuur. Voor speeltij-
den en andere info kan men kijken 
op www.toneelschuur.nl. Kaarten 
kosten 22,50 euro, voor Vrienden 
20,50 euro en mensen met CJP 
en studentenpas betalen 18,50 
euro. Voor kaartverkoop, tel. 023-
5173910 (dagelijks tussen 13.30 en 
21.45 uur). x

Is geluk maakbaar?
Voorstelling 'Oom Wanja' in Haarlemse Toneelschuur

Een scène uit 'Oom Wanja' (Foto: pr).

Haarlemse auteur Teunissen 
lanceert tweede roman

haarlem - Afgelopen zondag heeft de Haarlemse auteur Quirijn Teunissen (1983) 
zijn tweede roman 'Als de lichten gedoofd zijn' gelanceerd. Hij deed dit ten over-
staan van een breed geïnteresseerd publiek bij boekhandel H. de Vries, aan de 
Gedempte Oude Gracht in Haarlem. Het is de tweede roman van de Haarlemse 
auteur. Tijdens de drukbezochte presentatie nam winkelmanager Daan van der 
Valk het eerste exemplaar van Als de lichten gedoofd zijn in ontvangst uit han-
den van de auteur. Aansluitend las Teunissen een stuk voor uit zijn jongste pen-
nenvrucht. Hij deed dit op de vloer zittend tussen het publiek in. "In Sesamstraat 
zag het er altijd erg comfortabel uit als Paula of meneer Aart de kinderen op 
de grond gezeten voorlas. Ik stel voor dat we hetzelfde doen", nodigde Quirijn 
Teunissen de belangstellenden uit zijn voorbeeld te volgen (Foto: pr). x

Politie houdt inbreker 
aan in Harmejansbuurt

haarlem - De politie heeft maandagmiddag een inbreker kunnen aanhouden in 
de Harmenjansbuurt in Haarlem. Rond half twee spoedden diverse politie-een-
heden zich naar de omgeving van de Kick Smitweg nadat er een melding was 
binnengekomen. Agenten in busjes, wagens, op de motor en te voet gingen op 
zoek naar de verdachte. Niet veel later kon de verdachte worden aangehouden 
waarna deze naar het politiebureau is overgebracht voor verder onderzoek (Foto: 
Michel van Bergen). x

haarlem - Op woensdag 4 maart 
vindt het Parkinson Café Haarlem 
& Omstreken plaats in Wijkcen-
trum de Ringvaart, aan de Floris 
van Adrichemlaan 98 in Haar-
lem. Dit duurt van 14.00 tot 16.00 
uur. Annelies Jonkers-Cornelisse, 
bestuurslid van de Parkinson Ver-

eniging, legt uit wat het belang is 
van deze vereniging en van het lid-
maatschap voor de patiënt, man-
telzorger, verzorgende en voor de 
Parkinson Vereniging zelf. Voor 
meer info, tel. 023-5278170 of 023-
5270927. x

Parkinson Café in De Ringvaart
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Het huis van de goede wijnen
Nu ook op maandag open van 11:00 tot 18:30 uur!

www.wijnhuisheemstede.nl

Laser Clinic Cornea: 
topzorg in de ogen

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede

www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Gril - Steaks - Oosters - Chinees 

Overig - Indonesisch - Vietnamees

Hollands - Vegetarisch

023-5242379

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

HEEMSTEDE – ‘Had ik dit maar veel 
eerder gedaan.’ Laser Clinic Cornea, 
aan de Zandvoortselaan in Heemste-
de, krijgt dit met grote regelmaat te 
horen. De kliniek die gespecialiseerd 
is in ooglaserbehandelingen en lens-
implantaties werd dan ook niet voor 
niets in februari van dit jaar door de 
Consumentenbond als een van de tien 
betere oogklinieken gekwalifi ceerd. 

door Christa Warmerdam

De uitslag van het onderzoek heeft Laser 

Clinic Cornea mede te danken aan het 

feit dat het voldoet aan alle belangrijke 

voorwaarden, die worden gesteld door 

de Consumentenbond. De kliniek werkt 

uitsluitend met zeer ervaren gecertifi -

ceerde refractiechirurgen, die tot de top 

van Nederland behoren. Daarnaast bezit-

ten zij het ZKN-keurmerk. Zelfstandige 

Klinieken Nederland (ZKN) is de branche-

organisatie voor zelfstandige klinieken 

in Nederland en hanteert strenge eisen 

op het gebied van kwaliteit en medische 

zorg. Daarnaast werkt Laser Clinic Cornea 

met de modernste en de meeste geavan-

ceerde apparatuur.

Laser Clinic Cornea heeft een samen-

werkingsverband met de Nederlandse 

Ski Vereniging en met de grootste sport-

school van Nederland, Health City. Dit 

betekent voor leden een prijsvoordeel, 

geen wachtlijst en een kosteloos volledig 

oogheelkundig onderzoek.

De voordelen van een ooglaserbehan-

deling of lensimplantatie zijn groot. De 

gewone dagelijks dingen van het leven, 

het sporten of lezen met een bril, worden 

door veel mensen als hinderlijk ervaren. 

Dankzij de huidige ontwikkelingen in de 

oogheelkunde en de modernste tech-

nologie is het tegenwoordig voor steeds 

meer mensen mogelijk een ooglaserbe-

handeling of lensimplantatie te onder-

gaan. 

Bij Laser Clinic Cornea is het altijd moge-

lijk om binnen te lopen voor advies of het 

maken van een afspraak voor een oog-

heelkundig onderzoek.

Laser Clinic Cornea is geopend van

dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 

tot 17.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 

17.00 uur, en is te vinden aan de Zand-

voortselaan 179 in Heemstede.

Kijk voor meer informatie op:

 www.ooglaserklinieklcc.nl.

Wij zijn ook op zondag van 
09:00 tot 18:00 uur open.

Zandvoortselaan 175 Heemstede.

023 - 524 43 83

W: www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede

023-5442992 www. huizevanwely.nl
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   Weer in het assortiment onze beroemde 

paaseitjes met vele nieuwe smaken.

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

ZANDVOORTSELAAN 173 • 2106 AM HEEMSTEDE
TEL.: 023-5241203

DROGISTERIJ

BART
PARFUMERIE

“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING”

Gehele assortiment 
LA PRAIRIE 21% korting

aser Clinic Cornea
Zandvoortselaan 179 Heemstede

Tel: 023-5767470    www.ooglaserklinieklcc.nl

Deze bon is geldig van 3 t/m 6 maart 2015.

Tegen inlevering van deze waardebon

(uitsluitend bij bakker van Vessem in 

Heemstede Zandvoortselaan)

OP=OP (1 bon per klant)

50% korting op 3 desem 
muesli appel mopjes

Haal alvast de lente in huis bij Rosa Rosa
Grote sortering aparte tulpensoorten

en nog veel meer.......

T: 023-5442330

Zandvoortselaan 155 2106 AM Heemstede

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

Ook op zondag open van 16.00 - 20.00 uur.

Spaar alle plantjes
voor je eigen moestuintje.

Bij iedere € 15,- 1 plantje



Schoonmaak van
kilometerslange
waterleiding

André Burger 
klaar voor 
verkiezingsstrijd

Hartenlustmavo
strijdt met
woorden

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 
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heemstede - "Het is heerlijk bood-
schappen doen hier aan de Binnen-
weg. Ik haal hier alle dagelijkse din-
gen: van supermarktboodschappen 
tot brood bij mijn eigen bakker en 
vlees bij de kleine slager." Voor deze 
inwoonster van Heemstede is de gang 
naar de winkelstraat, met twee kleine 
kinderen - de jongste warm ingepakt 
in de buggy en de oudste staand op 
het buggyplankje achterop - vrijwel 
dagelijkse routine. Meestal lopend, 
de auto pakt zij alleen voor de gro-
tere boodschappen. Wel heeft zij een 
wens: "In het weekeind mag het hier 
wat mij betreft autovrij zijn. Het lijkt 
soms wel of het in deze straat draait 
om auto's in plaats van mensen."

door Marilou den Outer

De Gemeente Heemstede is bezig 
een visie op te stellen voor de win-
kelgebieden zoals deze aan de Bin-
nenweg/Raadhuisstraat en inven-
tariseert momenteel de onderwer-
pen. Het eindrapport wordt naar 
verwachting komende mei in de 
gemeenteraad besproken. Winke-
liers en consumenten konden hun 
mening geven op een bijeenkomst 
op 2 maart in het raadhuis.

Online verkoop
Op papier doet met name de Bin-
nenweg het goed. Er is relatief 
weinig leegstand, veel afwisseling 
van winkels, veel speciaalzaken, de 
bereikbaarheid is goed en er is sfeer. 
Reden om achterover te leunen, is 
dit echter niet. De opkomst van 
webwinkels betekent dat met name 
de non-foodwinkels het moeilijker 
hebben. De laagste prijzen zijn vrij-
wel altijd daar te vinden en niet in 
de winkelstraat. Ook Boekhandel 

Blokker aan de Binnenweg voelt de 
adem van 'online' in de nek, maar 
paste zich aan. Eigenaar Arno Koek: 
"Klanten willen een boek graag 
nú hebben. Wij hebben inmiddels 
afspraken met leveranciers waar-
door we binnen een dag kunnen 
leveren. Thuisbezorgen zelfs. Aan 
de andere kant merken we gelukkig 
dat er veel klanten zijn die, met de 
failliet verklaarde boekhandelketen 
Polare in het achterhoofd, bewust 
blijven kopen in onze winkel, puur 
omdat ze de boekwinkel in de straat 
willen behouden."

Twee maten
De boekhandelaar is in het alge-
meen goed te spreken over de straat. 
En over het betaald parkeren? Koek: 
"Betaald parkeren snap ik. En dat 
het voor de deur kan, is mooi. Maar 
ik vind wel dat de gemeente met 
twee maten meet door in de win-
kelstraat Jan van Goyen geen geld 
te vragen. Ook zou ik graag zien dat 
de gemeente zich uitspreekt tegen 
de komst van nieuwe winkelgebie-
den, zoals de outlet, die er helaas 
toch gaat komen op het Sugar City-
terrein in Halfweg. Daar komt geen 
boekwinkel in, nee, maar het trekt 
toch publiek weg uit Heemstede. Er 
zijn al te veel winkels, de trend is 
juist dat nog meer winkels verdwij-
nen in de toekomst."
Volgens winkeldeskundige Cor 
Molenaar, wiens boek 'Kijken, kij-
ken … anders kopen' afgelopen 
februari verscheen, is er maar één 
vraag, die beleidsmakers en win-
keliersverenigingen zich zouden 
moeten stellen: waarom zouden de 

mensen nog naar de winkel moeten 
gaan, en: hoe kun je hen motiveren 
om te gaan? "Winkelen is een keuze 
geworden", vertelt hij desgevraagd 
door de telefoon. "Wil je mensen 
trekken, dan moet je de straat nog 
hedonistischer maken: het feel-
goodgevoel, de inspiratie moeten 
overheersen."

Altijd wat leuks
"Gezellig", dat is het eerste, wat 
bij de Heemsteedse van 65+ (haar 
naam wil zij liever niet in de krant) 
opkomt om het Binnenweggebied 
te beschrijven. Ze woont vlakbij de 
Jan van Goyenstraat en doet daar 
"soms wat gerichte boodschappen", 
maar ze komt toch zeker drie keer 
per week naar de Binnenweg. Deels 
om in beweging te zijn en een aar-
dige wandeling te hebben - ze heeft 
osteoporose - maar zeker ook om af 
en toe een leuke winkel binnen te 
stappen. "Er is altijd wel wat leuks te 
koop, of je het nu nodig hebt of niet", 
lacht ze. Somber is ze overigens wel 
over de toekomst. "Er komen toch 
steeds meer grote winkelketens, dat 
is niet tegen te houden." x

"Binnenweg mag in weekeind 
wat mij betreft autovrij zijn"

Hoe ziet Heemstede de toekomst van de winkelgebieden?

De Binnenweg. De gemeente is druk bezig met een visie voor de winkelgebieden 
in Heemstede (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Lidwien van Grieken 
houdt op dinsdag 10 maart een 
lezing over de 'Ontwikkeling van 
de moderne architectuur, vanaf 
Cuypers'. Deze lezing is bedoeld 
voor senioren en vindt plaats in 
De Luifel, aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang is om 14.00 
uur. De entreeprijs bedraagt 4 
euro. Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur via tel.nr. 023-5483828 (kies 
1). x

Culturele middag 
voor senioren

heemstede - Bijna iedere week 
draait er bij Casca in De Luifel, 
aan de Herenweg 96 in Heem-
stede, een film in de Theaterzaal. 
Op woensdag 11 maart is dat een 
dramafilm over opgroeien in een 
streng protestants boerengezin, 
waar het enig meisje tussen zes 
broers wordt buitengesloten uit 
de dagelijkse gesprekken en werk-
zaamheden. Aanvang is om 20.00 
uur. De entreeprijs bedraagt 6,50 
euro. Voor meer informatie over 
de titel of het onderwerp van de 
film of om te reserveren, kan men 
bellen op werkdagen tussen 09.00 
en 12.00 uur: 023-5483828 (kies 
1). Kijk op www.casca.nl voor het 
hele filmprogramma. x

Filmavond in 
De Luifel

heemstede - Zaandammer en rech-
tenstudent Rayen Panday is een 
aanstormende cabaretier en 
stand-up comedian, die hard bezig 
is Nederland te veroveren. Voirig 
najaar maakte hij grote indruk 
tijdens de Open Dag in Theater 
de Luifel. Op zaterdag 7 maart is 
hij daar weer, nu met zijn tweede 
avondvullende voorstelling 'Vrij-
spraak'. In dit programma wil 
Rayen vrij zijn, maar zich vooral 
ook vrij vóelen. Vrijspraak gaat 
over je niet meer schuldig te hoe-
ven voelen en op te houden met 
de schuld bij anderen neer te leg-
gen. Want ook al lijkt het allemaal 
verdacht, er is niets aan de hand 
totdat het tegendeel bewezen is. 
Als je een goed pleidooi houdt, 
kun je overal mee wegkomen. 
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten 
à 17,50 euro zijn verkrijgbaar via 
www.podiaheemstede.nl of aan 
de kassa van Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de voor-
stelling. x

Rayen Panday 
treedt op in Luifel

bloemendaal - Pianist Hans Keune 
geeft samen met bassist John Erich 
en drummer-vocalist Joop Kooger 
zondag 8 maart een optreden in 
grand café Vreeburg in Bloemen-
daal. Aanvang aan het Kerkplein 
is om 15.00 uur. De toegang is gra-
tis. Naast tenorsaxofonist Adam 
Spoor is die middag percussionist-
zanger Evert Braumüller te gast. 
Braumüllers roots liggen zowel in 
Suriname als in Nederland. x

Livemuziek 
in Vreeburg

Evert Braumüller (Foto: pr).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 6 mrt - do 12 mrt)
Club Sandwich van 

mooi gegaarde varkenslende
Zalmfilet uit de oven 

met tapenade van sardientjes
Nougatparfait met amare�osaus 

€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 9 mrt - do 12 mrt)
Oosterse kip wok schotel met 

groentes en sweet chilisaus  € 10,50

Elke maandag: herenochtend  
Golf ook gezellig mee!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014
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SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Fitland Haarlem huist sinds drieën-
half jaar in een ruim pand aan de 
Bijdorplaan in Haarlem. Bij de sport-
school is voor elk type sporter wel 
een geschikte training te vinden. In 
het voormalig Achmea Health Cen-
ter (naast Hogeschool InHolland) zijn 
verschillende ruimtes, verdeeld over 
drie verdiepingen, waar met of zon-
der begeleiding van professionele 
instructeurs gesport kan worden en 
er zijn mooie ruime kleedkamers met 
douches en een sauna om na het 
sporten nog even te ontspannen. 
Robbemond: “Daarnaast hebben wij 
een nauwe samenwerking met Pre 
Health welke op de 1ste etage zit in 
ons pand, de pluspraktijk van Barba-
ra Diepeveen”. Fitland Haarlem heeft 
3 zalen waarin diverse groepslessen 
worden aangeboden. Een RPM zaal 
voor iedereen die effectief wil afslan-
ken, zijn conditie wil verbeteren of 
een betere fietsprestatie  wil neer-
zetten. Een Body & Mind zaal voor de 
ontspannende pilates en yoga lessen 

waarin persoonlijke aandacht cen-
traal staat en een grote zaal waar alle 
actieve les vormen zoals Bodypump, 
Grit Cardio, Sh’bam  en Bodyshape in 
aangeboden worden. Robbemond: 
“Echte resultaten daar staan wij 
voor”. 

Sinds 1 januari zijn we gestart met 
Funxtion. Deze lessen worden gege-
ven in kleine groepen. We hebben 
hiervoor speciaal een ruimte inge-
richt op de fitness vloer. Onder lei-
ding van een professionele instruc-
teur worden onze leden uitgedaagd 
om het beste uit zichzelf te halen. De 

trainingen zijn zo ontwikkeld dat ie-
dereen op zijn of haar eigen niveau 
kan trainen.” 

Lidmaatschap
Sporten bij Fitnesscentrum Fitland 
Haarlem heeft veel voordelen. Het 
lidmaatschap is inclusief groepsles-
sen, begeleiding en gebruik van sau-
na. Veel mensen zien op tegen een 
lidmaatschap van een sportschool 
in de angst dat ze er ‘voorlopig niet 
meer van af komen’. Bij Fitland hoe-
ven sporters daar niet bang voor te 
zijn. Bij Fitland is het mogelijk om met 
een online kennismaking voor slechts 

€ 24,90 1 maand proef te sporten. 
Daarnaast heeft Fitland ook vrij op-
zegbare lidmaatschappen waarbij je 
niet voor een lange periode lid hoeft 
te worden. Leden van fitnesscentrum 
Fitland kunnen als extra service zelfs 
gebruik maken van een vakantiestop 
en kosteloos hun abonnement stil-
zetten bij ziekte/ blessures. Boven-
dien zijn leden van Fitland welkom in 
alle 43 vestigingen van Fitland door 
heel Nederland.

Modern en sociaal
Fitland Haarlem is drie maanden 
geleden verbouwd en het resultaat 

mag er zijn. Robbemond: “We heb-
ben meer ruimte kunnen creëren 
op het gebied van krachttraining en 
daarnaast hebben we nu FunXtion in 
ons aanbod. De FunXtion ruimte is 
bedoeld om onze leden zo effectief 
en efficiënt mogelijk te laten trainen 
door middel van  functionele oefe-
ningen in een sfeervolle omgeving 
met een opzwepend muziekje erbij. 
De FunXtion lessen zijn geschikt voor 
jong en oud en zorgen ervoor de fit-
ness als FUN wordt omschreven.

Jong geleerd
Bij Fitland Haarlem zijn kinderen van-
af 8 jaar al welkom om de moderne 
jazzlessen te volgen. Binnenkort 
wordt dit uitgebreid met kidsfitness 
en zelfverdediging. Robbemond: 
“Het is belangrijk dat kinderen goed 
en genoeg beweging krijgen. We 
proberen dan ook op een leuke ma-
nier de jeugd achter de computer en 
tv vandaan te krijgen door deze les-
sen aan te bieden.” 
“Een kopje koffie of thee drinken ter-
wijl je wacht of zelf even een uurtje 
sporten als je er toch bent. In deze 
drukke tijden willen wij door middel 
van familie abonnementen het onze 
leden zo makkelijk mogelijk maken”. 

Fitnesscentrum Fitland Haarlem is 
te vinden aan de Bijdorplaan 15-f in 
Haarlem en is geopend van maan-
dag tot met donderdag van 7.30 tot 
22.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 21.00 
uur en zaterdag en zondag van 9.00 
tot 15.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie op www.fitland.nl/haarlem of bel 
023-5250085.

Fitnesscentrum Fitland Haarlem Specialist in ‘quality of life’
“Dit is een sportschool voor ieder-
een die de ‘quality of life’ wil ver-
hogen”, zegt Romany Robbemond. 
Sporten is voor de vestigingsma-
nager van Fitland Haarlem een be-
langrijk onderdeel van haar leven: 
”Ik sport mijn hele leven al en vind 
het geweldig om anderen ook zo 
enthousiast te krijgen”. Sporten is 
zoveel meer dan ‘bewegen omdat 
het moet’ de juiste balans vinden 
tussen sport, voeding en ontspan-
ning verhoogt juist de kwaliteit 
van leven.

door Christa Warmerdam

Romany Robbemond, vestigingsmanager Fitland Haarlem.

KOM
in de kas !!!!!

Weekend 7 en 8 maart 
a.s. van 10.00 uur tot 

16.00 uur
Vetplanten en schelpen.

Vrij parkeren eigen terrein.
Hyacintenlaan 25

2182 DE Hillegom.
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vogelenzang - Op 18 maart worden de 
waterschapsverkiezingen gecombi-
neerd met die van de Provinciale Sta-
ten. André Burger is kandidaat voor 
het waterschap Rijnland en staat voor 
het CDA op nummer 11. "Ik krijg de 
laatste tijd vaak de vraag waarom 
mensen twee stemkaarten krijgen. 
Dat is niet zo gek, want het is dit jaar 
voor het eerst dat de verkiezingen 
voor de waterschappen en Provinci-
ale Staten gelijk gehouden worden", 
laat Burger weten.

door Christa Warmerdam

André Burger weet waar hij het 
over heeft als het om water gaat. 
De Vogelenzanger is zijn hele werk-
zame leven al met water bezig. Hij 
begon eerst met het produceren 
van drinkwater, tegenwoordig 
werkt hij als procesvoering techno-
loog bij Waternet en houdt hij zich 
bezig met de zuivering van afval-
water en het bewaken van drink-
waterkwaliteit. Hij zat van 1999 tot 
2004 al eerder in het bestuur van 
het waterschap Rijnland. Sinds 
1993 is hij lid van de gemeenteraad 
van Bloemendaal en daarmee het 
langstzittende raadslid.

Politieke kleuring
Van alle verkiezingen is die van 
het bestuur van het waterschap de 
meest onbekende. "Vroeger stemde 
je op een persoon en niet op een 
partij, het was toen ook best moei-
lijk om aandacht te krijgen zonder 
dat je een organisatie achter je had", 
legt Burger uit. "In 2009 is het lijs-
tenstelstel geïntroduceerd en daar-
mee werd ook de politieke kleuring 
aan het waterschap gegeven."
De waterschappen zijn verant-
woordelijk voor het waterbeheer 
in Nederland. Zij zorgen voor de 
aanvoer en afvoer van water, het 
zuiveren van rioolwater en het 
onderhoud van waterkeringen 
zoals dijken en duinen. Allemaal 
zaken, die goed geregeld moeten 

worden. De vraag is: maakt het ver-
schil welke partij in het bestuur zit? 
Burger: "Absoluut, want elke partij 
heeft zo zijn eigen ideeën over hoe 
we met water om moeten gaan. 
Het CDA bijvoorbeeld is een mid-
denpartij. Wij wegen alle belangen 
met elkaar af. Een stedelijk gebied 
moet je heel anders benaderen dan 
een landelijk gebied. We vinden 
ook dat je moeten zorgen dat alles 
betaalbaar blijft en dus moet doel-
matig en verantwoord met het geld 

worden omgegaan. Waterbewust-
zijn vind ik ook heel belangrijk, 
daarom wil ik mij inzetten voor 
goede watereducatieprojecten op 
scholen."
De verkiezingen voor Provinci-
ale Staten en de waterschappen 
in Nederland zijn op woensdag 18 
maart. x

André Burger: 'Vroeg starten 
met crëeren waterbewustzijn'

Vogelenzanger kandidaat voor waterschap Rijnland

Burger: "Ik wil mij inzetten voor goede 
watereducatieprojecten op scholen." 
(Foto: pr / Ruud Meijer)

heemstede - De Vlaamse zangeres 
Micheline van Hautem brengt samen 
met haar sparring partner, gitarist 
Erwin van Ligten, mooie Franse ver-
sies van bekende Nederlandse en 
Engelse liederen. Zaterdagavond 14 
maart in de Oude Kerk, aan het Wil-
helminaplein in Heemstede.

Micheline van Hautem, de Vlaamse 
zangeres die sinds ruim ander-
half jaar in Vence, Zuid-Frankrijk 
woont, brengt dit seizoen een lied-
jesprogramma met een titel, die 
meteen vertrouwd aandoet: 'Crème 
de la Crème DeLuxe'. De eerste ver-
sie ervan (zonder de toevoeging 
DeLuxe) was half Nederlands/half 
Frans, maar nu gaat de rode loper 
uit voor een geheel Franstalig lied-
jesprogramma.

Topselectie
Het programma herbergt de mooi-
ste Franse versies van Nederlandse 
liederen en Engelse songs. Een col-
lectie vertalingen van repertoire 
van artiesten zoals Boudewijn de 
Groot, Frank Boeijen en zelfs André 
Hazes, maar ook van David Bowie, 
Audrey Hepburn, Nina Simone en 
Sting. Nog nooit Fragile in het Frans 
gehoord? Dan is een bezoek aan de 
Oude Kerk een mooie kans.
Samen met haar sparring partner, 
meestergitarist Erwin van Ligten, 
heeft ze onlangs een topselectie van 
deze vertalingen vastgelegd voor 
de cd 'Crème de la Crème', en dat 
materiaal is tevens de basis voor dit 
nieuwe theaterprogramma.

Zesde programma
Na 'Songs of Jacques Brel', 'Choco-
lat', 'Nostalgia', 'La Musique', 'Crème 
de la Crème' en 'L'esprit de Jacques' 
is dit het zesde avondvullende pro-
gramma van deze chanteuse, die 
als levensmotto 'Lighten up life 
with music' hanteert. Van Hautem: 
"Ik wil mijn publiek met een beter 
gevoel laten weggaan dan waar het 
mee binnenkwam. Ik doe dat door 
grapjes te  maken op het podium, 
maar ook door liedjes te zingen, die 
de mensen verlichten in de zin van 
ontspannen."
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten à 
19 euro zijn te koop via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

Micheline van Hautem 
zingt in Oude Kerk

Van Hautem komt op 14 maart naar 
Heemstede (Foto: R. Raaijmakers).

overveen - Een kapotte bureaulamp, 
fiets of klok? Ongedragen kleding in 
je kast? Niet weggooien! Duurzaam 
Overveen organiseert op zaterdag 14 
maart de tweede editie van het Repair 
Café Overveen én voor de eerste keer 
een kledingruilbeurs voor vrouwen.

Het eerste Repair Café in januari 
was een groot succes. Meer dan 50 
mensen kwamen langs met kapotte 
apparaten of kledingstukken. Het 
merendeel van de voorwerpen is 
gerepareerd of er is vastgesteld 
welk onderdeel vernieuwd moest 
worden. Wegens het succes zal het 
Repair Café op regelmatige basis 
georganiseerd worden. Op 14 maart 
is de eerstvolgende.
Heeft men thuis iets, wat kapot is? 
Denk aan een broodrooster, lamp, 
föhn, kleding, fiets, speelgoed, ser-
viesgoed of wat dan ook, wat het 
niet meer doet. Neem het mee en 
de vaklieden van het Repair Café 
helpen gratis het voorwerp te repa-
reren. Er zijn elektriciens, naaisters 

en een fietsenmaker, met het beno-
digde gereedschap en materialen. 
Het zijn vaklui, die bijna altijd raad 
weten.
Door repareren te promoten, wil 
Duurzaam Overveen bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg.

Kledingruilbeurs
Gelijktijdig met het Repair Café 
organiseert Duurzaam Overveen 
voor de eerste keer een kleding-
ruilbeurs voor vrouwen. Wil men 
kleding inleveren, dan kan dat op 
vrijdag 13 maart tussen 19.00 en 
21.00 uur. De kleding moet schoon 
en heel zijn en niet te gedateerd. 
Men mag alles inleveren, behalve 
ondergoed, panty's en sokken. Ook 
schoenen, tassen, riemen en acces-
soires zijn welkom.
Het Repair Café en de kledingruil-
beurs vinden plaats van 13.00 tot 
16.00 uur in gebouw Tinholt van 
Buurtvereniging Overveen, aan de 
Vrijburglaan 17 in Overveen. x

Repair Café in Overveen

Veel van wat het niet meer doet, kan gemaakt worden (Foto: pr).

heemstede - In de serie Theeconcerten 
in de Oude Kerk (Wilhelminaplein, 
Heemstede) is op zondag 15 maart 
een uitvoering van de Naardense 
'Marcus Passie'. Het gelegenheids-
koor Vieux Temps zingt onder leiding 
van Martine des Tombes deze bijzon-
dere, Nederlandstalige uitvoering. Er 
zijn twee solisten en het geheel wordt 
begeleid op de piano. De Naardense 
bijbel is de leidraad voor deze com-
positie en is geschreven door Peter 
van Dorp.

Ook deze Passie voegt zich geheel 
in de traditie van Bach. Het muzi-
kaal idioom is heel herkenbaar en 
vertrouwd, maar is toch orgineel. 
Geheel anders dan bij Bach, wordt 

het verhaal verteld door een vrouw. 
Deze vrouw is zonder reserve geheel 
op Jezus' hand: 'Wie aan Hem komt, 
komt ook aan mij!' Maar uiteinde-
lijk moet zij haar geliefde Jezus toch 
ten grave dragen.
Vieux Temps bracht aanvankelijk 
werken uit de renaissanceperiode, 
maar de laatste jaren de eigentijdse 
werken van Peter van Dorp. Deze 
uitvoeringen krijgen lovende kri-
tieken.
Deze Marcus Passie zal vijf kwartier 
duren. Aanvang is om 15.00 uur. Na 
afloop is er een deurcollecte, waar-
van de opbrengst de kosten moet 
dekken. Wat overblijft, is voor het 
Restauratiefonds Oude Kerk. x

'Marcus Passie' in Oude Kerk
heemstede - De film 'Nebraska' 
wordt zondag 8 maart vertoond in 
het Oude Slot, aan de Ringvaart-
laan in Heemstede. Nebraska is 
een poëtische roadmovie uit 2013, 
die regisseur Alexander Payne veel 
lovende recensies opleverde. De 
vertoning op 8 maart in het Oude 
Slot wordt ingeleid door filmcrack 
Dana Linssen. De lezing begint om 
15.00 uur. De kosten voor de lezing 
en film bedragen 17 euro. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

Film 'Nebraska' 
in Oude Slot
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

KOM IN DE KAS!!
Zaterdag 7 en zondag 8 maart a.s. 

van 10.00 tot 16.00 uur.

 Kleurige vetplanten en unieke schelpen.
Vrij parkeren op eigen terrein.

Vetplantenkwekerij John Warmerdam
Hyacintenlaan 25 – 2182 DE Hillegom

MUZIEKLES
 

Gitaar-Piano-Viool-Cello
Saxofoon-Klarinet
Accordeon-Drums

of Stemvorming-Zang
Klassiek/LM/POP/Jazz

Muziekschool 't Muzenhuis
Haarlem-Velserbroek-Lisse

Tel. 023 - 536 05 25
www.muzenhuis.nl

Unieke workshop: Meer energie en minder stress!

J. van der Heijdenstraat 10
3281 NE Numansdorp (NL)
T: +31 (0)186-655990

Autolei 315
2160 Wommelgem (BE)
T: +32 (0)335-52555

Ant. v. Leeuwenhoekstraat 14
3291 CR Strijen (NL)
T: +31 (0)78-6745736

Florijnweg 12
6883 JP Velp (NL)
T: +31 (0)26-3031249

www.blokhutvillage.com
www.verandavillage.com

www.tuinhoutvillage.com

VANAF
€ 795,-

GREENLINE ACTIEVERANDA
Een mooie overkapping bij uw terras? 

De actieveranda van Van Kooten is zeer aantrekkelijk geprijsd 

en 100% onderhoudsarm.

300x200 € 795,-
300x250 € 999,-
400x250 € 1.189,-
500x250 € 1.424,-
600x250 € 1.594,-
700x250 € 1.764,-

300x300 € 1.094,-
400x300 € 1.294,-
500x300 € 1.559,-
600x300 € 1.754,-
700x300 € 1.949,-

300x350 € 1.179,-
400x350 € 1.414,-
500x350 € 1.699,-
600x350 € 1.919,-
700x350 € 2.139,-

VANAF
€ 5.999,-

GLASTUINKAMER
Vol trots presenteren wij u de glastuinkamer! De 10 mm dikke 

glazen schuifdeuren beschermen u tegen koude wind en regen, 

maar zorgen toch voor volledig contact met de tuin.

400x250 € 5.999,-
400x300 € 6.750,-
400x350 € 7.599,-
500x250 € 6.999,-

500x300 € 7.750,-
500x350 € 8.650,-
600x250 € 7.599,-
600x300 € 8.099,-

600x350 € 9.199,-
700x300 € 8.999,-
700x250 € 8.499,-
700x350 € 9.999,-

KUNSTSTOF TUINKAMER
Verrijk uw huis met een stijlvolle kunststof tuin-

kamer en geniet op ieder gewenst moment van 

uw tuin. Een tuinkamer is een combinatie van de 

beproefde veranda en perfect sluitende kozijnen.

�������	
������������

TEGEN INLEVERING VAN 
DEZE ADVERTENTIE, 

ONTVANGT U EEN 
GRATIS GOODIEBAG! 

Arnoudstraat 11
2182 DZ Hillegom (NL)
T: +31 (0)252-745139

400x250 € 7.499
500x250 € 7.999,-
600x250 € 8.950
400x300 € 7.900,-
500x300 € 8.599,-

600x300 € 9.650,-
400x350 € 8.450,-
500x350 € 8.950,-
600x350 € 9.999,-

GROTE OPENING
VERANDAVILLAGE HILLEGOM

In maart10%
EXTRA KORTING

op aluminium terrasoverkappingen, 
tuinkamers, carports, 

zonweringen/uitvalschermen,
 screens en markiezen!

KLEUR
WEDSTRIJD

VANAF
€ 7.499,-

6 & 7 MAART

Loungeset Cannes
GRATIS thuisbezorgservice

NU
€ 999,-

Wicker dinnerset Fréjus
GRATIS thuisbezorgservice

NU
€ 899,-

Napoleon BBQ

T495

NU
€ 749,-

Kom voor het 
complete barbecue-
assortiment naar één 
van onze winkels.
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aerdenhout - Drinkwaterbedrijf PWN 
is 2 maart gestart met de schoonmaak 
van de waterleidingen in Aerdenhout 
en Bentveld. De werkzaamheden 
duren tot medio april. Het doorspoe-
len van de leidingen, 'spuien', moet 
ervoor zorgen dat het water van 
goede kwaliteit blijft. PWN streeft 
ernaar de overlast tot een minimum 
te beperken.

De inwoners van Aerdenhout en 
Bentveld worden voorafgaand aan 
de schoonmaakwerkzaamheden 
schriftelijk geïnformeerd. PWN 
reinigt dit jaar ruim 45 kilometer 
waterleiding in Aerdenhout en 
Bentveld. De planning en de voort-

gang van de werkzaamheden zijn te 
volgen op www.pwn.nl/spuiwerk-
zaamheden.

Minder waterdruk
De overlast voor de klanten wordt 
tijdens de werkzaamheden tot een 
minimum beperkt. Tijdens het 
spuien is water gewoon beschik-
baar. Wel is het mogelijk dat er 
tijdens de werkzaamheden min-
der waterdruk is. Ook kan er bruin 
water uit de kraan komen. De spui-
werkzaamheden duren vijftien tot 
dertig minuten per straat. PWN 
adviseert tijdens de doorspoelwerk-

zaamheden het waterverbruik te 
minimaliseren en geen wasmachi-
ne te gebruiken, vanwege de kans 
op bruine vlekken in de was. Mocht 
de was onverhoopt verkleurd zijn, 
dan is het raadzaam de was nat te 
houden en opnieuw te wassen na de 
werkzaamheden. x

Schoonmaakbeurt 
45 kilometer leiding

De werkzaamheden aan de waterleidingen duren tot medio april (Foto: pr).

heemstede - De grote carrièrestart van 
'De Nieuwe Wim Helsen' of 'De Nieu-
we Najib Amhali' meemaken? Dat zou 
zomaar kunnen op vrijdag 13 maart 
in Theater de Luifel. Daar treedt dan 
Thijs van de Meeberg op, die onlangs 
het Leids Cabaret Festival won. Ook 
acte de présence geven de runners-up 
Tim Hartog en Nabil Aoulad Ayad.

De winnaar van het VARA Leids 
Cabaret Festival 2015 trekt samen 
met de andere finalisten langs de 
theaters. Tijdens de Finalistentour 
doen zij de finaleavond namelijk 
nog eens dunnetjes over. Sinds 
1978 is het VARA Leids Cabaret Fes-
tival een vooraanstaand podium 
voor jong cabarettalent. Gevestigde 
namen als Lebbis & Jansen, Najib 
Amhali, Wim Helsen en Paulien 
Cornelisse zijn hier hun carrière 
begonnen

Jeugd
Wie het Leids Cabaret Festival dit 
jaar heeft meegemaakt, zal het 
opgevallen zijn dat een belangrijk 
terugkerend thema in zo goed als 
alle voorstellingen 'jeugd' was; vaak 
keerden de makers terug naar hun 
jeugdjaren en werden herinnerin-
gen opgehaald aan de toekomst-
dromen van toen. Dat gold zeker 
ook voor de voorstelling van win-
naar Thijs van de Meeberg, die zich 
afvraagt hoe je ervoor kunt zorgen 
dat je zelf de regie over het leven 
houdt en geen muren bouwt, die 
je jeugddromen voorgoed onmoge-
lijk maken. Van de Meeberg, door 
de jury geprezen om zijn geweldige 
improvisatietalent, maakt soepel 
van het hele podium gebruik en zet 
daarbij heel fraai zijn nogal slunge-
lige lichaam in.
Nabil Aoulad Ayad is een veelzijdig 
theatermaker. Hoewel hij zich voor-
al als een geoefende stand-upper 
laat zien, is hij meer dan dat: een 

bekwaam pianist, een verbluffend 
goede zanger en een knap imitator. 
Hij wisselt in zijn voorstelling gevat-
te grappen af met een flink aantal 
serieuzere momenten, waarin hij 
op zichzelf en zijn volwassenwor-
ding reflecteert.
Typerend voor Tim Hartogs stijl 
is de opmerking waarmee hij zijn 
optreden begint: dat hij hoopt dat 
het niet ongemakkelijk wordt. 
Als een echte stand-upper creëert 
hij een intense interactie met het 
publiek, dat hij vergast op een 
spervuur van grappen. Het draait 
bij hem om gezelligheid en hoe we 
die in ongemakkelijke situaties in 
stand kunnen houden.
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten 
à 17,50 euro zijn verkrijgbaar via 
www.podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, op werkda-
gen tussen 09.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstelling. x

Winnaar Leids Cabaret Festival 
treedt op in Theater de Luifel

Thijs van de Meeberg (Foto: Martin 
Oudshoorn).

heemstede - Net als vorig jaar orga-
niseren de creatieve docenten, 
onder leiding van Marianne Vrij-
daghs, een dagtentoonstelling. Zij 
hebben deze keer gekozen voor 
het thema 'Binnenkant Buiten-
kant'. Dit kan letterlijk en figuur-
lijk worden opgevat: van abstract 
tot realistisch uitgewerkt, van 
binnenshuis tot buitenboord, 
van gedachten/gevoelswereld tot 
uiterlijk vertoon. De dagexpositie 
wordt gehouden op woensdag 11 
maart, van 13.30 tot 17.00 uur, in 
activiteitencentrum De Molen-
werf (Molenwerfslaan 11, Heem-
stede). x

Binnenkant 
Buitenkant

REGIO - Op 18 maart worden de Pro-

vinciale Statenverkiezingen gehou-

den. Een stem telt dan dubbel, want 

er wordt dan niet alleen gekozen wie 

er in de nieuwe Provinciale Staten 

komen, maar ook hoe de Eerste Kamer 

er de komende vier jaar uit zal gaan 

zien. De regionale kranten van Buijze 

Pers zetten in het kort de standpun-

ten van de grote partijen, die meedoen 

aan de provinciale verkiezingen van 

Noord-Holland op een rij.

door Christa Warmerdam

De VVD wil economie en bedrijfs-
leven in Noord-Holland stimuleren 
door verbetering van de fysieke en 
digitale infrastructuur en door ruim-
telijke ontwikkelmogelijkheden te 
bieden voor ondernemingen. Daar-
naast wil de partij meer woningaan-
bod in het middensegment om de 
doorstroming op de woningmarkt te 
verbeteren. Het CDA wil dat Noord-
Holland voor burgers en bedrijven 
de provincie met de laagste belas-
tingen blijft en kiest voor duurzaam-
heid in combinatie met economie. 
Onder andere door de oprichting 
van een nieuw, duurzaam, provin-
ciaal energiebedrijf: Noord-Holland 
Energiek. GroenLinks Noord-Holland 

wil dat de provincie zich inspant 
om de omvang en de kwaliteit van 
de Noord-Hollandse natuur te ver-
sterken, wil meer zonnepanelen en 
windmolens, en is tegen de Duin-
polderweg. De PvdA wil de overlast 
rond Schiphol beperken en ov voor 
iedereen. D66 wil fietsen, thuiswer-
ken en buiten de spits reizen, stimu-
leren. Als nut en noodzaak van de 
Duinpolderweg wordt aangetoond, 
dan kiest D66 voor een tracé, dat 
niet door 'het Bos' en het Binnen-
duinrandgebied loopt. De PVV wil 
lagere lasten en stoppen met 'onzin-
nige uitgaven', geen islamisering 
van Noord-Holland en betaalbaar 
openbaar vervoer. De 50PLUS partij 
wil de betrokkenheid van burgers bij 
het beleid bevorderen en ziet belas-
ting, pensioenen en subsidies ook 
als een 'zorg' voor de provincies. De 
SP wil een spaarzame, groene en 
sociale provincie, en pleit voor een 
meer bescheiden provinciebestuur. 
Actief meewerken aan behoud van 
onafhankelijke regionale media en 
voor wat betreft de regionale dag- 
en weekbladen door daarin zoveel 
mogelijk te adverteren, waarbij de 
provincie zich uiteraard op geen 
enkele wijze mengt in het redactio-
neel beleid. x

Kiezen voor PS is kiezen 
voor de Eerste Kamer

bloemendaal - Morgen, vrijdag 6 
maart, organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) in Bloe-
mendaal het Mama Café. Dit duurt 
van 10.00 tot 12.00 uur. Het doel 
van het Mama Café is om moeders 
met elkaar in contact te brengen 
en op een ontspannen manier 
ervaringen uit te laten wisselen. 
Iedere maand wordt er een work-
shop georganiseerd. Op 6 maart 
wordt de workshop verzorgd door 
Monique Bronkhorst van Kleu-
reka!. In deze interactieve work-
shop krijgt men uitleg over de 
kracht en het effect van kleur. De 
workshop wordt gegeven in CJG 
Bloemendaal, aan de Dennenweg 
15A. Aan deze workshop zijn geen 
kosten verbonden. Voor meer info 
en/of aanmelding: cjg@bloemen-
daal.nl.  x

Kom in kracht 
met je kleur

Monique Bronkhorst (Foto: pr).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Woensdag 11 maart  2015 van 19.30 tot 21.30 uur start weer een nieuwe 
cursus Italiaanse lessen voor beginners! 15 lessen voor € 330,-.

NIEUW
Vanaf donderdag 12 maart 2015 om 18.00 uur begint Italia oggi: l’attualita 
italiana attraverso TV e giornali (voor studenten vanaf niveau B1). 10 lessen 
voor € 200,-.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Alessandra Murmura
M 06 27001640 | info@altraitalia.nl  | www.altaitalia.nl

PARLIAMO ITALIANO!

TENNISCLUB
ZANDVOORT

 
nieuwe leden

WELKOM
 

www.tc-zandvoort.nl
 

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

BIJLES,
huiswerkbegeleiding

en studievaardigheden.
Plannen, overhoren, en

agendabeheer. Alle
vakken, alle niveaus

voortgezet onderwijs.
Individueel en in
groepjes. Info:
023-5261135

www.wietskebreman.nl

Hulp nodig bij het
invullen van uw

BELASTING
aangifte?

 
www.stevenhelwig.nl

 
Financiële coaching

& administratie
 

06-37276294

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren 

fi etsenmaker/verkoper m/v.
Voor 40 uur per week.
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bloemendaal - Een recordaantal van 
45 vmbo-klassen debatteert dit jaar 
op het landelijke Vmbo Debattoer-
nooi, waaronder het Hartenlustmavo 
uit Bloemendaal. De scholen uit heel 
Nederland reizen naar het Buitenhout 
College in Almere voor de toernooidag 
op vrijdag 6 maart.

De leerlingen gaan de verbale strijd 
met elkaar aan over actuele maat-
schappelijke thema's, zoals overge-
wicht, het Nederlandse asielbeleid 
en de vraag of docenten gevoelige 
onderwerpen als geloof beter kun-
nen vermijden in de klas. Het debat-
toernooi wordt georganiseerd door 
Stichting Nederlands Debat Insti-
tuut, met steun van onder andere 
het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, Fonds 21, Almere Dichtbij en 
nationaleonderwijsgids.nl.
Het landelijke Vmbo Debattoernooi 
is de grootste scholierencompetitie 
binnen het vmbo. De deelnemers 
debatteren in teams van vijf en 
tijdens drie debatrondes wordt 
bepaald welke twee scholen in het 
finaledebat staan. De leerlingen 
kunnen de debatstellingen vooraf 
voorbereiden, maar weten pas kort 
van tevoren of zij voor- of tegenstan-
ders moeten zijn. De deelnemers 
debatteren dit jaar over onderstaan-
de stellingen. Ook volgt ter plekke 
een improvisatiestelling.
De stellingen luiden: 'leerlingen die 
gemiddeld een 7 staan, moeten vrij-

stelling van lessen kunnen krijgen', 
'gewortelde minderjarige vreemde-
lingen moeten altijd kunnen blij-
ven, ook als hun asielaanvraag onte-
recht blijkt', 'scholieren met overge-
wicht moeten verplicht iedere dag 
nablijven voor extra gymlessen' en 
'docenten kunnen discussies over 
gevoelige onderwerpen zoals geloof 
beter vermijden in de les'.

Meer aandacht voor vmbo
Dit jaar bestaat het vmbo 15 jaar 

en het jubileum wordt gevierd met 
verschillende activiteiten om een 
tegengeluid te geven aan de vaak 
nogal negatieve beeldvorming 
rondom het vmbo. De Stichting 
Nederlands Debat Instituut juicht 
dit tegengeluid van harte toe. Het 
niveau van de debatten die door de 
vmbo'ers worden gevoerd, is hoog. 
De scholieren gaan in op elkaars 

argumenten, weerleggen die inhou-
delijk en brengen hun toegewezen 
standpunten overtuigend naar 
voren.
Door te oefenen in debatteren in 
de klas krijgen de leerlingen meer 
zelfvertrouwen en leren zij stand-
punten van verschillende kanten te 
bekijken, te bevragen en te begrij-
pen. x

Hartenlustmavo debatteert over 
godsdienstkritiek en overgewicht

Morgen, 6 maart, wordt gestreden met woorden in Almere (Foto: Wineke Onst-
wedder).

vogelenzang - Van 13 maart tot en 
met 10 juni is in Huis Leyduin, aan 
de 2e Leijweg 1 in Vogelenzang, 
een fototentoonstelling van Arjan 
Bronkhorst te zien. Bewoners 
van de mooiste grachtenpanden 
van Amsterdam werden in hun 
eigen interieur door de fotograaf 
afgebeeld. De foto's tonen het 
unieke karakter van elke gepor-
tretteerde in zijn of haar eigen 
omgeving. Een bezoek aan deze 
expositie geeft de gelegenheid 
om een kijkje te nemen achter 
de gevels van deze fraaie Amster-
damse huizen. De expositie vormt 
een selectie van portretten uit het 
fotoboek 'Grachtenhuizen' van 
Arjan Bronkhorst. Huis Leyduin 
is geopend op werkdagen van 
11.00 tot 15.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt 2,50 euro.  x

Foto-expositie 
Arjan Bronkhorst

Elise Wessels, Japans prentenkabi-
net, Nihon no Hanga. Keizersgracht 
584 (Foto: Arjan Bronkhorst).
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Zaterdag 7 maart

12.30-17.30 uur | Introductiework-

shop TRE

Deze workshop TRE (Tension 
Release Exercises) met spanning 
en trauma vrijmakende oefeningen, 
is voor iedereen toegankelijk. Voor 
mensen die behoefte hebben om 
een verdiepingsslag te maken in 
hun persoonlijk proces, maar ook 
voor mensen die gewoon nieuwsgie-
rig zijn naar de werking van TRE.
Laura Sinnema, Velserbroek.
19.30-24.00 uur | Ananda Danceparty 

op Haarlem CS

Danceparty in de gezellige Wachtka-
mer 2e klasse van Haarlem CS. Met 
een brede global mix van muziek.
Ananda, Haarlem.

Zondag 8 maart

10.00-13.00 uur | Zingen op Zondag

Samen zingen verbindt en zingen 
heelt; met je stem laat je horen hoe 
het met je is. Pijn, smart, liefde, 
geluk, klein of groot; met zingen en 
stemwerk geef je expressie en breng 
je de energie weer op gang.
Henriëtte Middelkoop, Heemstede.
10.30-14.00 uur | AcroYoga

AcroYoga is een samensmelting van 

drie eeuwenoude bewegingsvor-
men: yoga, Thaise massage en acro-
batiek. De beoefening van AcroYoga 
vergroot het gevoel van verbinding, 
vertrouwen en speelsheid. De work-
shop kan een verdieping zijn van 
je al bestaande yogabeoefening of 
andere vorm van beweging zoals 
dans of contactimprovisatie. Zonder 
yoga-ervaring ben je ook welkom.
Yoga Bloemendaal, Bloemendaal.

Dinsdag 10 maart

19.30-21.15 uur | Mindful Running

Beweging is goed voor het lichaam, 
zoals stilte goed is voor de geest. 
Mindful Running combineert twee 

beproefde technieken van stressver-
mindering: meditatie en hardlopen. 
Het is een manier van hardlopen 
waarin je niet alleen je fysieke, maar 
ook je mentale spieren traint. Door 
gericht te focussen, creëer je een 
nieuwe hardloopervaring.
Shambhala Haarlem, Haarlem.

Woensdag 11 maart

20.00-24.00 uur | Tadam! met liede-

ren uit alle windstreken

Tadam! is een groep eigenzinnige 
vrouwen uit Alkmaar en omstreken, 
die hun liefde voor wereldmuziek 
delen. Men zingt meerstemmige 
wereldmuziek, meestal a capella, 
soms met percussie, dan weer met 
een accordeon of een fluit.
St. Helende Geluiden, Haarlem.

Donderdag 12 maart

20.00-21.30 uur | Start introductie-

cursus Zenmeditatie

In deze cursus beoefen je zitme-
ditatie (zazen) en loopmeditatie 
(kinhin), om te beginnen met korte 
periodes.
Zenpunt, Haarlem.

Vrijdag 13 maart

09.30-11.30 uur | Start cursus Crea-

ting your heart's desire

In een groep met gelijkgestemden 
ga je op negen vrijdagochtenden 
actief aan de slag met het creëren 
van je hartsverlangen in je dagelijks 
leven. De cursus is gebaseerd op de 
'Creating your heart's desire'-metho-
de van Sonia Choquette.
Sabijn Arts, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Ananda Danceparty (Foto: pr).

Acro Yoga (Foto: pr).

 Zenmeditatie (Foto: pr).

Sabijn Arts (Foto: pr).

Gewelddadige overval 
op juwelier Spekstraat

haarlem - Afgelopen zaterdag is aan het einde van de och-
tend een juwelier aan de Spekstraat overvallen. Drie man-
nen bedreigden rond 11.50 uur de aanwezige medewer-
kers met een vuurwapen en zijn er met een onbekende buit 
vandoor gegaan. Er zijn twee medewerkers mishandeld en 
gewond geraakt, zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht 
met gezichtsletsel. De verdachten waren drie mannen, 

waarvan een met een bruine jas, stropdas en een zwarte 
schoudertas. Het drietal is er lopend in onbekende richting 
vandoor gegaan. De politie ging op zoek naar de verdach-
ten en er is een helikopter ingezet, maar nog zonder resul-
taat. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen via 
0900-8844 (Foto: Michel van Bergen). x

heemstede - De volgende editie van 
Het Rouwcafé vindt plaats op zater-
dag 14 maart, van 10.00 tot 12.00 uur, 
in de foyer van De Luifel (Herenweg 
96, Heemstede). Speciale gast is 
Wim Lohy.

Wim Lohy is afgestudeerd als klas-
siek gitarist aan het Sweelinck 
conservatorium in Amsterdam. 
Behalve gitarist is hij zanger met 
een authentiek stemgeluid. Lohy 
laat zich vooral inspireren door 
de klassieke muziek, bossa, tango, 
soul en de Lagu. Lagu is een ver-
zamelnaam voor traditionele 
Molukse volksmuziek, die door 

de Portugese koloniale periode op 
de Molukken veel fado-invloeden 
heeft. In 2009 heeft hij de cd 'Gam-
bar' uitgebracht met voornamelijk 
Laguliederen.
Tijdens Het Rouwcafé zijn weer 
'Westfriese troôstkoekies' van Bak-
kerij Jonker uit Broek op Langedijk 
te koop. De bakkers uit Noord-Hol-
land hebben een speciaal troost-
koekje gebakken. Een gedeelte van 
de opbrengst komt ten goede aan 
Het Rouwcafé.
De entree is gratis. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via 
info@hetrouwcafe.nl of bellen met 
Ria van Kleef, tel. 06-52306969. x

Rouwcafé in De Luifel

Wim Lohy (Foto: pr).

bloemendaal - Op dinsdag 3 maart 
nam wethouder Richard Kruijswijk 
twee elektrische auto's voor de 
Gemeente Bloemendaal in gebruik. 
De voertuigen zijn bestemd voor de 
buitendienst. De gemeente had al 
één elektrische auto in gebruik door 
de bodedienst.

Sinds 2013 rijden de bodes van de 
gemeente elektrisch. Ook heeft de 
gemeente drie pick-ups voor de 
buitendienst, die op aardgas rijden. 
De twee auto's (Renault Kangoo 
Zero Emission) die in gebruik zijn 
genomen, zijn bestemd voor de toe-
zichthouders van de buitendienst. 
Ze vervangen twee benzinevoertui-
gen.

Wethouder Duurzaamheid Richard 
Kruijswijk nam de sleutels in ont-
vangst: "In toenemende mate let de 
gemeente bij zijn aan- en inkopen 
op duurzaamheid. Dat geldt ook 
voor aanschaf van gemeentelijke 
voertuigen. Met de aanschaf van 
deze auto's zetten we weer een 
goede stap op weg naar een volle-
dig elektrisch wagenpark. Dit wil-
len we in 2018 realiseren. Zuinig en 
zonder vervuiling." x

Bloemendaal neemt twee 
elektrische auto's in gebruik

Maarten van Andel (r.) van Autobedrijf 
Velserbeek overhandigt de sleutels 
aan wethouder Richard Kruijswijk 
(Foto: Cor van Iperen).

haarlem - Op uitnodiging van 
Brokking & Bokslag Uitvaartbe-
geleiding, verzorgt Marinus van 
den Berg op dinsdag 10 maart 
een lezing over rouwverwerking 
na zelfdoding. Deze lezing wordt 
gegeven in Huis te Zaanen, aan 
de Orionweg 1 in Haarlem. Voor 
familie en voor vrienden zijn de 
gevolgen van een zelfdoding van 
een naaste vaak indringend en 
aanhoudend. Marinus van den 
Berg, landelijk bekend door zijn 
werk als rouwbegeleider en veel-
gevraagd spreker, gaat in zijn 
lezing over rouwverwerking na 
zelfdoding onder meer op deze 
facetten in. Hij is geestelijk ver-
zorger, onder meer bij het regio-
naal palliatief centrum Cadenza 
in Rotterdam. Aanvang is om 
20.00 uur. De toegang is gratis, 
wel wordt men verzocht zich aan 
te melden: 023-5310238 of info@
brokkingenbokslag.nl. x

Lezing over 
rouwverwerking
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LEEUWENHORST AUTOMOTIVE 
www.leeuwenhorst-automotive.nl  ☎ 023- 6200967

Prijzen zijn rijklaar en inclusief 3 jaar APK- keuring

Onze occasions staan bij garage Heemstede (H)
en bij garage Flinterman (B) in Bentveld.

Occassions
Chrysler Town & Country 3.3 V6 autom. Stow & Go, 7-pers. 135dkm 2007 € 9.950,00 B
Citroen Xsara 1.6 Difference, zeer complete stationwagon 2005 € 3.750,00 H
Fiat Fiorino 1.3 diesel, full options, 90.000 km (excl. BTW) 2010 € 6.500,00 H
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, blauw metallic, 56.000 km 2008 € 5.250,00 B
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, zwart, 76.000 km 2012 € 6.450,00 H
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, zwart, 80.000 km 2009 € 5.750,00 B
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, blauw metallic, 62.000 km 2007 € 4.495,00 H
Fiat Panda 1.2 Sky, panorama dak, kobalt blauw, 90.000 km 2004 € 3.450,00 H
3 x Fiat Grande Punto 1.2 en 1.4. 2007 / 2008 / 2009 vanaf € 5.750,00 H
Ford Fusion, zwart metallic, airco, 107.000 km 2004 € 4.350,00 H
Ford Ka, rood, 64.000 km 2010 € 5.950,00 H
Jaguar X- type 2.5 V6 Estate, d.blauw, beige int. navi 129dkm 2005 € 7.250,00 B
Jaguar S type, 3.0 V6 automaat. donkergroen, 149.000 km 2000 € 4.450,00 H
3 x Lancia Ypsilon Platino / Argento 1.2 / 1.4. 2007 - 2011 vanaf € 4.950,00 H
Lancia Ypsilon Gold, autom. Nw mod. two tone,  slechts 8.000 km!! 2013 € 12.950,00 B
Landrover Discovery 3 2.7 TdV6 S, autom. 7-seats, Full option 2006 € 15.450,00 B
Nissan Micra, zwart met., airco etc. 63.000 km 2007 € 6.250,00 H
Opel Corsa 1.2 sport, grijs metallic, 122.000 km 2003 € 3.950,00 H
Peugeot 206 Airline, hatchback, blauw met., 53.000 km!! 2007 € 5.950,00 B
Renault Twingo, rood, airco, 102.000 km 2008 € 4.750,00 B
Renault Grand Espace 2.0 T aut., panorama dak 7 pers., 150dkm 2005 € 5.950,00 B
Renault Espace 2.0 T aut. nieuw mod., zwart met., 110dkm 2006 € 8.950,00 B
Renault Clio 1.2 Authentique, rood, 78.000 km 2004 € 3.950,00 B
3 x Saab 9-3 1.8 (T) sport sedan. 2003 / 2004 / 2006 vanaf € 3.750,00 B
Seat Ibiza 1.6 16V Reference, rood met., 62.500 km 2008 € 6.950,00 H
Skoda Roomster 1.6 Style, blauw met., airco, nieuwe distributie 2008 € 7.450,00 H
Subaru Forester, 2.0 X, AWD, grijs met., 130.000 km 2003 € 6.950,00 B
Volkswagen Lupo 1.2 diesel automaat, stuurbekrachtiging 2002 € 2.950,00 H
Volvo XC 90 2.5 diesel D5 Momentum, aut. mj 2007, 7-seats 2006 € 14.950,00 B
Cabrio's:
Volkswagen Golf 4 cabrio 2.0 High Line, 64.000 km, nieuwe kap 2001 € 3.950,00 H
Saab 900 S 2.0, volledig gereviseerd, abs. topklassieker 1992 € 7.950,00 B
MG- F, 1.8, groen met. / beige leer, hardtop etc. 99.000 km 1999 € 4.950,00 B
Saab 9-3 2.0 turbo automaat cabriolet, unieke staat 2001 € 4.450,00 B
Volkswagen EOS cabrio, grijs met., leer etc. 80.000 km 2007 € 11.950,00 B
Budgetcars tot € 2.000,-:
Volvo 940 stationcar 2.0 basis, nieuwe distr., nieuwe APK 1994 € 1.750,00 H
Renault Scenic 1.6, groen metallic, airco etc. (apk 9-2015) 2000 € 1.950,00 H

Zandvoortselaan 4
2106 CN Heemstede,

023- 5293577
info@garageheemstede.nl

www.garageheemstede.com

Zandvoortselaan 365
2116 EP  Bentveld,

023- 5242212
info@flintermanoccasions.nl
www.flintermanoccasions.nl

heemstede - Op zaterdag 7 maart zijn 
schrijversvrienden Bert Natter en 
Ronald Giphart te gast in Boekhan-
del Blokker, aan de Binnenweg 138 
in Heemstede. Zij zullen elkaar inter-
viewen over twee recent verschenen 
boeken: 'Harem' (van Ronald Giphart) 
en 'Remington' (van Bert Natter). Ook 
zal er een kleine quiz zijn, waarbij de 
winnaar een exemplaar van Harem 
en/of van Remington ontvangt.

In Harem vervolgt Ronald Giphart 
de weg, die hij insloeg met de gepre-
zen verhalenbundel 'De wake', zon-
der in te boeten aan thema's en stijl, 
die Giphart tot Giphart maken. In 
deze virtuoze roman laat Ronald 
Giphart zien niet alleen meester te 
zijn in bedwelmende scènes doorde-
semd van verliefdheid, maar snijdt 
hij ook nieuwe thema's aan als de 
keerzijde van het hedonisme, de 
kracht van het woord en het beeld, 
en de vloek en zegeningen van het 
vaderschap.
Remington vertelt het verhaal van 
een oude, gevierde dichter, die 
naar zijn geboortestad Hamburg 

teruggekeerd is om zijn laatste 
bundel te schrijven. Hij belt zijn 
zoon, een succesvolle kunstenaar, 
met de vraag of die hem wil komen 
halen. De zoon gaat naar Hamburg, 
niet in het besef dat het de laatste 
reis wordt, die zijn vader ooit zal 
maken. Per antieke Mercedes trek-
ken ze door Duitsland, Groningen, 
Friesland. Onderweg gebeuren er 
wonderlijke en juist heel gewone 
dingen. Ze halen herinneringen op 
en beleven intiemere momenten 
dan ze ooit hebben gekend. De reis 
verloopt langzaam maar voorspoe-
dig, tot de weerloze, oude dichter op 
de Afsluitdijk een daad stelt waar-
mee hij zijn zoon in verbijstering 
achterlaat: "Ik zie mijn vader niet 
meer. In de achteruitkijkspiegel 
blijft de Poolse vrachtwagen achter 
mij aan rijden. Ik moet mee met de 
rest van het verkeer, naar de over-
kant." Remington is een ontroerend 
en liefdevol verhaal van een vader 
en een zoon.
Aanvang is om 16.00 uur. De toe-

gang is gratis, wel is reserveren 
gewenst: tel. 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl. x

Ronald Giphart en Bert Natter 
interviewen elkaar bij Blokker

Boeken 'Harem' en 'Remington' staan centraal

Natter (r.) en Giphart (Foto: pr).

Fietsenrekken terug 
in Grote Houtstraat

haarlem - Het heeft even geduurd, maar de fietsenrekken zijn terug in de Grote 
Houtstraat. De rekken verdwenen in december voorafgaand aan 3FM Serious 
Request. De Fietsersbond is blij dat de gemeente nu toch de rekken heeft terug-
geplaatst. De reden dat het zo lang geduurd heeft, zat 'm in de twijfel bij de 
gemeente of 'fietsvakken' niet een betere oplossing zouden zijn dan fietsrek-
ken. Wethouder Cora-Yfke Sikkema had de Werkgroep Fiets, die plannen moet 
ontwikkelen om het fietsparkeren in de stad te verbeteren, de opdracht gegeven 
hiernaar te kijken. De werkgroep, met onder andere wijkraden en de Fietsers-
bond, wilden helemaal niet dat de rekken zouden verdwijnen. René Rood van de 
Fietsersbond: "Fietsvakken zijn geen structurele oplossing, je kan je fiets niet 
vastzetten en bij een beetje wind waaien de fietsen om." De subwerkgroep Grote 
Houtstraat stelt voor om het aantal rekken uit te breiden op de Grote Houtbrug 
en het begin van het Houtplein (Foto: Fietsersbond). x

Geen brand, wel alarm

heemstede - In een woning boven een winkel aan de Binnenweg in Heemstede is 
zaterdagavond een rookmelder afgegaan. Een van de buren merkte het alarm 
rond zeven uur 's avonds op en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweer 
en politie kwamen ter plaatse om een onderzoek in te stellen. Brandweerlieden 
zijn de woning binnengegaan. Al snel bleek dat er geen sprake was van brand, 
maar dat de rookmelder door onbekende oorzaak was afgegaan. De brandweer 
en politie konden na een klein halfuurtje hun weg vervolgen (Foto: Rowin van 
Diest). x

haarlem - 'Mantelzorger en veran-
deringen in de zorg' is het thema 
van het eerste Mantelzorgcafé 
2015 in De Roos, georganiseerd 
door Zorggroep Reinalda. Elk 
kwartaal is er een Mantelzorgcafé 
met een thema. De bedoeling is 
dat mantelzorgers geïnformeerd 
en gehoord worden en elkaar 
ontmoeten. Mirjam van der Sman 
en Els Rodenburg, werkzaam bij 
Reinalda, vertellen alle mantel-
zorgers van Haarlem centrum 
over de veranderingen in de zorg 
per 2015. Aanvang vanavond, don-
derdag 5 maart, is om 20.00 uur. 
Locatie is het restaurant van De 
Roos, aan de Tybautstraat 1 in 
Haarlem. De toegang is gratis en 
aanmelden is niet nodig. x

Mantelzorgcafé
in De Roos

haarlem - Wat doe je met een staaf-
mixer, die het niet meer doet? Met 
een fiets waarvan het wiel aan-
loopt? Of met een dvd-speler, die 
niet meer opengaat? Weggooien? 
Mooi niet. Woensdag 11 maart 
organiseert Transition Town 
Haarlem, in samenwerking met 
DOCK, het Repair Café in Haar-
lem Oost. In de Zuidparker, aan de 
Bijvoetstraat 5, staan elke tweede 
woensdag van de maand tussen 
19.00 en 21.00 uur diverse vrijwil-
lige reparatiedeskundigen klaar. 
Elektriciens, naaisters en fietsen-
makers helpen bij alle mogelijke 
reparaties. Ook gereedschap en 
materialen zijn aanwezig. Men-
sen die het Repair Café bezoeken, 
nemen van thuis kapotte spul-
len mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed; 
alles wat het niet meer doet, is 
welkom. De vaklui in het Repair 
Café weten bijna altijd raad. Thee 
en koffie staan klaar. x

Repair Café 
in Zuidparker
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Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

KOM
in de kas !!!!!

Weekend 7 en 8 maart 
a.s. van 10.00 uur tot 

16.00 uur
Vetplanten en schelpen.

Vrij parkeren eigen terrein.
Hyacintenlaan 25

2182 DE Hillegom.

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl
Meubels van

STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

VOOR €60,- 7 mnd.
ONBEPERKT

TENNISSEN
IN OVERVEEN, 1/4-1/11.
Binnen of buiten op échte

gravelbanen.
Vaste verhuur mogelijk.
TETTERODETENNIS.NL

Bel: 023-5251505
TENNISLES alle niveau's
WWW.TENNISLES.NU

7 avonden les
VAARBEWIJS

start 17 maart in Kennemer
Sportcentrum, Haarlem

de nieuwste vragen
door inspirerende
ervaren docent,

dit leidt op voor het
Vamex examen
06-33498338

www.vaarbewijs-haarlem.nl

SCHILDERLES
een bevrijdende

ontdekkingsreis naar uw
eigen mogelijkheden
bij Monaa van Vlijmen

3 uur les 25.-
di, vrij, za-ochtend

06-22501604
www.monaavanvlijmen.nl

Waarderweg 78
Haarlem

Wie HELPT ONS aan een
TOURCARAVAN?

Bel 06- 522 78529
(Particulier)

AANGIFTE
INKOMSTENBELASTING

bij u aan huis verzorgd
vanaf € 45,-

VAN RHIJN Boekhoudingen
Tel: 023-5651559

06-11256554

PARANORMAAL
Woensdag 11 maart is er

een PARANORMALE
AVOND

Florisstraat 14 Haarlem
medium Gerbrand zal uw

vragen beantwoorden
Aanvang 20.00 uur kosten

7.50 tel 023 5260583

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

TUIN EN OPRUIMBEDRIJF
D.vergers

Onderhoud en alle
straatwerkzaamheden in de

tuin tevens voor alle
sloopwerkzaamheden en

het
opruimen van bouw ijzer

metalen en tuin
afval

Bel vrijblijfend
0651402604

haarlem - Ook in 2015 heeft Bevrij-
dingspop Haarlem zich ingezet voor 
een vooruitstrevend en hoogwaar-
dig programma. Zo staan op 5 mei 
Racoon, Jacqueline Govaert en Cat-
fish and the Bottlemen naast de al 
eerder bekendgemaakte Typhoon 
en Ambassadeur van de Vrijheid Jett 
Rebel op het hoofdpodium.

Bevrijdingspop Haarlem is ver-
heugd te mogen mededelen, dat 
Racoon dit jaar naar het festival 
in de Spaarnestad afreist voor een 
spetterend optreden. Racoon werd 
de afgelopen jaren bekroond met 
een Edison, acht 3FM Awards en 
de Popprijs in 2012. Ze speelden op 
alle grote festivals en scoorden in 
hun carrière al ettelijke hits zoals 
'Love You More', 'No Mercy' en 'Oce-
aan'.

Catfish and The Bottlemen
Catfish and the Bottlemen is klaar 
om de wereld te veroveren met 
hun springerige, felle en verfris-
sende Britpop van het hoogste 
niveau. Vorig jaar kwam de band 
met het debuutalbum 'The Bal-
cony'. Sindsdien gaat alles in een 
stroomversnelling. 
Onlangs ontvingen ze de felbegeer-
de award voor beste nieuwkomer 
tijdens de BBC Music Awards. Ook 
riep het Amerikaanse Billboard 
Magazine ze uit tot beste nieuwko-
mer in de VS. De nieuwste single 
mocht de band zelfs live komen 
spelen in de 'Late Night Show' van 
David Letterman.

Jacqueline Govaert
Met de komst van Jacqueline 
Govaert komen ook liefhebbers 
van het singer-songwriters genre 
aan hun trekken. Voor haar twee-
de album 'Songs to Soothe' putte 
Govaerts nadrukkelijk inspiratie 
uit dat tweede album van Carole 
King. Govaert gaat terug naar de 
basis, alleen achter haar piano.

Vrijheid geef je door
Naast optredens van onder andere 
deze artiesten, zijn er allerlei activi-
teiten rond het thema van dit jaar: 
'Vrijheid geef je door'. Binnenkort 
wordt meer bekendgemaakt over 
het programma van dit jaar op 
www.bevrijdingspop.nl. x

Ook Racoon en Govaert op 
bühne van Bevrijdingspop

Racoon zal op 5 mei van zich laten horen in Haarlem (Foto: Tommy N Lance).

heemstede - De bekende toneelschrij-
ver Ton Vorstenbosch schreef een 
intrigerend stuk over de verhouding 
tussen de gereformeerde minister-
president Abraham Kuyper en zijn 
'bazin' Koningin Wilhelmina. In The-
ater de Luifel wordt 'Kuyper & Wilhel-
mina' op zaterdag 14 maart gespeeld 
door Helmert Woudenberg, Merel 
Baldé en Sarah Marie Eweg.

Eind negentiende eeuw krijgt Neder-
land zijn eerste regerende koningin: 
Wilhelmina, moeder van Juliana, 
grootmoeder van Beatrix. De eerste 
audiëntie van Abraham Kuyper, als 
beoogd minister-president, bij de 
jonge vorstin verloopt vlekkeloos. 
Althans ogenschijnlijk. In feite 
beschouwt de streng gereformeerde 
politicus een vrouw op de troon als 
onnatuurlijk en tegen Gods wil. Op 
haar beurt vindt Wilhelmina (Merel 
Baldé) hem een bedrieger, gevaarlij-
ke demagoog, ijdel, heerszuchtig en 
een leugenaar. Toch zijn het mooie 
en wilskrachtige koninginnetje en 

de door de wol geverfde volksmen-
ner gedwongen met elkaar samen 
te werken.

Seks en liefde
Ondanks het grote verschil in leeftijd 
en positie ontdekken zij tijdens het 
duel veel meer met elkaar gemeen 
te hebben dan gedacht. Daarnaast 
dient zich, onverwacht en tot hun 
beider verrassing, plotseling een 
andere factor aan in de persoon 
van de gewiekste, op geld beluste 
Mathilde Westmeijer (Sarah Marie 
Eweg). Deze jongedame speelt in op 
het eeuwige verlangen van de mens 
naar seks en liefde en draagt zo haar 
steentje bij aan de voor Wilhelmina 
welkome, maar voor Kuyper fatale 
afloop.
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten 
à 19,50 euro zijn te koop via www.
podiaheemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling.  x

De Luifel toneel van 
Koninginnedrama

Merel Baldé en Helmert Woudenberg spelen in 'Kuyper & Wilhelmina' (Foto: 
Sanne Helgenberger).
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Jarige Thomas trekt 
veel bekijks op station

haarlem - Thomas, de bekende blauwe stoomlocomotief, 
vierde dit jaar zijn 70ste verjaardag op het station van Haar-
lem. Ruim 1.000 kinderen met ouders kwamen hiernaartoe 
om dit te vieren. Dit waren er beduidend meer dan vooraf 
gedacht, waardoor er extra shows werden gegeven om de 
kinderen toch Thomas te kunnen laten zien. Er werd een 

show gegeven met Thomas de blauwe locomotief waar de 
kinderen enthousiast naar keken. Op het perron werd er 
ook door de ramen naar de show gekeken, omdat het te 
druk was en niet iedereen naar binnen kon (Foto: Michel 
van Bergen). x

regio - Op 2 februari leverden politie-
ke partijen hun kandidatenlijsten in 
voor de Provinciale Statenverkiezin-
gen op 18 maart. De dag erna, 3 febru-
ari, heeft het centraal stembureau van 
elke provincie de ingeleverde kandi-
datenlijsten onderzocht. Inmiddels 
is bekend welke partijen met welke 
kandidatenlijsten in welke provincies 
willen deelnemen. CDA, GroenLinks, 
PVDA, D66, PVV, 50PLUS, SP en VVD 
doen in alle provincies mee met de 
verkiezingen van de Provinciale Sta-
ten. In Noord-Holland kan daarnaast 
nog gestemd worden op de Partij voor 
de Dieren, Ouderenpartij Noord-Hol-
land, ChristenUnie/SGP, Vrouwen-
partij, Hart voor Holland, Multicul-
tureel Plus Partij en de Piratenpartij. 
Keus genoeg dus, waar vernieuwing 
en transparantie de toverwoorden 
lijken te zijn.

door Christa Warmerdam

Traditiegetrouw nemen maar wei-
nig mensen de moeite om naar de 
stembus te gaan voor de Provinciale 
Statenverkiezingen. Wie wil weten 
wat de standpunten van al die par-
tijen zijn, moet ook wel even de tijd 
hebben, want een echt overzicht 
(behalve via de stemwijzer, stuk 
voor stuk een logo aanklikken) is 
nergens te vinden.

Opheffing
Opvallend is dat bij de laatste ver-
kiezingen de kleinere lokale partij-
en het heel goed deden. Hart voor 
Holland is zo'n kleine lokale partij. 
Bij de provinciale verkiezingen wil 
deze nieuwe politieke beweging, die 
uitgaat van een bundeling van loka-
le partijen op provinciaal niveau, 
de spreekbuis zijn van en voor 
lokale partijen. De partij wil dat de 
Provincie Noord-Holland stopt met 
het verkwisten van belastinggeld 
aan nutteloze projecten waar geen 
draagvlak voor bestaat en wil dan 
ook in de Staten om de provincie 
vervolgens op te kunnen heffen. De 
partij is tegen de Duinpolderweg in 
welke vorm dan ook.

Onvoorwaardelijk basisinkomen
De Vrouwenpartij wil gelijkheid 
voor iedereen en een onvoorwaar-
delijk basisinkomen van 12.000 
euro netto en de Piratenpartij pleit 
voor meer burgerparticipatie, een 
open overheid en strijdt voor een 
vrije samenleving. De Multicul-
tureel Plus Partij beschouwt de 
multiculturele samenleving niet 
als mislukt, maar 'als een realiteit, 
die springlevend is'. De partij pleit 
voor een meertalige opvoeding en 
structureel toezicht op discrimina-
tie door middel van 'loksollicitaties' 
bij bedrijven waar de overheid mee 
samenwerkt. De Ouderenpartij 
NH geeft de lokale ouderen/senio-
renpartijen een stem op provinci-

aal niveau en dient het algemeen 
belang van de gehele samenleving 
met prioriteit voor senioren. Niet 
bezuinigen op busvervoer, ov-
korting voor minimuminkomens 
handhaven en voorzieningen voor 
senioren afstemmen op de sterk 
stijgende vraag zijn een paar van 
de speerpunten. De Partij voor 
de Dieren wil een verbod op het 
onverdoofd ritueel slachten (de 
huidige Eerste Kamer wees het 
wetsvoorstel daarover af) en verzet 
zich tegen meer snelwegen en de 
komst van de Duinpolderweg. Vol-
gens de ChristenUnie/SGP is klein-
schaligheid de sleutel tot leefbaar-
heid. Deze partij wil zich inzetten 
voor bereikbaar werk, onderwijs, 
zorgvoorzieningen in de regio, een 
vitaal platteland.
De stemwijzer is te vinden op de 
website van de provincie (www.
noord-holland.nl).

Waterschapsverkiezingen
Tegelijkertijd met de provinciale 
verkiezingen zijn er ook nog ver-
kiezingen voor het bestuur van de 
waterschappen. De waterschap-
pen zijn verantwoordelijk voor het 
waterbeheer in Nederland. Zij zor-
gen voor de aanvoer en afvoer van 
water, het zuiveren van rioolwater 
en het onderhoud van waterkerin-
gen zoals dijken en duinen. Som-
mige waterschappen beheren ook 
wegen en vaarwegen. Voor meer 
info: www.verkiezingen2015.nl. x

Vrouwenpartij op de 
bres voor gelijkheid

Keuze te over voor de kiezer (Foto: 
Christa Warmerdam).

Natuur ontwaakt 
uit winterslaap

heemstede - Afgelopen zondag, 1 maart (op de laatste dag van de voorjaarsvakantie), is de meteorologische lente begon-
nen. Op de hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee in Heemstede ontwaakt de natuur langzaam uit haar winterslaap en 
is er nu al weer aardig wat kleur te zien. Als de weersvoorspellingen kloppen, dan kunnen we aanstaand weekend zelfs 
genieten van een temperatuur met dubbele cijfers. Dan zullen ook de krokussen en narcissen op andere plekken in de 
regio uit hun knoppen kruipen. De meteorologische lente duurt tot en met 31 mei (Foto: Christa Warmerdam). x

heemstede - Vanwege de grote 
belangstelling is de expositie met 
portretten van de families Van 
Loon en Dorhout Mees verlengd 
en nog te bezichtigen tot en met 
9 maart. Naast de portretten is er 
een serie historische kaarten te 
zien waarop de landschappelijke 
geschiedenis van buitenplaats Ley-
duin in de afgelopen vier eeuwen 
op afgebeeld is. De kaarten laten 
de ontwikkeling van eenvoudige 
hofstede tot voorname buiten-
plaats zien. De tentoonstelling is 
te bezichtigen van maandag tot 
en met vrijdag van 11.00 tot 15.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
2,50 euro. Ter plekke kan desge-
wenst het boek 'Leven op Leyduin' 
aangeschaft worden. Locatie is de 
Leidsevaartweg tussen nummer 
49 en 51 in Heemstede. Landgoed 
Leyduin heeft een eigen parkeer-
terrein, vanaf daar is het circa vijf 
minuten lopen naar Huis Leyduin. 
Bij het huis zelf mag alleen gepar-
keerd worden met de fiets. x

Portrettenexpo in 
Leyduin verlengd
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Voorbereidingen
HFC-musical
in volle gang

"Als je tot rust wilt
komen, dan moet 
je gaan marmeren"

Literair weekend
zet Haarlem 
op zijn kop

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 
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Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 13 mrt – do 19 mrt)
Tompouce van gerookte zalm met 

mosterdcrème en frisse salade
Duo van parelhoen met 

knoflook-dragon jus
Chocolade marquiche; chocolade-

mousse met advocaat € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 16 mrt - do 19 mrt)
Stamppot andijvie met 

grootmoeders gehaktbal  € 10,50

Kennismaken met golf? 
Bekijk ons aanbod op de website!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt Zie elders in

deze krant

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

overveen - Teens on Tour is een samen-
gesteld reisorkest voor jongeren van 
12 tot en met 18 jaar. "Iedereen die een 
klassiek instrument bespeelt, lef heeft 
en van ludieke optredens houdt kan 
zich aanmelden", zegt Annelies Smit. 
Smit is de dirigent van het 'Teens on 
Tour orkest'. Samen met Janienke van 
Bommel organiseert zij elk jaar een 
reis voor tieners naar het buitenland 
waar vervolgens spontane concerten 
op straat worden geven. 

door Christa Warmerdam

Zeven keer eerder ging 'Teens on 
Tour' op pad. "De eerste keer was 
naar Parijs", vertelt Smit. "Toen 
deden we geplande concerten maar 
op een gegeven moment zijn we op 
elke mooie plek die we tegen kwa-
men gaan spelen. Het is natuurlijk 
een geweldige ervaring voor de kin-
deren als je zomaar ineens onder 
de Eiffeltoren een concert staat te 
geven." Na Parijs volgden Brussel, 
Brugge, Londen, Venetië, Praag, Bar-
celona en Disneyland Parijs. Stuk 
voor stuk mooie steden waar de 
kinderen nog met veel plezier aan 
terug denken.

Stimulans
De reizen zijn bedoeld om pubers 
te stimuleren door te gaan met het 
bespelen van een klassiek instru-
ment en samen muziek te maken. 
Smit: "We doen dit puur omdat we 
zien dat kinderen op een bepaalde 
leeftijd afhaken omdat ze klassieke 

muziek ineens duf gaan vinden." 
Iedereen met een instrument kan 
zich aanmelden ook als je geen 
ervaring hebt met het spelen in een 
orkest. "Het belangrijkste om mee 
te doen is dat je van muziek en van 
een lolletje moet houden. Daarnaast 
moet je ook snel je instrument uit 
kunnen pakken, want als we een 
leuke plek tegen komen dan begin-
nen we meteen met spelen." Dat 
spontane optredens niet overal 
mogen levert vaak extra leuke erva-
ringen op. "We worden wel eens 
weggestuurd door de politie en dan 
is het een sport om, terwijl iemand 
de politie aan de praat houdt, zolang 
mogelijk door te kunnen spelen. We 
lopen dan meestal al spelend weg."
In Berlijn zullen er onder andere bij 
de Brandenburgertor, het Rijksdag-
gebouw en het Holocaust monu-
ment spontane optredens gegeven 
worden. Voordat de tieners on tour 
gaan wordt er vier keer langdurig 
gerepeteerd in de Muziekschool 
Bloemendaal in Overveen.
De reis kost 340 euro en dit is inclu-
sief drie overnachtingen in een 
hotel, lunch, diner en excursies in 
Berlijn. Voor mensen met een kleine 
beurs kan er een regeling worden 
getroffen (korting). Teens on Tour 
heeft namelijk vorige week tijdens 
een goede doelen gala van de Rotary 
een schenking gekregen. Smit: "Daar 
zijn we echt heel blij mee want we 
willen zoveel mogelijk kinderen de 

kans geven deze fantastische muzi-
kale reis te kunnen maken." 
Inschrijven kan nog tot en met 15 
maart via de site www.teensontour.
nl  Voor meer informatie en vragen 
kan men mailen naar: info@letsget-
loud.nl. x

"Je moet van muziek én
van een lolletje houden"

Reisorkest Teens on Tour zoekt muzikanten

Dirigent Annelies Smit met het 'Teens on Tour orkest' in Parijs (Foto: pr).

heemstede - Op zondag 22 maart 
wordt een grote vlooienmarkt 
met ruim 125 kramen gehou-
den in Heemstede. In sportcen-
trum Groenendaal aan de Sport-
parklaan 16 staan die dag vele 
marktkooplieden-voor-één-dag in 
de grote sporthal met een keur 
aan gebruikte goederen. Niet 
alleen kleding en speelgoed, maar 
ook antiek en curiosa zijn hier te 
vinden. De markt duurt van 9.30 
tot 16.00 uur en de entreeprijs 
bedraagt 2,50 per persoon. Kinde-
ren t/m 11 jaar en onder begelei-
ding hebben gratis toegang tot de 
markt. x

Vlooienmarkt 
in Heemstede

heemstede - Willem Otterspreer 
geeft op dinsdag 17 maart om 
20.00 uur een lezing over zijn bio-
grafie De zanger van de wrok van 
auteur W.F. Hermans (deel 2, 1953-
1995) in boekhandel Blokker aan 
de Binnenweg 138 in Heemstede. 
Otterspeer laat zien hoe de rancu-
ne zich een weg vreet in het per-
soonlijke leven van Hermans. De 
ene na de andere vriend wordt de 
deur gewezen, zijn wetenschappe-
lijke carrière lijdt schipbreuk en 
ook zijn persoonlijke leven brandt 
op in toenemende eenzaamheid. 
In De zanger van de wrok komt 
de levensbeschrijving van een 
van de belangrijkste figuren uit 
de naoorlogse Nederlandse litera-
tuur tot een even grootse als ont-
luisterende conclusie. Toegang is 
5 euro, reserveren gewenst (023-
5282472). x

Lezing over
W.F. Hermans

Willem Otterspeer (Foto: pr).

heemstede - De film Boyhood is op 
woensdag 18 maart te zien op 
groot scherm in de Theaterzaal 
van de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede. De film is een 
een uniek project dat zijn weerga 
in de filmgeschiedenis niet kent: 
gefilmd over een periode van 12 
jaar met dezelfde acteurs. Een 
prachtig, herkenbaar en hartver-
warmend portret over opgroeien 
en het genadeloze verstrijken van 
de tijd. Vanwege de lengte van de 
film (165 minuten) begint deze 
om 19.15 uur. De entree is 6,50 
euro. Reserveren kan via tel. 023-
5483828. x

Film Boyhood
in de Luifel
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J. van der Heijdenstraat 10
3281 NE Numansdorp (NL)
T: +31 (0)186-655990

Autolei 315
2160 Wommelgem (BE)
T: +32 (0)335-52555

Ant. v. Leeuwenhoekstraat 14
3291 CR Strijen (NL)
T: +31 (0)78-6745736

Florijnweg 12
6883 JP Velp (NL)
T: +31 (0)26-3031249

www.blokhutvillage.com
www.verandavillage.com

www.tuinhoutvillage.com

VANAF
€ 795,-

GREENLINE ACTIEVERANDA
Een mooie overkapping bij uw terras? 

De actieveranda van Van Kooten is zeer aantrekkelijk geprijsd 

en 100% onderhoudsarm.

300x200 € 795,-
300x250 € 999,-
400x250 € 1.189,-
500x250 € 1.424,-
600x250 € 1.594,-
700x250 € 1.764,-

300x300 € 1.094,-
400x300 € 1.294,-
500x300 € 1.559,-
600x300 € 1.754,-
700x300 € 1.949,-

300x350 € 1.179,-
400x350 € 1.414,-
500x350 € 1.699,-
600x350 € 1.919,-
700x350 € 2.139,-

VANAF
€ 5.999,-

GLASTUINKAMER
Vol trots presenteren wij u de glastuinkamer! De 10 mm dikke 

glazen schuifdeuren beschermen u tegen koude wind en regen, 

maar zorgen toch voor volledig contact met de tuin.

400x250 € 5.999,-
400x300 € 6.750,-
400x350 € 7.599,-
500x250 € 6.999,-

500x300 € 7.750,-
500x350 € 8.650,-
600x250 € 7.599,-
600x300 € 8.099,-

600x350 € 9.199,-
700x300 € 8.999,-
700x250 € 8.499,-
700x350 € 9.999,-

KUNSTSTOF TUINKAMER
Verrijk uw huis met een stijlvolle kunststof tuin-

kamer en geniet op ieder gewenst moment van 

uw tuin. Een tuinkamer is een combinatie van de 

beproefde veranda en perfect sluitende kozijnen.

����������	
��������������

����������

TEGEN INLEVERING VAN 
DEZE ADVERTENTIE, 

ONTVANGT U EEN 
GRATIS GOODIEBAG! 

Arnoudstraat 11
2182 DZ Hillegom (NL)
T: +31 (0)252-745139

400x250 € 7.499
500x250 € 7.999,-
600x250 € 8.950
400x300 € 7.900,-
500x300 € 8.599,-

600x300 € 9.650,-
400x350 € 8.450,-
500x350 € 8.950,-
600x350 € 9.999,-

VERANDAVILLAGE
NIEUW IN HILLEGOM

����

��10%
EXTRA KORTING

op aluminium terrasoverkappingen, 
tuinkamers, carports, 

zonweringen/uitvalschermen,
 screens en markiezen!

KLEUR
WEDSTRIJD

VANAF
€ 7.499,- �����������
����

GRATIS thuisbezorgservice

NU
€ 999,-

�����������������������
GRATIS thuisbezorgservice

NU
€ 899,-

�
������  !

T495

NU
€ 749,-

Kom voor het 
complete barbecue-
assortiment naar één 
van onze winkels.
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bennebroek - Afgelopen weekend 
vierde het Creatief Centrum Benne-
broek haar derde lustrum met een 
gevarieerd en informatief program-
ma. Hans Krol gaf met zijn lezing over 
de geschiedenis van Heemstede het 
startschot voor het feestelijke week-
end. "Er was veel belangstelling voor 
de lezing. De hal van de meelfabriek 
zat helemaal vol", zegt bestuurslid en 
docent van CCB, Mieke Mostermans. 

door Christa Warmerdam

In de hal en de gangen van de Oude 
Meelfabriek aan de Glipperweg in 
Heemstede is werk van leerlingen 
te zien. Het werk, bestaande uit 
tekeningen, keramieken, mozaïe-
ken en schilderijen, laat een mooi 
beeld zien van wat de cursisten 
doen bij CCB. Sommige werken 
zijn zo mooi dat ze in een galerie 
niet zouden misstaan. "Dat klopt", 
zegt Mostermans. "Er zitten echt 
heel mooie werken bij en een aan-
tal is zelfs al verkocht. We laten dit 
weekend werken zien van gevor-
derde en beginnende cursisten. De 
expositie is voor bezoekers leuk 
maar ook voor onze cursisten, want 
we exposeren niet zo vaak. Vroeger 
exposeerden we één keer per jaar in 
het gemeentehuis van Bennebroek, 
tegenwoordig exposeren nog maar 
één keer per twee jaar in onze thuis-
basis de Oude Meelfabriek." 
Voor sommige expositie-bezoekers 
is het een eerste kennismaking met 
het CCB. "Wat een mooie ruimte 
is dit', zegt een vrouw als ze bin-
nenstapt. "Ik ben hier nog nooit 
binnen geweest en was nieuwsgie-
rig wat het Creatief Centrum alle-
maal te bieden heeft." Mostermans 

geeft haar meteen een boekje met 
informatie over het nieuwe cursus-
seizoen dat 1 september weer van 
start zal gaan. Boven in de Molen, 
in het atelier waar de workshops 
worden gegeven, is het ook druk. 
Terwijl docent Ellen Kuijl met een 
workshop glasfusing bezig is, laat 

docent Lydia Larsen zien hoe op een 
eenvoudige manier een marmeref-
fect op papier gemaakt wordt. De 
deelnemers aan de workshop zijn 
heel divers. Een echtpaar, een man 
alleen, een aantal dames en een 
oma met haar kleinkind dompe-
len een stuk papier in een ondiepe 
bak met water waar vervolgens 
een paar druppels gekleurde verf 
op wordt gedaan. Het effect is dat 
het 'gewone papier' verandert in 
een kleurig inpakpapiertje. "Het 
echt heel eenvoudig maar vooral 
ook heel leuk om te doen", legt Lar-
sen uit. "Als je tot rust wilt komen 
moet je gaan marmeren, dan ben je 
zo van je stress af." x

"Als je tot rust wilt komen,
dan moet je gaan marmeren"

Veel belangstelling voor lustrumactiviteiten 30-jarig CCB

Docent Lydia Larsen gaf tijdens het jubileumweekend van het CCB een workshop 
Marmeren. (Foto: Christa Warmerdam)

haarlem - Het boeddhistische cen-
trum Kadam Chöling hield afgelopen 
zondag een open dag. Het gebouw 
van het kerkgenootschap aan de Zij-
lweg 286 in Haarlem is sinds eind 
2013 geopend. Doel van het centrum 
is om meer mensen de gelegenheid 
te geven met de Dagpo-traditie van 
Kadam Chöling kennis te maken en 
zich in het boeddhisme te verdiepen. 
Het boeddhisme is een levensbe-
schouwelijke en religieuze stroming, 
die wereldwijd ongeveer 415 miljoen 
aanhangers heeft.

door Christa Warmerdam

De open dag is een mooie kans om 
eens binnen te kijken in het mar-
kante pand aan de Zijlweg. Bij bin-
nenkomst in het centrum wordt 
elke bezoeker uiterst vriendelijk 
en traditioneel welkom geheten 
met Tibetaanse rijst en boterthee. 
Bij veel Haarlemmers is het bestaan 
van het boeddhistische centrum 
niet echt bekend. "In het begin had-
den we ook nog geen Haarlemse 
leden, maar daar begint nu veran-
dering in te komen", legt Reinier 
Tilanus uit.

Eigen ruimte
Tilanus is bestuurslid  van de Boed-
dhistische Unie Nederland en 
vervolgt: "We zijn vier jaar bezig 
geweest om dit centrum te kunnen 
realiseren. Voordat we dit centrum 
hadden, huurden we een ruimte in 
een klooster, maar een eigen ruim-
te is natuurlijk veel fijner." In het 
boeddhistische centrum kunnen 
leden van Kadam Chöling medite-
ren en komen studiegroepen bij 
elkaar om zich verder in de boed-
dhistische leer te verdiepen. Tila-
nus: "Vandaag zien we veel leden, 
die vanuit het hele land hiernaartoe 
zijn gekomen, maar ook een aantal 

nieuwe gezichten. Mensen die nog 
niet bekend zijn met de boeddhis-
tische leer en daarin geïnteresseerd 
zijn, kunnen hier een introductie-
programma volgen."

Sloffen
In het pand, waar het boeddhis-
tische centrum Kadam Chöling 
huist, is een mooie ruime tempel. 
Voordat de tempel betreden wordt, 
moeten eerst de schoenen worden 
ingeruild voor sloffen. Dit is een 
teken van eerbied, maar het wordt 
ook wel gedaan, omdat boeddhis-
ten voeten als het minst reine deel 
van het lichaam beschouwen. Net 
als in buitenlandse tempels staan 
ook in de tempel in Haarlem bakjes 
met bloemen en eten. Boeddhisten 
geloven dat je geluk kunt vinden 
door voor andere mensen te zor-
gen en geen dingen voor jezelf te 
willen. Elke bezoeker krijgt dan ook 
meerdere malen de vraag of hij/zij 
misschien nog iets wil eten en drin-
ken. Een van de eerste dingen, die 
boeddhisten leren, is vriendelijk 
en goedgeefs te zijn voor anderen. 
Ze leren dan ook dat meditatie hen 
kan helpen te groeien en zich te 
ontwikkelen.
Kadam Chöling is opgedeeld in 
een kerkgenootschap en een 
(steun)stichting. Het kerkgenoot-
schap organiseert lezingen, retrai-
tes en studiebijeenkomsten. De 
Stichting Kadam Chöling is op 27 
september 2005 opgericht met als 
voornaamste doel het ondersteu-
nen van de activiteiten van het 
Kerkgenootschap Kadam Chöling. 
Kijk voor meer informatie op www.
kadamcholing.nl. x

Kijkje in de keuken 
van het boeddhisme

Het boeddhistische centrum Kadam 
Chöling, waar afgelopen zondag een 
open dag werd georganiseerd (Foto: 
Christa Warmerdam).

heemstede - Op 20 en 21 maart orga-
niseert het Oranje Fonds, samen 
met duizenden organisaties in het 
land, NL Doet, de grootste vrij-
willigersactie van Nederland. NL 
Doet zet de vrijwillige inzet in de 
spotlights en activeert iedereen 
om een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken. Ook Heem-
steedse organisaties doen mee. Zo 
kan men bijenkasten maken bij 
Kom In Mijn Tuin (zaterdag 21 
maart, tussen 10.00 en 15.00 uur), 
Natuurspeelbos Meermond klaar-
maken voor het voorjaar (vrijdag 
20 en zaterdag 21 maart, tussen 
10.00 en 16.00 uur) of gezellig 
samen aan de gang in het Groe-
nendaalse bos (zaterdag 21 maart 
van 9.00 tot 12.00 uur). Ook kan 
men meehelpen bij het vervangen 
van de balustrade van het balkon 
en opruimen van het terrein van 
NJV De Haven (zaterdag 21 maart 
tussen 9.00 en 17.00 uur). Voor 
meer informatie over en aanmel-
den voor helpen bij deze klussen 
in Heemstede kan men terecht op 
www.nldoet.nl. x

NL Doet ook in
Heemstede

heemstede - Op woensdagmiddag 18 
maart om 14.00 uur is er een afde-
lingsmiddag van Vrouwen van nu 
afdeling Heemstede in Casca de 
Luifel. Deze zal verzorgd worden 
door de heer Robert Eckhardt. 
Zijn lezing is zeer bijzonder een 
verrassende mix van prachtige 
fotografie, video, geluid en sfeer-
volle muziek en gaat over zijn 
eigen ervaringen in de Himalaya 
als bergbeklimmer en fotograaf. 
Introducees betalen 2,50 euro. 
Op donderdag 26 maart wordt er 
weer met elkaar gegeten en op 
woensdagmiddag 1 april staat een 
bezoek aan het Teylermuseum 
gepland. Meer info: www.vrou-
wenvannu.nl/Heemstede. x

Afdelingsmiddag
Vrouwen van nu
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RIJ-ANGST?
Bang voor het stuur?
Onzeker in de auto?
Lang niet gereden?
Angst voor tunnels,

snelweg, vrachtauto's?
Rijbegeleiding op maat in
uw eigen auto met ervaren

coach/rijinstructeur!
www.buromoussault.nl

06-29026339

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

TENNISCLUB
ZANDVOORT

 
nieuwe leden

WELKOM
 

www.tc-zandvoort.nl
 

50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

Eiken, noten, iepen, teak
i.c.m. met RVS

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00
Kijk ook op:

vanderschaftmeubelen.nl

MUZIEKLES
 

Gitaar-Piano-Viool-Cello
Saxofoon-Klarinet
Accordeon-Drums

of Stemvorming-Zang
Klassiek/LM/POP/Jazz

Muziekschool 't Muzenhuis
Haarlem-Velserbroek-Lisse

Tel. 023 - 536 05 25
www.muzenhuis.nl

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

De Prentbriefkaartkring De Bollenstreek organiseert op

ZATERDAG 14 MAART 2015 
EEN ANSICHTKAARTENBEURS 

TE HILLEGOM
Gratis taxatie van uw oude ansichtkaarten op de beurs 
is mogelijk. Van 9.30 – 13.00 uur in Centrum “De Hoek-

steen”, Karel Doormanlaan 2 Hillegom.

Voor informatie of inlichtingen: 
Wil Stikkelman 06-53321121
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heemstede/haarlem - Iedere dinsdag 
en donderdag komt een bont gezel-
schap van HFC'ers bij elkaar om te 
oefenen. Niet op het veld aan de 
Spanjaardslaan, maar in het monu-
mentale gebouw 'de Bulb', aan de 
Leidsvaartweg. Er wordt dan ook niet 
gevoetbald, maar gerepeteerd voor 
de musical 'Come back, Johnny P.!'. De 
inmiddels traditionele musical is een 
van de hoogtepunten van alle festivi-
teiten rondom het 135-jarig bestaan 
van Koninklijke HFC en is te zien op 21 
en 22 maart in de Stadsschouwburg 
Haarlem.

door Jacqueline Wallaart

"Het idee van de musical is in de 
jaren tachtig ontstaan", aldus een 
van de initiatiefnemers, Aryan 
van der Leij (68). "Op Koninklijke 
HFC werd al jarenlang een cabaret 
gedaan. Met Jaap Stork, we kennen 
elkaar van onze middelbare school-
tijd op het Coornhert, deed ik daar 
al vanaf 1969 aan mee. Op een 
gegeven moment wilden we iets 
omvangrijkers. We dachten daarbij 
aan een professioneel optreden in 
de Stadsschouwburg Haarlem." Die 
ideeën werden omgezet in acties en 
in november 1989 werd de eerste 
HFC-musical opgevoerd. "We wis-
ten natuurlijk niet of het zou aan-
slaan, maar na vijf minuten hoorde 
ik aan de reactie van de zaal dat het 
wel goed zat."

Professionals
Nu, 35 jaar later, wordt er volop 
gerepeteerd voor de zesde editie. In 
een koude, maar bijzondere ruimte 
in het oorspronkelijke bloembol-
lengebouw worden iedere avond 
andere scènes geoefend met steeds 
wisselende groepjes spelers. Regis-
seur Piet Spee, theaterdocent aan 
het Coornhert Lyceum, geeft op 
professionele wijze aanwijzingen, 
die de 'acteurs' gretig opvolgen. Hier 
en daar wordt nog een spiekbriefje 
gebruikt, maar bij de meesten zit 
de tekst er al goed in. Spee is niet 
de enige professional, zijn collega-
theaterdocent aan het Coornhert, 
Sonja Siddré, is verantwoordelijk 
voor de dans en choreografie.
Alle musicals zijn geschreven door 
HFC'ers Van der Leij en Stork, 
waarbij de eerste verantwoorde-
lijk is voor de tekst en de tweede 

voor de muzikale omlijsting. "Jaap 
is beroepsmusicus en ik was altijd 
al bezig met muziek en theater", 
aldus emeritus hoogleraar ortho-
pedagogiek Van der Leij. Voor de 
thema's van de musicals put hij uit 
de rijke historie van HFC, gecom-
bineerd met actualiteiten. Dit jaar 
gaat de musical over de interne 
strijd of Koninklijke HFC, nu het in 
de Topklasse speelt, in de toekomst 
een amateurclub moet blijven of 
toch een professionele vereniging. 
Daarnaast krijgen HFC- en hoofd-
rolspeler Johnny Paradise, vertolkt 
door zaterdag 1-speler Hans van 
Laar, te maken met matchfixing en 
gokkers. De rol van achter-achter-
achterkleinzoon van een van de 
bekendste HFC-voetballers uit het 
verleden, Mannes Francken, zorgt 
voor de historisch noot in het stuk.

Familiemusical
"Een sentimenteel lied mag niet 
ontbreken en alle lagen van de club 
moeten naar voren komen; van de 
jeugd tot en met de senioren, jon-
gens, meisjes en aanhang. Het is 
tenslotte een echte familiemusical", 
vervolgt Van der Leij, die zelf ook een 
rol heeft, net als zijn vrouw en hun 
twee kinderen. De cast, bestaande 
uit ruim vijftig mensen waarvan 
de jongste 10 en de oudste 69 is, is 
dan ook een goede doorsnee van de 
club. Oprichter en coördinator van 
het G-team, Han van der Straaten, 
hoort bij de oudere garde: "Het is 
de vierde keer dat ik meedoe; ik 
vind het heerlijk om te zingen en 
te acteren."

Hard werken
Van der Straaten heeft ook een van 
zijn spelers uit het G1-team, Milo 
(15), kunnen overhalen om op het 
podium te staan. Milo: "Ze hadden 
nog een paar acteurs nodig en het 
leek me wel leuk. Ik doe het ook, 
omdat ik hoop dat er nu ook team-
genoten komen kijken. Er zijn er 
al een paar die kaarten hebben 
gekocht." Hoewel je in deze tijd 
van populaire programma's als 'The 
Voice' verwacht dat het geen moeite 
kost om jonge musicalsterren te 
vinden, staan ze niet in de rij.
Aryan van der Leij: "Er moet veel 

gerepeteerd worden, dus het is best 
hard werken. Veel kinderen willen 
alleen beroemd worden, maar daar 
kom je er niet mee. Naast talent is 
motivatie heel belangrijk." Dat zit 
wel goed bij Floor (11) en haar vrien-
din Anouk (11). Vol enthousiasme 
vertellen ze waar het stuk over gaat 
en hun teksten kennen ze ook al uit 
hun hoofd. "Alleen de liedjes moe-
ten we nog wel even goed oefenen!" 
Dat ze zo vaak moeten repeteren, 
vinden de jonge spelers niet erg. 
Nadine (12): "Het is misschien alleen 
lastig voor onze ouders, die moeten 
ons steeds brengen en halen."

Uitdagingen
Een belangrijke rol achter de scher-
men is weggelegd voor productie-
leider Eric van Westerloo. Hij is 
voor de derde keer de organisator 
voor alles wat er komt kijken bij 
de musical. Van Westerloo: "Ik zorg 
voor de repetitieruimte, afspraken 
met de Stadsschouwburg, de kap-
pers, de grimeurs, maar ook voor de 
kleding en, samen met Dick Kluit, 
voor de juiste decors. Met Hans 
Kluit en Jool Mölller heb ik gelukkig 

"Alleen de liedjes moeten we
nog wel even goed oefenen!"

Voorbereidingen HFC-musical in volle gang

Aandachtig luisteren de spelers tijdens de repetitie naar regisseur Piet Spee 
(Foto: Jacqueline Wallaart).

mensen om mij heen, die veel werk 
verzetten. Daarnaast bewaak ik het 
budget. Zo'n professionele produc-
tie kost al gauw 30.000 euro. Dat 
moet allemaal bekostigd worden 
uit de kaartverkoop, maar ook door 
sponsoren en van subsidies." Van 
Westerloo regelt dan ook heel wat af 
en maakt mooie deals: "Vanmiddag 
heb ik nog een autowrak geregeld 
voor niets", glundert hij. "Ik vind het 
leuk om dingen uit te snorren. Er 
zijn nog wel wat uitdagingen, maar 
het komt allemaal goed."

Vriendinnen
Zelf ziet Eric van Westerloo niets van 
de voorstelling in de Stadsschouw-
burg eind maart. "Ik loop rond. Dat 
begint al bij de ontvangst van de 
mensen. Iedereen is een avondje 
uit, dus daar hoort een hartelijk 

welkom bij. Dat regel ik samen met 
een paar dames. Daar moet ik trou-
wens nog even wat vriendinnen van 
voetballers voor vragen...", bedenkt 
hij zich. "Ik ben tevreden als ieder-
een weggaat met een goed gevoel en 
zegt: 'Dat was goed geregeld.' Daar 
drinken we dan na afloop samen 
een borrel op. Het belangrijkste is 
het saamhorigheidsgevoel verstevi-
gen en een avondje naar het thea-
ter hoort gewoon bij de opvoeding, 
toch?"
De HFC-musical 'Come back, John-
ny P.!' is te zien op vrijdag 20 maart 
(20.15 uur) en zaterdag 21 maart 
(15.30 uur en 20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Haarlem. Kaarten à 20 
euro (voor jeugd tot en met 18 jaar 
10 euro) zijn te bestellen via tel. 06-
24487045, tel. 023-5286320 en/of 
aatarends@live.nl. x

bloemendaal - In het Simon de Heer 
plantsoen in Bloemendaal stond en 
oude en versleten zitbank. Dertig 
jaar geleden schonk de stichting 
Simon de Heer deze bank aan de 
gemeente Bloemendaal. De bank 
is aan vervanging toe. Op 16 april 
schenkt de stichting Simon de Heer 
aan de gemeente Bloemendaal een 
nieuwe bank. In hetzelfde plant-
soen, op een mooiere plek. De bur-
gemeester van Bloemendaal zal de 
nieuwe bank onthullen.

De kunstschilder Simon de Heer 
(1885-1970) vestigde zich in 1927 
met zijn gezin in het 'rijke' Bloe-
mendaal. Hij ging er vanuit dat 
het cultuur minnend publiek van 
Bloemendaal geld overhad voor 
portretopdrachten. Simon de Heer 
was geroemd als portretschilder. 
Vele prominenten werden in zijn 
atelier op het doek gezet, zoals 
Max Euwe, Jac. P. Thijsse en zijn 
grote vriend Kees Verwey. Zijn lief-
de voor landschappen was groot. 
Zijn lievelingsplek, het meertje 
van Caprera, is vele malen gete-
kend en geschilderd. De gemeente 
Bloemendaal besloot in 1985 om 
Simon de Heer te eren door het 
plantsoen gelegen aan de hoek 
Zomerzorglaan/Duin en Daalse-
weg voortaan het Simon de Heer 
plantsoen te noemen. 
Op 16 april om 17.30 uur zal bur-
gemeester Emmens-Knol van Bloe-
mendaal de nieuwe bank onthul-
len. Die dag is het precies 70 jaar 
geleden dat de Engelsen, tegen 
het einde van de Tweede Wereld-
oorlog, een vergissingsbombarde-
ment uitvoerden op de Duinwijck-
weg. De Duinwijckweg ligt bijna 

recht tegenover het Simon de 
Heer plantsoen. De gevolgen van 
het bombardement waren desas-
treus. Er waren veel slachtoffers te 
betreuren. Eén daarvan was Corry, 
de oudste dochter van Simon de 
Heer. Toen de bommen vielen ver-
eeuwigde Simon de Heer een op 
100 meter van zijn huis gelegen 
de boerderij van de gebroeders 
Uitendaal. Deze omgeving bleef 
hem dierbaarder dan ooit.
Ondanks dat 16 april voor Simon 
de Heer een gedenkwaardige dag 
is, wordt deze datum gebruikt om 
op feestelijke wijze de nieuwe 
bank te onthullen.
De Stichting Simon de Heer is 
opgericht in 1980 en beheert de 
Simon Heer collectie. Door het 
organiseren van exposities wil 
de stichting de bekendheid ver-
groten. In het najaar komt in het 
nieuwe gemeentehuis van Bloe-
mendaal een expositie van deze 
Bloemendaalse schilder. x

Nieuwe Simon de Heer bank 
voor gemeente Bloemendaal

Zelfportret van Simon de Heer.
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BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

BIJLES,
huiswerkbegeleiding

en studievaardigheden.
Plannen, overhoren, en

agendabeheer. Alle
vakken, alle niveaus

voortgezet onderwijs.
Individueel en in
groepjes. Info:
023-5261135

www.wietskebreman.nl

VOOR €60,- 7 mnd.
ONBEPERKT

TENNISSEN
IN OVERVEEN, 1/4-1/11.
Binnen of buiten op échte

gravelbanen.
Vaste verhuur mogelijk.
TETTERODETENNIS.NL

Bel: 023-5251505
TENNISLES alle niveau's
WWW.TENNISLES.NU

7 avonden les
VAARBEWIJS

start 17 maart in Kennemer
Sportcentrum, Haarlem

de nieuwste vragen
door inspirerende
ervaren docent,

dit leidt op voor het
Vamex examen
06-33498338

www.vaarbewijs-haarlem.nl

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

TUIN EN OPRUIMBEDRIJF
D.vergers

Onderhoud en alle
straatwerkzaamheden in de

tuin tevens voor alle
sloopwerkzaamheden en

het
opruimen van bouw ijzer

metalen en tuin
afval

Bel vrijblijfend
0651402604

Gevraagd ANTIEK EN
CURIOSA

OF INBOEDELS.
06 53786699

NISISTA ANTIEK HAARLEM
Nisista@xs4all.nl

Zaterdag 14 maart 2015
van 10.00 tot 15.00 uur

 
TREINENBEURS

 
"de voorhof"
Bondstraat 1

2161 HA Lisse
 

gratis toegang
vrij parkeren

Wilt u van u oude
(bruikbare spullen ) af ?

 
Weggooien is zonde ! Wij

halen alles gratis bij
u,binnen 1 dag

op ,alles huisraad,
meubels

etc
BEL 02518099

inloopspreekuur voor
GRATIS
onderwijs- en

studiebegeleidingsadvies,
zoals bijles en

huiswerkbegeleiding in
het voortgezet onderwijs

plaats: Bibliotheek
Haarlem centrum
tijd: elke zaterdag
10.00-12.00 uur

Workshop
MINDFULNESS

vrijdag 20 maart as.
Wil je weten of

Mindfulness wat voor je
is? Geef je dan op via

info@leefmindful.nl
Locatie: De Garage,
Kennemerstraat 11a

Investering: € 15
 

DE BAAN
zoekt: flexibele,

creatieve organisator,
die weet wat

vrijwilligerswerk
betekent.

Cultureel werker
voor 20 uur/week.

Lees meer op
www.stichtingdebaan.nl

 

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 135,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

MASSAGE
Massagetherapie,

ontspanningsmassage ,
sportmassage en meer. Ook
massage aan huis mogelijk.
www.htmassage.nl of bel

06 22442711
 

TENNISLES
 

met max. 1 of 2 pers.
aantal lessen zelf bepalen

Proefles Mogelijk !
 

In Haarlem of Aerdenhout
Info; kappetennistraining

@planet.nl
Tel.; 06-54754933

 

VERVELEND...
dat de folie van uw nog

goed functionerende
keuken

bobbelt en loslaat.
Wij spuiten uw keuken in

bijna elke kleur.
TdH Special Paints

www.keukenspuiten.nl
Uw keuken als nieuw!!!

06 14436185

REIKI I
Workshop

Dinsdag 24 maart
Praktijk voor Reiki &
Voetreflexmassage

Ook voor Waxmelts en
branders van Melt Company

 
www.praktijkaponia.nl

 

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+



haarlem - Haarlem is al waanzin-
nig, maar dit weekend staat de stad 
helemaal op zijn kop. Groot feest is 
het op zaterdagavond 14 maart in De 
Lichtfabriek waar het Boekenbal voor 
Lezers wordt gehouden. En zondag 15 
maart staat het Dolhuys in het teken 
van literaire gekte. Stuwende kracht 
achter deze evenementen is Stich-
ting De Kleine Revolutie Producties. 
Oprichter en dichter Lucas Hirsch: 
"Wij willen verrassen."   
door Elizabeth Stilma

'Te gek voor woorden - Waanzin in 
de letteren' is het thema van de Boe-
kenweek 7 t/m 15 maart. En daar 
springt Haarlem met twee benen 
tegelijk in. Na Leeuwarden is de eer 
aan de Haarlemmers om het Boe-
kenbal voor Lezers te organiseren. 
Lucas Hirsch en Jessica Kroskinski 
van de Kleine Revolutie Producties 
en boekhandel Atheneum bedach-
ten een programma waarbij waan-
zin van alle kanten wordt belicht. 

Literatuur, theater en muziek
Op vrijdag de dertiende steek strip-
journalist van de Volkskrant en ex-
creatief directeur van de Haarlemse 
Stripdagen Joost Pollmann de loef af 
met de lezing 'Waanzin in de strip'. 
In Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
laat hij door beelden zien hoe teke-
naars met hun eigen gekte omgaan 
en die van anderen.
Zaterdagavond in De Lichtfabriek 
kan iedereen die van boeken houdt 
zijn hart ophalen. "Bekende schrij-
vers als Dimitri Verhulst en Han-
nah Bervoets lezen voor, maar ook 
zandtekenaar Gerrie Hondius laat 
haar kunsten zien en er is muziek 

van De Kift en Mathijs Leeuwis", 
vertelt Kroskinski. "Een afwisse-
lend programma over drie verschil-
lende zalen waarbij we de lezers 
allerlei vormen van waanzin willen 
tonen." 
En dat betekent volgens haar 
niet alleen maar de pijnlijke kant 
belichten, maar ook de humor erin 
laten doorschemeren. Hirsch vult 
aan: "Iedereen is een beetje gek. 

Niemand is zonder problemen. Dat 
is ook het mooie van menszijn."   

Platgespoten
Dit mooie laat pianist en componist 
Thomas Beijer zondag ook zien in 
het Dolhuys, waar hij een speci-
aal geschreven compositie speelt. 
Kroskinski: "Het stuk komt enorm 
binnen. Je voelt de pijn van iemand 
die doordraait. Verstilling omdat 
ie platgespoten wordt." Ook bij dit 
evenement wordt alles gedoseerd 
en zorgen de fragmenten van het 
toneelstuk Smeer van Jan Arends 
onder meer voor verlichting en 
humor. Wouter Kusters vertelt aan 
de hand van zijn boek Filosofie 
van de Waanzin over zijn psychose 
en verblijf in een psychiatrische 
inrichting.  

Boekenstad
Voor alle literaire happenings in de 
stad tijdens de Boekenweek werd 
ook een speciale website opge-
richt: www.boekenstadhaarlem.nl. 
"Haarlem werpt zich nu echt op 
als literaire stad. Er worden ontzet-
tend veel lezingen, bijeenkomsten 
in allerlei vormen georganiseerd en 
wij vonden het een goed idee om 
dat samen te brengen op een web-
site. Dat creëert duidelijkheid voor 
de bezoeker. Wat is er te doen rond 
literatuur in Haarlem?" Na de boe-
kenweek blijft deze site in de lucht 
met nieuws over literaire evene-
menten. x
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Literair weekend zet
Haarlem op zijn kop

Lucas Hirsch en Jessica Kroskinski 
van de Kleine Revolutie Producties 
en boekhandel Atheneum bedachten 
een programma waarbij waanzin van 
alle kanten wordt belicht (Foto: Eliza-
beth Stilma).

haarlem - Bunch on a Breakout, Two 
Hearts Bleeding, KrakersIJland & The 
Locomotives en LowaddictsSound-
system strijden op vrijdag 20 maart 
in de Grote Zaal van Patronaat om 
de 20e Rob Acda Award. Op het spel 
staat een goed gevuld prijzenpakket, 
de bijbehorende beker en eeuwige 
roem.

Tijdens de finale worden de deelne-
mers beoordeeld door professionals 
uit de muziekindustrie, bestaande 
uit Maarten Claus (journalist, Park-
sessies), Kelsey Coockson (3FM 
Serious Talent), Henkjan Onnink 
(Agents After All), producersduo 
Thijs van Klugt & Linda van Leeu-
wen (Sue The Night) en Ivo Mais-
san (Bevrijdingspop). Zij beslissen 
wie er naar huis gaat met het over-
volle prijzenpakket, met onder 
andere het openingsoptreden van 
Bevrijdingspop, opnames in Studio 
Helmbreker en een waardebon van 
Alphenaar Muziekhandel ter waar-

de van 200 euro. Naast de jury, kiest 
het publiek een winnaar. De fina-
list die de meeste stemmen krijgt 
van het publiek, wint onder meer 
een optreden in Muziekcafé Stiel's 
en oefenruimtetijd bij De Drijfrie-
menfabriek.
Van alle finalisten zijn twee tracks 
opgenomen voor een promotieal-
bum. Al deze nummers zijn vanaf 
nu te downloaden en te streamen 
via www.robacdaaward.bandcamp.
com. Later zullen de opnames ook 
op iTunes en Spotify verschijnen. 
Het hele album is opgenomen en 
gemasterd in het Patronaat.
De zaal gaat open om 19.30 uur en 
de eerste act zal om 20.00 uur begin-
nen. Kaarten kosten 8 euro in de 
voorverkoop en 9 euro aan de deur. 
De voorverkoop is gestart via www.
patronaat.nl. Het Patronaat is geves-
tigd aan de Zijlsingel 2 in Haarlem. 
Kijk voor meer informatie op www.
robacdaaward.nl. x

Vijftal bands strijdt 
om Rob Acda Award

vogelenzang - Een halfuur voor 
aanvang stonden de eerste liefheb-
bers al in de rij bij het tafeltje van 
de vrijwilligers van Zuid-Hollands 
Landschap. In het Leeuwenhorst-
bos bij Noordwijkerhout werd afge-
lopen zaterdagochtend weer een 
verkoopdag gehouden van boom-
stammetjes, afkomstig het bos en 
deels uit Warmond. Een slimme 
'van dik hout zaagt men planken'-
actie: donateurs betaalden 5 euro 
per kruiwagen en wie ter plekke 
donateur werd kreeg eerste kruiwa-
gen gratis. Meer dan zestig mensen 
kwamen op de actie af en het land-
schap had er weer meer dan tien 
beschermers bij. 

Zaterdag 14 maart houdt Land-
schap Noord-Holland een vergelijk-
bare win-winactie, voor het eerst 
op buitenplaats Leyduin. Met name 
rond de Belvedère, de folly op het 
duin, is flink onderhoud gepleegd 
en zijn wat bomen gerooid, zo laat 
woordvoerder Johan Stuart van het 
Landschap weten. 
Hout kopen is mogelijk tussen 
10.00 en 15.00 uur bij de Zwarte 
Schuur, bereikbaar via de Manpad-
slaan. Donateurs betalen daar 5 
euro per zak hout, en wie ter plekke 
donateur wordt kan gratis twee zak-
ken meenemen. Van dik hout dus, 
de bijl zal er thuis nog een keer in 
moeten. x

Haardhoutactie bij
buitenplaats Leyduin

Door de verkoop van haardhout hengelde Zuid-Hollands Landschap nieuwe 
beschermers binnen, Landschap Noord-Holland hoopt op hetzelfde scenario 
(Foto: pr).

Lezing Waanzin in de strip

Datum: vrijdag 13 maart
Locatie: Bibliotheek Zuid- Kenne-
merland, Gasthuisstraat 32, 2011 
XP Haarlem 
Aanvang: Doelenzaal, 20.00 uur tot 
21.00 uur
Toegangsprijs: Gratis
Boekenbal voor Lezers

Datum: zaterdag 14 maart
Locatie: De Lichtfabriek - Haarlem
Aanvang: 20.00 uur (deur open 
19.30 uur, einde 01:00 uur)
Kaarten: € 17,50, CJP € 15,00. Bij 
Haarlemse boekhandels, www.
lichtfabriek.nl, www.boekenweek.nl
Waanzinnige Zondag

Datum: zondag 15 maart
Locatie: Het Dolhuys, museum voor 
de geest - Haarlem
Aanvang: 15.00 - 18.00 uur
Kaarten: € 12,50 www.dolhuys.nl 
en Boekhandel Atheneum. x

Programma

aerdenhout - Op zaterdag 14 maart 
treed in de Adventskerk (Leeuwe-
rikenlaan 7) te Aerdenhout 'The 
Original Michigan Ramblers of 
Arra Warra' jazzband op, onder 
leiding van Btoni Rietveld. Een 
bijzonder gezelschap, bestaande 
uit negen personen met zange-
res Dinah Elzinga. Onvervalste 
muziek van een heerlijk speels 
gezelschap dat met veel enthou-
siasme prachtige jazz ten gehore 
brengt. Entree is 10 euro per per-
soon (inclusief drankjes), kaart-
jes zijn verkrijgbaar aan de zaal. 
Aanvang van het concert is 20.00 
uur. x

Jazz in de 
Adventskerk
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haarlem - Altijd al willen weten hoe 
Nederland er van boven uitziet, maar 
te bang om een vliegtuig in de stap-
pen? Of last van de oren, en bij het idee 
van turbulentie al de zenuwen? Dan 
is 'Flight Simulator' misschien een 
goed idee, een computerprogramma 
dat het vliegen met allerlei soorten 
vliegtuigen simuleert. Gewoon op de 
grond, achter de computer. Op die 
manier kan iedereen ervaren hoe het 
is om een vliegtuig te besturen. Haar-
lemmer Arthur Schot is al vanaf 1995 
'Flight Simulator instructeur'. Zijn 
passie voor vliegtuigen is lang gele-
den al ontstaan: "Ik heb vroeger bij 
een vliegtuigmaatschappij als bevei-
liger gewerkt, daar is het vliegvirus 
begonnen", aldus Schot.

door Nena Vlas

Arthur Schot kwam vervolgens 
bij computerclub HCC in Haarlem 
terecht. Deze bestond echter uit 
meerdere afdelingen, waarvan de 
Flight Simulator-afdeling maar een 
klein onderdeel was. Dus besloot 
hij om voor zichzelf te beginnen 
en een zaak op te richten: de Flight 
Simulatorclub. Hier geeft hij les 
aan een kleine groep mensen van 
alle leeftijden.

Van diverse pluimage
Het zijn namelijk niet enkel man-

nen, zoals men misschien verwacht, 
die een passie voor vliegtuigen 
hebben. De club bestaat zowel uit 
mannen als vrouwen, jong en oud. 
Er geven instructeurs les, die meer 
dan 400 vlieguren hebben gemaakt 
en zelf piloot zijn geweest. Zij kun-
nen precies alle handelingen laten 
zien, die voor het opstijgen worden 
uitgevoerd. Maar naast de piloten 
met ervaring geeft ook Schot zelf 
les, ondanks dat hij enkel vliegles-
sen voor het plezier heeft gehad.

De club is niet alleen, zoals eerder 
beschreven, bedoeld voor mensen, 
die zelf niet in een vliegtuig durven 
te stappen. Het is ook bedoeld voor 
personen, die het gewoonweg leuk 
lijken om te leren hoe je een vlieg-
tuig moet besturen of voor piloten, 
die er 'geen genoeg van krijgen' en 
in hun vrije tijd ook willen 'vlie-
gen'. Zo zijn er mensen, die komen 
om het mooie landschap te zien en 
een rondje over Nederland willen 
vliegen. Anderen gaan een stapje 

Haarlemmers hebben 
vliegvirus te pakken

Flight Simulatorclub komt bijeen in Kindervreugd

"Alleen het landen van het vliegtuig wordt vaak als erg lastig ervaren; mensen 
crashen regelmatig." (Foto: pr)

verder en vliegen naar het Verre 
Oosten.

Hoogovens
Door de jaren heen hebben er 
steeds meer ontwikkelingen 
plaatsgevonden en zijn er nieuwe 
technologieën ontstaan. Schot: 
"Hierdoor hebben we nu de moge-
lijkheid om alles zeer natuurge-
trouw en realistisch in beeld te 
brengen. Men kan de rookplui-
men van de Hoogovens bij IJmui-
den zien, het is echt ongelooflijk!" 
De mensen vliegen dan ook met 
navigatie, pedalen en instrumen-
ten, die perfect de cockpit van een 
vliegtuig nabootsen.

Mindervaliden
Voor minder valide mensen wordt 
een oplossing bedacht. Zo krijgt 
een man, die last van zijn arm heeft 
alleen een joystick, die hij met zijn 
goede hand kan gebruiken.
Wanneer men het beeldscherm te 
klein vindt of men de beleving nog 
realistischer wil maken, wordt 

een groter scherm gecreëerd door 
meerdere computers aan elkaar te 
koppelen. De moeilijkheidsgraad 
kan enigszins zelf worden bepaald. 
Sommige leden kiezen ervoor om 
met navigatie, pedalen en verdere 
instrumenten te vliegen; dit hoeft 
echter niet. Op deze manier kan 
iedereen op zijn of haar niveau van 
een mooie vlucht genieten.

Lastig
Is het moeilijk om een rondje te 
vliegen? "Alleen het landen van 
het vliegtuig wordt vaak als erg 
lastig ervaren," lacht Arthur Schot, 
"mensen crashen regelmatig."
Wanneer men een echte vliegles 
wil, kost dit vaak veel geld. Dit is 
echter een betaalbare manier om 
te vliegen: iedereen kan elke laat-
ste zaterdag van de maand voor 5 
euro meedoen. De Flight Simula-
torlessen worden gegeven in het 
gebouw van speeltuinvereniging 
Kindervreugd in Haarlem. Voor 
meer informatie kan men kijken 
op flightsimulator.hcc.nl. x

haarlem - Sinds eind november zijn 
bij Studio Locomoco (Gedempte 
Oude Gracht 122A, Haarlem) 
twaalf tekeningen van Haarlemse 
gebouwen te zien. Op zaterdag 14 
maart wordt de expositie feeste-
lijk afgesloten met een open dag, 
een bezoek van de kunstenaar 
(Daan Berkhof) en een bijzondere 
gift. Tijdens deze laatste zaterdag 
van de expositie, nodigen Berkhof 
en Studio Locomoco het bestuur 
van het NZH Museum uit om hen 
een exemplaar van de print 'NZH 
Remise' te kunnen schenken. Het 

museum, gevestigd in het oude 
NZH-complex aan de Leidsevaart, 
is momenteel druk op zoek naar 
een nieuwe locatie. De oude stek, 
die Berkhof tekende voor zijn 
serie, wordt herontwikkeld en 
gaat binnenkort gesloopt worden. 
Volgens Daan en Studio Locomoco 
moet men trots zijn op deze histo-
rische locatie en verdient die dan 
ook een plek in het nieuwe thuis 
van het museum. En dus hebben 
zij besloten om op 14 maart een 
exemplaar van de print als gift aan 
het museum te overhandigen. x

Schenking 'remise' aan NZH Museum
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Op 1 november jl. bestond Luvu alweer 15 

jaar.  Eigenaar Ruud Kerkhoff besloot destijds, 

na ook 15 jaar werkzaam te zijn geweest in 

loondienst, om zelfstandig verder te gaan. 

Het is verbazingwekkend dat wij alweer 15 

jaar het vertrouwen krijgen van families om 

hen bij te mogen staan tijdens een voor hen 

zo’n moeilijke periode. We zien het telkens 

weer als een voorrecht om de uitvaart te 

mogen regelen. Gelukkig hebben wij nog 

steeds een kleinschalige karakter om heel 

persoonlijk te kunnen handelen. Ruud heeft 

in die totaal 30 jaar wel veel zien veranderen 

op uitvaartgebied. Van traditioneel tot bijna 

uitvaartshow kun je wel zeggen. Er worden 

steeds vaker uitvaarten georganiseerd, 

waarbij wordt voorbij gegaan aan enige 

vorm van etiquette. Het was daarentegen 

opmerkelijk toen de slachtoffers van de 

MH-17 terug kwamen, dat iedereen zo vol 

lof sprak over de manier waarop. Luvu vindt 

het fijn om uitvaarten te mogen organiseren 

die mee gaan met de tijd, maar ook een 

bepaalde waardigheid houden. Vaak kijken 

we wel naar alternatieve locaties; aan het 

strand, het openluchttheater, Beeckestijn 

e.d. Toevoeging van beelden en live-muziek, 

om het persoonlijker te maken.

Verder is Luvu altijd zeer transparant geweest 

over wat een uitvaart kost. Onze tariefstelling 

is scherp, maar gaat zeker niet ten koste van 

de kwaliteit. We verzorgen uitvaarten voor 

elke beurs, met voor iedereen dezelfde 

aandacht en betrokkenheid. Steeds vaker 

wordt er gekozen om van te voren bij ons 

de uitvaartwensen vast te leggen, al dan 

niet met een inschrijving, welke weer een 

reductie geeft op de uitvaartnota.

Mocht u meer informatie willen ontvangen, 

neemt u dan gerust eens vrijblijvend contact 

met ons op.

Wij zeggen niet voor niets: Samen naar een 

waardig afscheid.

Luvu Uitvaartbureau

Jan Gijzenkade 75

2025 BC  Haarlem

T: 023-5371375

Luvu Uitvaartbureau; alweer 15 jaar vertrouwd.

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
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Zaterdag 14 maart

10.00-13.00 uur | Start cursus Biolo-

gisch dynamisch moestuinieren

Ben je ook bezig om op een gezon-
de manier je eigen groentes te telen 
of wil je in de buurt aan de slag met 
stadslandbouw? Maar heb je nog 
veel vragen? Dan is deze workshop 
de manier om aan de slag te gaan.
De Nieuwe Akker, Haarlem.

19.30-22.00 uur | Intimate Moves: een 

meditatieve dansavond

Ontdek de intimiteit met jezelf te 
midden van anderen en laat elke 
beweging van binnenuit ontstaan. 
Een avond waarin je liefdevol wordt 
meegenomen om via dans en medi-
tatie de stroom in jezelf te ontdek-
ken.
Intimate Moves, Haarlem.

Maandag 16 maart

18.00-19.30 uur | Maandagavond 

Yoga

Restorative Yoga Nidra: na een paar 
diepe stretches doen we een resto-
ratieve, herstellende houding, waar-
bij je, ondersteund door dekens 
en kussen, je lichaamt opent en 
ontspant. De ademhaling kan weer 
overal komen. Daarna gaan we heer-
lijk liggen om Yoga Nidra te doen, 
ook wel 'yogaslaap' genoemd.
Diana Aben, Haarlem.

Dinsdag 17 maart

19.30-21.30 uur | Basiscursus Mind-

fulness en afvallen

In een groep gaan we het traject 
mindful afvallen volgen. De kracht 
van een groep is dat je samen aan 
de slag gaat, herkenning bij elkaar 
vindt en elkaar kunt steunen. We 
werken regelmatig in tweetallen, 
omdat dat voor de meesten veiliger 
voelt dan alles centraal te bespre-
ken. Theorie wordt afgewisseld met 
veel praktische oefeningen.
Karen van den Brink, Haarlem.

Woensdag 18 maart

20.00-22.00 uur | Anandalezing met 

Christiane Beerlandt over voeding

Waarom hou je van chocola, van 
haring, prei, drop, friet ? De voeding, 

die je eet als sleutel tot zelfken-
nis, persoonlijke ontwikkeling en 
gezondheid.
Ananda, Haarlem.

Donderdag 19 maart 

10.00-12.00 uur | Workshop Genieten 

van kleur met pastelkrijt

Door de rijke schakering aan kleuren 
kun je ervaren hoe fijn het is om 
met kleur bezig te zijn. De opdrach-
ten worden in stapjes opgebouwd, 
zodat je je meer kan verbinden met 
het proces.
Marijke de Vries, Haarlem.

Vrijdag 20 maart

10.00-17.00 uur | Opleiding Medium-

schap & Trance Healing I

Als je als medium wilt werken, is de 
healingenergie ook aanwezig. Wil 
je werken als professioneel healer, 
dan zul je vaak de boodschappen 
van de gidsen mogen doorgeven. In 
de opleiding Mediumschap & Trance 
Healing I maken we die combinatie.
Xander van der Zijden, Vijfhuizen.

Zaterdag 21 maart

19.30-24.00 uur | Spirit Dance Party

Vrij dansen op swingende en mee-
slepende wereldmuziek van dj's 
Cem en Skywalker in de Jugend-
stil-wachtkamer op het station van 
Haarlem. Altijd voorafgegaan door 
een dansworkshop Vijf Ritmes, Bio-
danza en Movement Medicine van 
19.30 tot 20.30 uur.
Spirit Dance, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

De Nieuwe Akker (Foto: pr).

Vijf Ritmes (Foto: pr).

overveen - Iedereen kent wel het ver-
haal waarin Assepoester wordt onder-
drukt door haar stiefmoeder en -zus-
ters maar dan door de prins wordt uit-
verkoren nadat hij haar glazen muiltje 
vindt.  Muzenforum brengt dit verhaal 
op zondag 22 maart om 11.45 uur in 
de aula van het Kennemer Lyceum aan 
het Adriaan Stoopplein 7 in de versie 
van Rossini en diens librettist Jacopo 
Ferretti, uitgevoerd door Joep Onder-
delinden en het Hexagon Ensem-
ble. In deze familievoorstelling is la 
Cenerentola een keukenprinses die 
van wanten weet. Ze is humoristisch, 
gevat en uitstekend in staat de prins 
om haar vinger te winden…

In plaats van de stiefmoeder wordt 
de boze stiefvader Don Magnifico 
ten tonele gevoerd. Het bal blijft 
natuurlijk het hoogtepunt en de 
muiltjes zijn twee samenvoegende 
armbanden geworden. Het Hexa-
gon Ensemble is opgericht in 1990 
en bestaat het komende seizoen dus 
25 jaar. Het heeft concerten gege-
ven in binnen- en buitenland, als 
kwintet en in allerlei combinaties. 
Zo klonk de opera Lady Macbeth of 
Mtensk van Shostakovich drie jaar 
geleden bij Muzenforum. 
Gioacchino Rossini componeerde 

tussen 1810-1868 maar liefst 40 
opera's. In 1825 vestigde hij zich 
als theaterdirecteur in Parijs. Na 
1829 componeerde hij vrijwel niet 
meer. Verteller Joep Onderdelin-
den speelde in vele theaterproduc-
ties, had televisieoptredens, zong 
in musicals en danste in modern 
ballet. Ook is hij bekend van solo-

voorstellingen en als spelend vertel-
ler bij programmatisch werk met 
verschillende muziekensembles en 
symfonieorkesten.
De Zwitserse regisseuse Eva Buch-
man werd opgeleid tot celliste en 
psychologe. Vanaf 2001 regisseert 
zij opera's, met een inzet die al tot 
vele producties heeft geleid. Vol-
gens regisseur en producenten is 
de Familievoorstelling La Ceneren-
tola geschikt voor een publiek in de 
leeftijd van 6 tot 106 jaar. Beleef met 
zijn allen een mooie zondag!
Zaal en kassa zijn open vanaf 11.00 
uur. Kaarten à € 20,-- (CJP en jeugd 
t/m 25 jaar betalen € 10,--) zijn ver-
krijgbaar bij het Primera Postkan-
toor aan de Bloemendaalseweg 234 
en op de dag van de concerten aan 
de kassa in de zaal. Kaarten reser-
veren kan via info@muzenforum.
nl. Stichting Muzenforum organi-
seert elk jaar van september t/m 
april acht zondagochtendconcer-
ten. Bekende musici en soms jong 
talent treden op in een afwisselend 
programma van klassieke muziek. 
Het volledige programma staat op 
www.muzenforum.nl. x

Assepoester als powergirl

Het Hexagon Ensemble is opgericht in 1990 en bestaat het komende seizoen 
dus 25 jaar (Foto: pr)>

heemstede - Flip Hamman geeft op 
dinsdag 24 maart om 14.00 uur bij 
Casca in de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede een lezing 
over The Beatles. Op 6 juni 1964 
was het voor Nederland 'B-day' de 
dag van het historische bezoek en 
optreden van The Beatles. Velen 
herinneren zich de beelden van 
de rondvaart van The Beatles door 
de Amsterdamse grachten, en hun 
optreden in Blokker. Ze zijn dan 

ook niet uit de muziekgeschiede-
nis weg te denken. Flip Hammann 
is bij insiders bekend om zijn grote 
kennis van de legendarische 'Fab 
Four'. Al decennia verzamelt hij 
alle denkbare informatie en film-
materiaal rond het leven en de 
muziek van The Beatles. Tijdens 
zijn lezing zal hij veel bijzonder 
filmmateriaal tonen. De entree is 
4 euro. Reserveren kan via tel. 023-
5483828. x

Flip Hamman geeft lezing over Beatles

Tijd voor uw aangifte inkomstenbelasting 2014!

Claus Accountants: voor ondernemers en particulieren

Nu ook: iedere woensdagochtend inloopspreekuur van 10.00-12.00 uur

Vόόr 1 mei 2015 moet u uw aangifte inkomstenbelasting 2015 indienen. 

Claus Accountants biedt ook de particuliere klant graag ondersteuning bij het 

indienen van zijn/haar aangifte. 

En komt u tijdens het inloopspreekuur dan kan de aangifte gedaan worden terwijl u 

er op wacht. Dit alles tegen een aantrekkelijk tarief.

Claus Accountants aan het Soendaplein in Haarlem heeft de stap naar haar kantoor 

toegankelijker gemaakt en houdt nu iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur een 

inloopspreekuur. Er wordt al goed van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, meldt 

directeur eigenaar Dick Claus

Tijdens dit spreekuur zijn particulieren maar ook ondernemers van harte welkom 

met al hun vragen, denk daarbij aan bijvoorbeeld advies op gebied van schenkingen, 

erfrecht, afkoopsommen.

Claus Accountants bestaat volgend jaar 30 jaar en heeft 12 medewerkers. 

Het kantoor is gevestigd aan het Soendaplein 9 – 11 in Haarlem-Noord. 

Het voormalige ING kantoor (t.o. de Albert Heijn) is nu een modern en warm ingericht 

kantoor met een monumentale uitstraling en een eigen parkeerterrein gelegen aan 

de achterzijde van het kantoor.

Het klantenbestand van Claus Accountants is zeer divers. Ondernemers uit het MKB 

van artsen tot loodgieters, maar ook ZZP’ers en particulieren.

Naast accountancy-, administratieve- en fiscale diensten, loonadministraties, 
verslaggeving voor curatoren en bewindvoerders, biedt Claus Accountants ook 

ondersteuning op specifieke terreinen waarbij specialistische kennis noodzakelijk is 

zoals pensioenen, personeelszaken, bedrijfsoverdracht en subsidies. 

Claus Accountants is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor 

Accountants (NBA) en bij de Register Belastingadviseurs (RB).

Voor meer informatie: tel. 023 – 541 06 60 of www.clausaccountants.nl

bloemendaal - Geschiedenis? Of 
uitbundige fantasie van de blinde 
Homerus? Nog altijd is er onzeker-
heid over die vraag. Maar kleita-
bletten uit Hattusa, de hoofdstad 
van de Hettieten, kunnen ons mis-
schien wat dichter bij een oplos-
sing brengen. In ieder geval doet 
mw. dr. W. Waal een poging daar-
toe in een lezing voor Ex Oriente 
Lux op dinsdag 17 maart om 20.00 
uur in het Kerkelijk Centrum aan 
het Kerkplein 20 in Bloemen-
daal. Ook niet-leden zijn welkom, 
entree is 4 euro. x

Lezing over
oorlog om Troje

haarlem - Dit jaar is het thema van 
de Boekenweek 'Te gek voor woor-
den'. Joost Pollmann, ex-creatief 
directeur van de Haarlemse Strip-
dagen en stripjournalist van de 
Volkskrant, organiseert in samen-
werking met de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland en Kleine Revolu-
tie Producties een expositie rond 
waanzin in de strip. De tentoon-
stelling is gratis te bezichtigen tot 
23 maart in de Bibliotheek Haar-
lem Centrum, (Gasthuisstraat 32). 
Op vrijdag 13 maart, van 20.00 
tot 21.15 uur, geeft Pollmann een 
lezing in de Doelenzaal van de 
Bibliotheek Haarlem Centrum. De 
toegang is gratis. x

Waanzinnige 
strips in bieb

haarlem - In Fotogalerie De Gang is, 
in samenwerking met De Wereld van 
Jansje, de Haarlemse 'fair design'-
winkel - vanaf 16 maart de expositie 
'Jansje in Nepal' van de fotografen 
Lukas Göbel en Theo Captein te zien. 
Deze expositie is gedurende winkel-
openingstijden geopend tot en met 
23 mei. De Gang is gevestigd aan de 
Grote Houtstraat 43 in Haarlem.

Het afgelopen jaar brachten direc-
teur Claudia Stefanutto en styliste 
Linda Dijkslag van De wereld van 
Jansje twee bezoeken aan Nepal. Dit 
om een eigen fair design-productie-
proces op te zetten. Het gaat om 
hippe en eerlijke artikelen, die voor-
zien zijn van het unieke Jansjelabel. 
In september vergezelden de foto-
grafen/filmmakers Lukas Göbel en 
Theo Captein hen op hun reis. Het 
resultaat: een verhelderend, kleur-

rijk, eerlijk en soms ontroerend 
portret van de geboorte van een 
mooi voorbeeld van fair design.
De opening van de expositie zal op 
zaterdag 14 maart plaatsvinden in 
de kerkzaal van de Doopsgezinde 
kerk, ingang Grote Houtstraat 43 
(De Gang). Aanvang is om 16.00 uur. 
Tijdens de opening spreekt Joep 
Stassen met de fotografen en met 
Claudia Stefanutto van De Wereld 
van Jansje over de geboorte van 
een fair design-lijn. Dominee Her-
man Heijn zal vervolgens een korte 
duiding geven onder de titel 'Jansje 
in Nepal, een geestelijke erfenis van 
Pieter Teyler'. Aansluitend is er tot 
18.00 uur gelegenheid om in De 
Gang de expositie te bekijken.
De Gang is gratis toegankelijk en 
voor meer informatie kan men 
terecht op www.fotogaleriedegang.
nl. x

Foto-expositie 'Jansje in Nepal'
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl
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Kiest u voor ons culinaire arrange-
ment of gaat u voor het wellness 
arrangement? De keuze is aan u! 
In het gezellige historische stadje 
Roeselare zit u in het hart van 
West-Vlaanderen en kunt u deze 
prachtige omgeving verkennen. 
Bezoekt u wellnesscentrum Ther-
men R, de Rodenbach brouwerij of 
het Kasteel van Rumbeke? 

Uw verblijf
U logeert in Hotel Mercure in 
Roeselare op ca. 10 minuten 
rijden van het centrum en gunstig 
gelegen t.o.v. de snelweg. Kortrijk 
ligt op 20 km en Brugge op 40 km 
afstand. Het hotel beschikt over 
een restaurant en bar.

Kom genieten in 
Vlaanderen!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 11153.

euro p.p.
133

Wellness arrangement
• 2x overnachting inclusief ontbijt
• 1x driegangendiner op 1e avond
• 1x dagticket Thermen R
• shuttle tussen hotel en Thermen R

Culinaire arrangement
• 2x overnachting inclusief ontbijt
• 1x driegangendiner op 1e avond
• 1x Rodenbachbier en Rodenbach
 kaas (2e avond)
• shuttle naar Roeselare centrum
 en terug
• voucher voor 2x ‘afternoon coffee 
 and cake’ in Roeselare centrum

Prijzen
01/03-31/10 133

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-), 
toeristenbelasting 
(€ 1,50 p.p.p.n.) en 
kosten Calamiteiten-
fonds (€2,50).

zoek & boekcode 11153

haarlem - Het ziet er dan nu toch echt 
naar uit dat er vanaf aankomend 
seizoen niet alleen gevoetbald kan 
worden bij HFC EDO in Haarlem-
Noord, maar ook gehockeyd. Twee 
jaar nadat Johan Wakkie, toenmalig 
directeur van de Koninklijke Neder-
landse Hockeybond (KNHB), EDO 
voorstelde om de overcapaciteit aan 
velden in te zetten voor de groeien-
de hockeysport, komt de realisatie 
daarvan dichterbij. 

door Jacqueline Wallaart

Voor de inrichting van de hoc-
keyafdeling bij HFC EDO heeft 
het bestuur deskundige hulp en 
ondersteuning gekregen van de 
KNHB die in zijn meerjarenbe-
leidsplan 2009-2015 het oprichten 
van zo'n zestig nieuwe hockeyver-
enigingen tot doel heeft gesteld 
om de groei van de sport op te 
vangen. Het was met name oud-
districtsvoorzitter Daan van den 
Vijver, onder andere ook betrok-
ken bij de recente oprichting van 
HC Spaarnwoude, die de omrin-
gende hockeyverengingen ervan 
wist te overtuigen dat de komst 
van een hockeyafdeling bij EDO 
geen bedreiging maar een aanvul-
ling zou zijn voor de sport. 

Spijt
Naast hulp van de KNHB is het spe-
ciaal daarvoor samengestelde hoc-
keywerkgroep van EDO aangevuld 
met drie enthousiaste dames die 
zelf jarenlang hebben gehockeyd 
en tevens de eerste hockeyleden 
zijn van EDO: Rimke Brouwer (21), 
Mimi van Wassem (24) en Chantal 
Schildwacht (25). "Tot anderhalf 
jaar gelden geleden waren we 
teamgenoten bij HC Haarlem", 
aldus Schildwacht, die van haar 
zesde tot haar drieëntwintigste 
jaar bij de Haarlems hockeyclub 
speelde. "Door diverse omstandig-
heden zijn we gestopt."
Van Wassem vervolgt: "We missen 
het hockeyen toch en kunnen niet 
wachten om weer te beginnen; als 
het goed is kan dat binnenkort 
bij EDO." Schildwacht: "Hockey 
is een groeiende sport en bij de 
bestaande hockeyverenigingen 
in onze regio zijn er al geruime 
tijd wachtlijsten. Omdat de voet-
balvelden bij EDO niet volledig 

worden gebruikt, de groei in de 
voetbalsport stagneert en de ver-
enging de kinderen uit de buurt 
graag de mogelijkheid geeft om te 
hockeyen, is dit een win-winsitu-
atie." Brouwer: "Als de door onze 
werkgroep voorgestelde intentie-
overeenkomst met de gemeente 
wordt getekend dan hopen we te 
kunnen starten met de voorberei-
dingen voor een nieuw aan te leg-
gen hockeyveld met verlichting, 
gelegen naast het hoofdveld en 
grenzend aan de Planetenlaan."  

Familie
Toen het bestuur drie weken 
geleden aangaf dat het voor nege-
nennegentig procent zeker is dat 
er vanaf het seizoen 2015/2016 
gehockeyd kan gaan worden bij 
EDO, heeft het drietal het nieuws 
direct verspreid via een speci-
ale Facebookpagina en de web-
site van HFC EDO. Ook hebben 
ze flyers opgehangen op scholen 
en in winkelcentra. Van Was-
sem: "De Facebookpagina wordt 
goed gedeeld. We hebben nu al 
zo'n twintig schriftelijke aanmel-
dingen en ook veel mondelinge 
toezeggingen. Naast het kunnen 
starten met een heren- en dames-
team hopen we dat vooral ook veel 
jonge kinderen zich zullen aan-
melden vanwege de wachtlijsten 
en ledenstops bij de omliggende 
hockeyverenigingen. En broer-
tjes, zusjes en kinderen van EDO-
voetballers. We zijn tenslotte een 
echte familievereniging."
Dit laatste wordt onderstreept 
door het feit dat de huidige leden 
vanaf de introductie van het 
plan enthousiast zijn over deze 
uitbreiding die gezien wordt als 
een waardevolle toevoeging aan 
de gezinsvereniging die EDO is. 
Brouwer: "We hebben ook een 
aantrekkelijke contributie omdat 
we nagenoeg dezelfde contributie 
aanhouden als die van de voetbal. 
Daarnaast krijgt iedereen die zich 
nu inschrijft, het eerste jaar € 50,-
- korting op de contributie omdat 
we nog wel wat kinderziektes ver-
wachten."

Hockeycultuur
Om de twee weken wordt er door 
het hoofdbestuur en de hockey-
werkgroep vergaderd over de 
invulling van de nieuwe hocke-
yafdeling bij EDO. Van Wassem: 
"Bij hockey gaat een aantal dingen 
anders dan bij voetbal; wij zijn er 
om die speciale hockeycultuur in 
te voeren. Zo wordt er in de rust 
fruit gegeten en na de wedstrijd 
samen met de tegenstander limo-
nade gedronken." Naast jarenlan-
ge ervaring als speelsters hebben 
Van Wassem en Schildwacht ook 
ervaring als jeugdcoach en aan-
voerder: "In die 'functies' moesten 
we ook veel regelen en die kennis 
komt nu goed van pas. De coa-
ching en het fluiten bij de jongste 
jeugd zal vooral door de ouders 
en seniorleden moeten worden 
opgepikt."
Van Wassem: 'Via het ledenadmi-
nistratiesysteem LISA zijn trai-
ningsfilmpjes te bekijken; je hoeft 
dus zelf geen hockeyer te zijn om 
een leuk trainingsprogramma in 
elkaar te zetten." Voor de oudere 
jeugd hebben de scheidsrechters 
een speciaal diploma nodig. Dat 
zijn allemaal zaken die geregeld 
moeten worden. Net als de kle-
ding, die qua kleuren uiteraard 
lijkt op die van de voetballers. De 
eerste sponsor is overigens al bin-
nen: tijdens een feestje beloofde 
deze het damesteam te sponsoren 
als het allemaal door zou gaan 
en hij heeft zich aan zijn woord 
gehouden."

Feest
Over hoe de relatie met de voet-
ballers zal worden zijn de dames 
duidelijk: hockey en voetbal moet 
een worden: "De voetballers gaan 
kijken bij de hockeyers en anders-
om. Het wordt alleen nog maar leu-
ker bij EDO. Dat de hockeyfeesten 
gezellig zijn is algemeen bekend 
en de hockeyers schuiven graag 
aan bij de bestaande EDO-feesten 
hoor, die zijn ook heel leuk!" Meer 
informatie over hockey bij EDO 
en hoe men zich kan inschrijven 
(voor eind mei) is te vinden op 
www.hfcedo.nl. x

"Hockeyafdeling bij EDO is geen
bedreiging maar een aanvulling"

Rimke Brouwer, Mimi van Wassem en Chantal Schildwacht voor het veld waar na 
de zomer op gehockeyd moet gaan worden: "We kunnen niet wachten!" (Foto: 
Jacqueline Wallaart).

HFC EDO wordt Hockey en Football Club EDO

heemstede - Ellen Dikker, 'typetjes-
specialist' bij uitstek, is uniek in het 
huidige cabaretlandschap en wordt 
alom gewaardeerd om haar kwali-
tatief hoogwaardige programma's. 
Vrijdag 20 maart om 20.15 uur duikt 
zij in Theater De Luifel aan de Heren-
weg 96 met het programma 'Groene 
Vingers' in de wondere wereld van 
bio, eco en oer.

Ellen Dikker deed de Theater-
school in Eindhoven en won in 
2006 de Persoonlijkheidsprijs op 
het cabaretfestival Cameretten. 
Tien jaar eerder, toen ze afstu-
deerde aan de Theaterschool, zei 
de directeur in zijn speech dat hij 
een echte cabaretière in haar zag. 

Maar Ellen trok haar eigen plan; 
zij ging voornamelijk acteren. Ze 
stond in grote en kleine zalen met 
allerlei producties, speelde op fes-
tivals als De Parade en Boulevard, 
maakte eigen voorstellingen bij 
productiehuizen en werkte met 
verschillende gezelschappen. Ze 
speelde een aantal rolletjes in 
televisie- en filmproducties, waar-
onder de Oscar-Winning-Movie 
Antonia.
En toen schreef Ellen zich in bij 
Cameretten, het meest prestigi-
euze cabaretfestival van Neder-
land. En werd ze eindelijk die 
cabaretier die haar theaterdirec-
teur al zoveel eerder in haar zag. 
Het duurde even, maar dan heb 
je ook wat. Met 'Groene Vingers', 
haar vierde voorstelling, schoffelt 
Ellen de boel eens lekker om. Op 
zoek naar vaste grond duikt ze in 
de wondere wereld van bio, eco 
en oer. Een wereld waar de tragi-
komische, hypervrolijke of licht 
doorgedraaide types van Ellen 
uitstekend tot bloei komen. Soms 
hard als snoeihout, dan weer 
breekbaar als bloesem, maar altijd 
met het gezicht naar de  zon. Haar 
vaste schare bezoekers breidt zich 
telkens uit. Wie haar eerder heeft 
gezien wil dit programma ook 
zien, voor wie haar niet heeft 
gezien wordt het hoog tijd eens 
kennis te maken. 
Kaarten à € 17,50 zijn verkrijgbaar 
via de website www.podiaheem-
stede.nl, aan de kassa van Theater 
de Luifel of, mits voorradig, voor-
afgaand aan de voorstelling. x

Ellen Dikker schoffelt
de boel om in de Luifel

Ellen Dikker is een 'typetjes-specialist' 
bij uitstek (Foto: pr/Michiel Poodt).
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

haarlem - Op 13 januari 2012 zonk het 
cruiseschip Costa Concordia bij het 
eiland Giglio in Italië. Het telefoon-
gesprek tussen kapitein Schettino 
en kustwacht Gregorio de Falco, die 
hem tevergeefs beval terug te keren 
naar zijn schip, werd op YouTube 
een wereldhit. Xandra Mizee schreef 
samen met haar zus Nicolien Mizee 
een opera over dit drama. "Deze 
gebeurtenis gaat over kwaad en goed 
en er hoefden eigenlijk alleen nog 
noten onder worden gezet en je had 
al een opera", zegt Xandra Mizee.

door Christa Warmerdam

Xandra Mizee is initiatiefneemster 
van de Kleine Opera, de stichting 
die de opera over het onfortuinlijke 
cruiseschip Costa Concordia in juni 
van dit jaar in de Philharmonie zal 
opvoeren. Samen met bestuurslid 
van de Kleine Opera, Hans Kleipool, 
legt ze uit hoe deze productie tot 
stand is gekomen en wat het nu al 
heeft opgeroepen. "We hebben op 
Facebook veel positieve reacties 
gehad, maar ook een aantal reac-
ties van mensen, die niet kunnen 
begrijpen waarom we hier een 
opera van gemaakt hebben. Som-
mige mensen vragen zich af of je 

wel een opera kan maken over een 
ramp, die nog maar drie jaar geleden 
gebeurd is. Maar Erik van Muiswin-
kel kwam al in 2013 met zijn show 
'Schettino', een cabaretvoorstelling 
waarbij hij zich liet inspireren door 
de ramp van de Costa Concordia", 
aldus Kleipool.
Mizee vult hem aan: "Ik heb nooit 
gedacht dat het dit soort reacties 
zou oproepen. Ik heb met een over-
levende van de ramp gesproken en 
hij heeft mij nooit gevraagd waarom 
ik deze opera wilde maken. Ik snap 
het ook niet; als je over een ramp 
mag praten en schrijven, waarom 
zou je er dan niet over mogen zin-
gen?"

Mythe
Zij vervolgt: "Dit hele drama is 
als een opera waar goed en slecht 
tegenover elkaar staan. De kapitein 
van het schip is slecht, hij heeft als 
een soort macho Berlusconi dui-
zenden mensen in gevaar gebracht 
om de stoere bink uit te hangen. 
Hij deed alsof er niets aan de hand 
was toen het schip openscheurde 

en verliet vervolgens als een van 
de eersten het schip. De kust-
wachtcommandant, die maar blijft 
schreeuwen "Vada a bordo, cazzo!" 
('Ga aan boord, lul!' -red.), dat is toch 
ook puur drama. De opening van de 
rechtszaak tegen de kapitein werd 
in een theater gehouden, omdat 
er zo veel belangstelling voor was. 
Ook al zo'n mooi gegeven. Nu ik 
deze opera geschreven heb, begrijp 
ik hoe een mythe kan ontstaan. De 
personages stijgen boven zichzelf 
uit en de betekenis van alles is gro-
ter dan zijzelf."
Opera Costa Concordia is Neder-
lands gezongen en geschikt voor 
alle leeftijden. Te zien: vrijdag 19 
en zaterdag 20 juni (aanvang om 
20.15 uur) in de Kleine Zaal van de 
Philharmonie, aan de Lange Begij-
nestraat 11 in Haarlem. Kaartjes 
kosten 20 euro, waarvan 2 euro 
wordt gedoneerd aan de Konink-
lijke Nederlandse Redding Maat-
schappij. Kaartjes kunnen vanaf nu 
besteld worden op www.theater-
haarlem.nl. Meer info is te verkrij-
gen via www.dekleineopera.nl. x

"Als je erover mag praten, 
waarom niet erover zingen?"

Kleine Opera maakt voorstelling over Costa Concordia

Hans Kleipool en Xandra Mizee van de Kleine Opera, de stichting die een opera 
brengt over het drama met het cruiseschip Costa Concordia (Foto: Christa War-
merdam).

bloemendaal - Een recordaantal van 46 
vmbo-klassen debatteerde afgelopen 
vrijdag op de 8e editie van het lande-
lijke VMBO Debattoernooi, waaron-
der het Hartenlust mavo dat met hun 
twee teams op respectievelijk de 23e 
en 29e plaats eindigden.

Na een zinderende finale tegen 
het Buitenhout College uit Almere 
bleek Christelijk Lyceum uit Apel-
doorn de beste sprekers in huis te 
hebben. De deelnemers van vmbo-
scholen uit heel Nederland gingen 
onder andere de verbale strijd met 
elkaar aan over overgewicht, het 
Nederlandse asielbeleid en de vraag 
of docenten gevoelige onderwerpen 
als geloof beter kunnen vermijden 
in de klas. Het debattoernooi wordt 
jaarlijks georganiseerd door Stich-
ting Nederlands Debat Instituut, 
deze editie met steun van onder 
andere het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, minis-
terie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, Fonds 21, Almere Dicht-
bij en nationaleonderwijsgids.nl. 
Gastlocatie was het Buitenhout 
College in Almere. 

Stellingen
Het landelijke VMBO Debattoernooi 
is de grootste scholierencompetitie 
binnen het vmbo. Alle deelnemen-
de scholen vaardigen teams van 
vijf sprekers af. Tijdens drie span-
nende debatrondes werd bepaald 
welke twee scholen het verdienden 
om in het finaledebat te staan. De 
leerlingen konden de stellingen 
vooraf voorbereiden, maar wisten 
pas kort van tevoren of zij voor- of 
tegenstanders moesten zijn. Daar-
naast was er een improvisatiestel-
ling, welke pas vlak voor het debat 

werd bekendgemaakt. De deelne-
mers debatteerden dit jaar over de 
volgende stellingen: 
- Leerlingen die gemiddeld een 7 
staan moeten vrijstelling van lessen 
kunnen krijgen.
- Gewortelde minderjarige vreem-
delingen moeten altijd kunnen 
blijven, ook als hun asielaanvraag 
onterecht blijkt.
- Scholieren met overgewicht moe-
ten verplicht iedere dag nablijven 
voor extra gymlessen.
- Docenten kunnen discussies over 
gevoelige onderwerpen zoals geloof 
beter vermijden in de les.
- Artiesten moeten publiekelijk wei-
geren om op te treden in landen 
waar homoseksualiteit strafbaar is.

Meer aandacht
Dit jaar bestaat het vmbo 15 jaar 
en het jubileum wordt gevierd met 
verschillende activiteiten om een 
tegengeluid te geven aan de vaak 
nogal negatieve beeldvorming 
rondom het vmbo. De Stichting 
Nederlands Debat Instituut juicht 
dit tegengeluid van harte toe. Het 
niveau van de debatten die door de 
vmbo'ers worden gevoerd is hoog. 
De scholieren gaan in op elkaars 
argumenten, weerleggen die inhou-
delijk en brengen hun toegewezen 
standpunten overtuigend naar 
voren. Door te oefenen in debat-
teren in de klas krijgen de leerlin-
gen meer zelfvertrouwen en leren 
zij standpunten van verschillende 
kanten te bekijken, te bevragen en 
te begrijpen. Deze toets der ideeën 
is de zuurstof van iedere democra-
tie. Kortom, debatteren op school is 
een bewezen middel om jongeren 
voor te bereiden op actief burger-
schap. x

Hartenlust mavo 23e en 29e
op het VMBO Debattoernooi

De twee teams van het Hartenlust mavo (Foto: pr).
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Snufjes en sociaal
kernwoorden
Nieuw Overbos

Vlaggen kunnen 
uit bij wandelaars
en fietsers

Heet hangijzer
levert weinig
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Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

023-7516150
BINNENWEG 101

PER 1 APRIL
NU OOK IN

HEEMSTEDE!
(geen grap)

De fietsspecialist 
die je niet laat lopen

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 20 mrt - do 26 mrt)
Huisgemaakte Noordzee paté met 

rucola mierikswortel crème
Varkenshaas met onze 

welbefaamde Stroganoff saus 
Brownie met bloedsinaasappelijs 

€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 23 mrt - do 26 mrt)
Romig visstoofpotje met 

aardappelselderijpuree  € 10,50

Zet in uw agenda – Open Golfdag: 
19 april!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Verkiezingscontainer

heemstede - Het is woensdag 18 maart een komen en 
gaan bij het stembureau van station Heemstede/Aer-
denhout. Wie op weg naar het werk nog wilde stemmen 
voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, kon 
terecht in een daarvoor speciaal neergezette contai-

ner. In totaal waren er op 58 NS-stations stembureaus 
ingericht, die speciaal voor forenzen extra vroeg de 
deuren openden. De verkiezingsuitslagen waren bij het 
ter perse gaan van deze krant nog niet bekend (Foto: 
Christa Warmerdam). x

bloemendaal - Op donderdag 26 
maart zullen vier jonge talenten 
optreden in De Kapel. Zij zijn leer-
lingen van de Jong Talent Afdeling 
van het Koninklijk Conservatori-
um Den Haag: Nikola Meeuwsen, 
Peiting Xue, Victor Su en Joshua 
Saldi. Op het programma staan 
werken van onder anderen Bach, 
Beethoven, Haydn, Mozart, Schu-
bert en Chopin. Aanvang is om 
20.00 uur. Podium De Kapel is 
te vinden aan de Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. Voor meer info: 
www.dekapel-bloemendaal.nl. x

Jong talent 
aan de vleugel

heemstede - Van maandag 23 maart 
tot en met vrijdag 17 april is bij 
Casca een expositie van de cursis-
ten van Dominica Dogge en Gemma 
van Schendelen te zien.
Dogge verzorgt de cursus Tekenen & 
schilderen en Van Schendelen geeft 
de cursus Schilderen met olieverf.
De bijzondere kunstwerken zijn 

te zien in activiteitencentrum De 
Molenwerf, aan de Molenwerfslaan 
11 in Heemstede, tijdens openings-
uren: maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 
tot 17.00 uur. x

Tentoonstelling cursisten 
Dogge en Van Schendelen

Een van de cursisten aan het werk 
(Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

bloemendaal - Op zondag 22 maart 
om 10.30 uur zal Erik Jan Tillema 
een religieuze bijeenkomst leiden 
in De Kapel aan de Potgieterweg 
4 met als thema 'De toren van 
Babel'. Men leest het overbeken-
de verhaal van de toren van Babel. 
Dit keer gaat men er op een andere 
manier naar kijken. Het verhaal 
wordt namelijk meestal negatief 
geïnterpreteerd: de hoogmoed 
van de mens wordt gestraft. Maar 
is het ook mogelijk om er op een 
positieve manier naar te kijken? 
De toegang is gratis. Voor meer 
info: www.dekapel-bloemendaal.
nl. x

Bijeenkomst
in De Kapel

bloemendaal - Hockey Club Bloe-
mendaal heeft het lopende con-
tract met de hoofdcoach van 
Dames 1, Jorge Nolte, verlengd. 
"Na het succes van vorig jaar, 
waarin promotie naar de hoofd-
klasse is afgedwongen, en de 

goede resultaten in de eerste helft 
van het lopende seizoen, willen 
we graag de samenwerking met 
Jorge voortzetten", aldus Pepijn 
Post, bestuurslid tophockey bij 
HC Bloemendaal. Klein, afgelopen 
jaren assistent van Nolte, vertrekt 
bij Bloemendaal. Hij heeft samen 
met de hoofdcoach een groot aan-
deel gehad in het succes van de 
afgelopen jaren. In de komende 
periode zal meer over zijn opvol-
ging bekend worden. x

Jorge Nolte blijft
bij Bloemendaal

Jorge Nolte (r.) en Rutger Klein; de een 
blijft en de ander gaat (Foto: pr).

vogelenzang - Op zondag 22 maart 
is er een open dag in de Moes-
tuin Leyduin. Tijdens deze open 
dag, die van 13.00 tot 17.00 uur 
duurt, krijgt men tips, kan men 
kruidenplantjes en meerjarige 
bloemen kopen, maar wordt ook 
aan de inwendige mens gedacht. 
De Moestuin Leyduin is te vin-
den aan de 2e Leijweg tegenover 
nummer 7, het Juffershuis (grens 
van Heemstede en Vogelenzang). 
Lopend of met de fiets kan men 
tot de tuin komen. Als men met 
de auto komt, kan men deze par-
keren op de parkeerplaats de 
Kakelije. x

Open dag bij 
Moestuin Leyduin
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten

MUZIEKLES
 

Gitaar-Piano-Viool-Cello
Saxofoon-Klarinet
Accordeon-Drums

of Stemvorming-Zang
Klassiek/LM/POP/Jazz

Muziekschool 't Muzenhuis
Haarlem-Velserbroek-Lisse

Tel. 023 - 536 05 25
www.muzenhuis.nl

IPAD
basiscursus voor 50+

6 lessen van 2 uur.
Start op 14 april a.s.

Kleine groepen, duidelijke
uitleg, inclusief

uitgebreid lesmateriaal.
Kijk voor meer informatie

op www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

 

VAKANTIEHUIS
Te koop gemeubileerde

vak.woning in Noordwijk,
met klein achterstallig

onderhoud, 400 m2 tuin met
zwembad, veel privacy.

Vraagprijs 29.500,-
Zien is kopen

Tel: 06-10461132
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Wil je ook meer rust in je hoofd? Meer focus?
Je energieker voelen?

Mindfulness (aandachttraining)

Start 1 april: nieuwe cursussen in Bloemendaal!
Rick Shamier, 06 – 444 256 12 www.bewustinontwikkeling.nl

heemstede - ProRail had de spoorweg-
overgang bij het Laantje van Alverna 
in Heemstede niet mogen afsluiten 
afgelopen oktober. Het gaat namelijk 
om een openbare weg, zo oordeelde 
de bestuursrechter afgelopen week. 
De vlaggen gingen uit bij diverse wan-
delaars en fietsers, die deze overweg 
gebruiken voor een wandeling van 
bijvoorbeeld station Heemstede naar 
de Oase of verder naar Zandvoort. De 
Fietsersbond en Wandelnet hebben 
veel tijd gestoken in de zaak. "We zijn 
zeer gelukkig met de uitspraak van de 
rechter", zegt woordvoerder Vladimir 
Mars van Wandelnet gevraagd om 
een reactie.

door Marilou den Outer

Mars: "Het wandel- en fietsseizoen 
is weer begonnen en we hopen 
dat de overweg zo snel mogelijk 
weer opengaat." Zo'n vaart zal het 

waarschijnlijk niet lopen. Zowel de 
Gemeente Heemstede als ProRail 
lijken te willen aansturen op eerst 
een overleg tussen alle partijen, 'op 
korte termijn'. Ook is het moge-
lijk dat een van beide partijen, de 
gemeente voorop, in beroep tegen 
de uitspraak zal gaan. Gemeente 
noch ProRail sluit een hoger beroep 
op dit moment helemaal uit. Ze 
willen niet veel kwijt. "Het is onze 
intentie om snel het overleg in te 
gaan, dit is de eerste stap", aldus een 
woordvoerster van de gemeente. 
Mercedes Scholten, namens Pro-

Rail: "We bestuderen de uitspraak 
en willen vervolgens zeker met de 
gemeente om de tafel gaan." Partij-
en hebben tot zes weken na de uit-
spraak de tijd om in hoger beroep 
te gaan.
Een belangrijk punt in de onder-
handeling zal de veiligheid zijn. 
Directe aanleiding tot afsluiting in 
oktober was een dodelijk ongeval 
met een automobiliste op de over-
gang. Wat betreft Wandelnet kan 
openstelling nu beperkt blijven 
tot wandelaars en fietsers. Immers, 
voor auto's heeft ProRail inmiddels 
al een extra aanvoerweg achter de 
spoordijk aangelegd.

Proefproject
Voorheen was er voor het lang-
zaam verkeer een klaphek bij de 
overweg. Dat functioneerde wel, 
maar men wil nu naar een nieuw 
beveiligingssysteem. Met lampen 
bijvoorbeeld of met een hek, dat 
automatisch open- en dichtschuift, 
net als bij sommige bedrijfster-
reinen. Dat is nog nergens op een 
spoorovergang toegepast, dus 
mogelijk wordt 'Alverna' een proef-
project. Gefinancierd door het rijk, 
want staatssecretaris Mansveld van 
Infrastructuur had al eerder laten 
weten een potje te hebben voor dit 
soort beveiliging.

Rigide
Of ProRail hier allemaal in meegaat, 
is nog even afwachten volgens Vla-
dimir Mars van Wandelnet: "ProRail 
hanteert een rigide veiligheidsbe-
leid met als leus 'de beste overweg 
is een gesloten overweg'. x

Spoorwegovergang bij Alverna 
in Heemstede moet weer open

Vlaggen gaan uit bij wandelaars en fietsers

De bestuursrechter heeft gesproken: 
het Laantje van Alverna is een open-
bare weg, dus moet de overgang weer 
open. Maar of dat zo snel zal gebeu-
ren, is nog maar de vraag (Foto: Mari-
lou den Outer).

heemstede - Onlangs kreeg de crisisop-
vang en observatie van de Hartekamp 
Groep op feestelijke wijze een Fun2Go 
duofiets uitgereikt, gedoneerd door 
Rabobank Bollenstreek. Hiermee ging 
een lang gekoesterde wens in vervul-
ling.

De Fun2Go fietsen zijn ideaal voor 
cliënten, die minder goed ter been 
zijn. Op deze duofiets zitten twee 
mensen naast elkaar en er zit een 
motor op ter ondersteuning. Hier-
door kunnen cliënten samen met 
een begeleider op pad en een stuk 
fietsen over het terrein van de Har-
tekamp of zelfs daarbuiten. De duo-
fiets is erg populair bij de cliënten. 
Jong en oud maken er graag gebruik 
van en dankzij deze nieuwe fiets 
hoeven ze geen fiets meer te lenen 

bij een van de andere woningen op 
het terrein.
De crisisopvang en observatie-unit 
van de Hartekamp Groep bestaat in 
deze hoedanigheid nu iets meer dan 
vijf jaar. Er zijn in totaal tien bed-
den. Zes bedden voor crisisopvang 
en vier voor observatie. Een cliënt 
verblijft in eerste instantie voor een 
periode van drie weken op de unit. 
Dit kan worden verlengd met drie 
weken. Voor observatie verblijft de 
cliënt meestal langere tijd op de 
unit.
De crisisopvang en observatie-unit 
biedt cliënten de mogelijkheid voor 
een time-out. Ze kunnen hier tot rust 
komen wanneer dat nodig is. x

Rabobank Bollenstreek schenkt 
duofiets aan Hartekamp Groep

Een lang gekoesterde wens is in ver-
vulling gegaan (Foto: pr).

heemstede - Het aardse met het mys-
tieke wordt verbonden in de voor-
stelling 'Santiago', die Leoni Jansen 
en Eric Vaarzon Morel op vrijdag 27 
maart geven in Theater de Luifel. 
Aanvang is om 20.15 uur.

Eric Vaarzon Morel is een veelzij-
dige flamencogitarist en compo-
nist. Op Leoni Jansens repertoire 
staan Keltische folk, Afrikaanse 
liederen en tijdloze ballads en 
popsongs. Dit tweetal vindt elkaar 
in hun grote liefde voor muziek. 
Ze reizen in het programma 'San-
tiago' elkaar tegemoet. Hij neemt 
in het diepste zuiden van Spanje 
- de bakermat van de flamenco - 
de Zilverroute vanuit Sevilla; zij 
bereist de oeroude pelgrimsroute 
vanuit het Keltische noorden. 
Ze treffen elkaar uiteindelijk in 
Santiago de Compostela, een van 
de oudste bedevaartplaatsen van 
Europa.
Wat brengt hen samen, wie gingen 
hen voor en waar staan ze nu zelf, 
in de muziek en in hun leven? Het 
theaterconcert Santiago verbindt 
het aardse met het mystieke, 
reist over oude wegen, via dich-
ters, schilders en schrijvers, langs 

christelijke, Moorse en heidense 
paden. In het Nederlands, Engels, 
Spaans en Keltisch gaan zijn op 
zoek naar de schoonheid, die hen 
inspireert en bindt.
Kaarten à 19,50 euro zijn verkrijg-
baar via www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de, op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur of voorafgaand aan de 
voorstelling. x

Uiteenlopende werelden in 
theaterconcert 'Santiago'

Leoni Jansen en Eric Vaarzon Morel 
treden op in De Luifel (Foto: Merlijn 
Doomernik).

Velden Cricketclub Bloemendaal 
voortaan in optimale conditie

bloemendaal - Afgelopen zaterdag heeft wethouder Tames Kokke de nieuwe, 
geheel automatische beregeningsinstallatie van Cricketclub Bloemendaal in 
werking gesteld. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het kader van het 
105-jarige bestaan van de club. Wethouder Kokke: "Ik hoop dat u nu uw geliefde 
en spectaculaire cricket nog vaker en onder de meest gunstige omstandigheden 
kunt beoefenen. En dat u zich kunt richten op het binden van nieuwe jeugdige 
leden aan de club om uw eigen toekomst veilig te stellen." (Foto: pr) x

regio - Op zaterdag 21 maart is de 
landelijke Compostdag. Traditie-
getrouw deelt de Gemeente Bloe-
mendaal dan gratis zakken com-
post uit bij de Milieustraat. De 
gemeente wil op deze manier alle 
inwoners bedanken voor het goed 
scheiden van afval. De compost is 
gemaakt van het groente-, fruit 
en tuinafval, dat in de gemeente 
is opgehaald. Wethouder Richard 
Kruijswijk is 's morgens vanaf 
10.00 uur aanwezig in de Milieu-
straat (Brouwerskolkweg 2, Over-
veen) om de zakken compost uit te 
delen aan bewoners. Tussen 09.00 
en 12.00 uur kunnen inwoners 
van de Gemeente Bloemendaal 
hier compost afhalen. Inwoners 
van Bennebroek kunnen van 
09.00 tot 16.00 uur terecht bij de 
Milieustraat van Heemstede. Men 
dient een legitimatiebewijs mee te 
nemen. Per huishouden worden 
maximaal vier zakken compost 
verstrekt (zolang de voorraad 
strekt). x

Gratis compost 
als beloning
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De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
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grotere honden ook
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023-5847009 Zwaanshoek
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

ELEKTRICIEN
heeft nog tijd voor uw

opdrachten
023-5385358

of kijk bij
andrevlaar.nl

 

HARLEQUIN
ANTIEK/BROCANTE

STIJLVOLLE UNIEKE - DE
MEEST BIJZONDERE

ARTIKELEN VOOR
VERASSENDE PRIJZEN -
HEEREWEG 210,2161ET

LISSE
0622907657

HARLEQUIN-LISSE.biz

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
PEUTERMUZIEK
start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a. 15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling vanaf
4 mnd-5 jaar. KIJK SITE !
Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

DOE MEE EN VOEL JE FIT!
DUINTRAININGEN

het hele jaar

in de Waterleidingduinen
Hardlopen op diverse niveaus, ook voor beginners

Sportwalk
Low impact training: rustig tempo

Nordic Walking conditietraining, ook voor beginners

Alle trainingen onder enthousiaste en ervaren leiding

in stimulerende, gezellige groepen

Meer informatie www.kennemerrand.nl 

Kom de eerste keer vrijblijvend meedoen

Ontslag?

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 
tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief(sinds 1974)

Tuin- en serremeubelen
Parasols en meer.

 www.tch-exclusief.nlOnze collecties:

Openingstijden: Maandag en dinsdag op afspraak, woensdag t/m zaterdag 

van 10.00 – 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

1000 m2 showroom!

KOM IN DE KAS!!
Zondag 22 maart a.s. zijn van 10:00 tot 16:00 uur de 

bekende Stylistes Lisa en Anniek bij ons creatief 
met allerlei vormen van hout. Een boeiend en leuk 
uitje voor het hele gezin, u bent van harte welkom!

Vrij parkeren op eigen terrein.
Ma t/m za geopend van 10:00 tot 16:00 uur

Vetplantenkwekerij John Warmerdam
Hyacintenlaan 25 – 2182 DE Hillegom



heemstede - Tal van verzorgingshuizen 
in Nederland sluiten. Bezuinigingen 
alom. Opmerkelijk is daarom het ini-
tiatief van zorginstelling Sint Jacob 
om samen met investeerder Syntrus 
Achmea Real Estate & Finance een heel 
nieuwbouwcomplex van de grond te 
tillen in Heemstede. Nieuw Overbos, 
dat vandaag officieel wordt geopend 
door presentatrice Ria Bremer, is 
een combinatie van 97 vrije sector 
huurappartementen met toegang 
tot zorg, een gezondheidscentrum, 
pedicure en kapper en: kleinschalige 
wooneenheden voor 48 mensen met 
dementie. Voor dat laatste is grote 
belangstelling: er staan dertig men-
sen op de wachtlijst.

door Marilou den Outer

Nieuwe bezems vegen schoon, was 
de overtuiging van Anitra Louwers, 
voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Sint Jacob, toen in 2006 duide-
lijk werd dat het oude Overbos aan 
de Burgemeester van Lennepweg 
zijn beste tijd had gehad. Toen al 
was de trend zichtbaar, dat men-
sen steeds langer thuis willen blij-
ven wonen, in eigen omgeving, en 
dat zij steeds later de stap richting 
verzorgingshuis zetten. Ook de 
ideeën over zorg voor mensen met 
dementie en Alzheimer waren aan 
het verschuiven. Ideaal lijkt nu een 
woonhuisachtige setting met veel 
interactiemogelijkheid. Het oude 
Overbos op die manier verbouwen 
leek al snel geen optie, dus het 
werd nieuwbouw, een woon-zorg-
centrum.

Nieuwste snufjes
Op de begane grond en de eerste 
verdieping zijn afdelingen inge-
richt voor telkens acht cliënten. 
Louwers: "We kunnen eigenlijk 
spreken van 'patiënten'. De meeste 

mensen komen hier pas als het 
thuis echt niet meer gaat." In de 
nieuwbouw zijn de nieuwste snuf-
jes opgenomen. In de gangen en 
de verblijfsruimten zijn sensoren 
aangebracht, die ongebruikelijke 
bewegingen registreren. "Vroeger 
moesten verzorgenden overdag, 
maar ook 's nachts telkens rondes 
doen om te kijken of niemand aan 
het dwalen was of uit bed was geval-
len. Dus ook telkens bij mensen bin-
nenvallen. Dat hoeft nu niet meer." 
Handig zijn ook de gordijnen, die 
automatisch sluiten en opengaan 
en het fornuis, dat zichzelf uit 
draait. Verder is de laatste jaren 
steeds meer aandacht voor welzijn. 
Zelfs daar staat de techniek voor 
niets. In Nieuw Overbos zijn overal 
lampen aangebracht van 1.000 lux, 
die mensen het gevoel geven dat er 
altijd daglicht is. Onder het motto: 
iedereen wordt blijer van lente- dan 
herfstlicht. De lampen gaan zachter 
en harder al naar gelang er activi-
teit is.

Maar het allerbelangrijkste voor 
de patiënten is toch wel, wil Anitra 
Louwers benadrukken, het sociale 
contact in de ruimtes voor mensen 
met dementie. Elke afdeling heeft 
een ontmoetingsruimte, maar ook 
een eigen keuken, waar mogelijk-
heid is om samen eten te bereiden. 
Dat mes snijdt aan twee kanten ver-
wacht de voorzitter, want in de ves-
tiging Klein België van Sint Jacob in 
Haarlem blijkt al wel, dat vanwege 
bijvoorbeeld die aanwezigheid van 
de keuken, familieleden vaker op 
bezoek komen. In een dergelijke 
omgeving willen ze net iets mak-
kelijker de handen uit de mouwen 
steken. "Het is veel huiselijker. Ook 
voor de verzorgenden is het pret-
tiger werken in deze kleinschalig-
heid, ze willen maar wat graag hier 
werken", lacht Louwers.
Nieuw Overbos wil voor iedereen de 
drempel laag houden. Op de begane 
grond is ruimte voor ontmoeting, 
dus ook voor mensen van buiten. 
In deze 'sociëteit Nieuw Overbos' 
kunnen mensen koffiedrinken, 
televisie kijken, samen dingen 
ondernemen.

Open dag
Wie een kijkje wil nemen in Nieuw 
Overbos, maar ook in de JacobKli-
niek (Louis Pasteurstraat 9, Haar-
lem) en Meerhoeve (Glipper Dreef 
209, Heemstede), kan terecht de 
Open Dag van zorg en welzijn, op 
zaterdag 21 maart van 11.00 tot 
14.00 uur. x
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LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

Kunstgeschiedenis en Schilderen, 
5 lessen Donderdag 26 maart, 
10.00 uur De Voghelsanck, Vogelenzang
Voorjaarsbloemstukje maken
Donderdag 2 april, 10.00 uur
De Voghelsanck, Vogelenzang
Vazen/schalen maken, 3 lessen
Vanaf woensdag 8 april, 9.30 uur

Locatie Noord
iPad voor beginners, 3 lessen
Vanaf woensdag 8 april, 15.00 uur
Nova College, Zijlweg 203, Haarlem
Foodcafé: Tapas maken
Donderdag 9 april, 9.30 uur
Locatie Noord

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Concert jong talent aan de vleugel
Donderdag 26 maart, 20.00 uur
Podium De Kapel, Potgieterweg 4, 
Bloemendaal
Lunch en film
Donderdag 2 april, 12.00 uur
Locatie Noord
De Gezonde Hap, samen koken en 
eten Vrijdag 10 april, 11.00 uur
Rijksstraatweg 113, Locatie BW 
Zuidwijk, Bennebroek
Restaurantdag Casa Carmeli

Dinsdag 14 april, 12.30 uur
Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang
Nova diner
Woensdag 22 april, 18.00 uur
Nova Grand Café, Zijlweg 203, Haarlem
Concert Pianorecital
Donderdag 23 april, 20.00 uur
Podium De Kapel, Potgieterweg 4,
Bloemendaal
Natuuruitje Landgoed Huis Leyduin
Bustochtje, met lunch Donderdag 
30 april Busvervoer vanaf uw huis

GENIETEN BUITENSHUIS

De laatste keizerin van China, door 
Malcolm McEwan Donderdag 26 maart, 
10.00 uur Locatie Noord
De paardentram van Haarlem naar 
Heemstede,  door dhr. Wieringa
Donderdag 9 april, 10.00 uur

Locatie Zuid
De bijdrage van Rudolf Hess in de 
victorie, door Wim van Hooff
Donderdag 30 april, 10.00 uur
Locatie Noord

LEZINGEN NOORD/ZUID

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Yoga, gymnastiek, conditietraining, 
o.l.v. sportleraren
Wandelen, koersbal, nordic walking, 
biljart, jeu de boules, begeleid door 
vrijwilligers
Fietstochten vanaf locatie Noord, 

9.30 uur
Woensdag 1 april, verrassingstocht
Donderdag 16 april, Bollentocht
Fietstochten vanaf locatie Zuid, 
10.00 uur
Iedere 2e dinsdag van de maand

BEWEGEN, GOED VOOR U 
Meer informatie in onze programmagids of website

Nieuw Overbos in Heemstede 
opent deze week de deuren

Al dertig mensen met dementie op wachtlijst

Anitra Louwers in de 'sociëteit' van 
Nieuw Overbos, dat door Ria Bremer 
wordt geopend (Foto: Marilou den 
Outer).

heemstede - Vergeet de televisie, com-
puter en tablet. Kinderen willen het 
allerliefste buiten spelen, zo blijkt 
uit recent onderzoek van Natuur-
monumenten onder 2.254 kinderen. 
Het bos is favoriet. Buiten spelen in 
het bos is al 70 jaar mogelijk bij 
Scouting WABO Heemstede, in het 
Groenendaalse bos. Deze 'girls only' 
scoutinggroep wil graag laten zien 
dat kinderen op een leuke manier 
buiten kunnen spelen. Daarom zijn 
alle meiden tussen de 6,5 en 10 jaar 
uitgenodigd op de open inloopoch-
tend op zaterdag 28 maart, van 

10.30 tot 12.30 uur.
Het belooft een actieve ochtend te 
worden. De meiden kunnen samen 
genieten van het bos en de buiten-
lucht. Dit gebeurt natuurlijk onder 
toezicht van getrainde en enthou-
siaste scoutingvrijwilligers. Zij zor-
gen iedere week voor een nieuw en 
uitdagend programma.
De groep is te vinden in het Groe-
nendaalse bos (over het bruggetje 
bij de Ritzema Boskade) in Heem-
stede. Kijk voor meer informatie 
en een routebeschrijving op: www.

Inloopochtend bij 
Scouting WABO

heemstede - René van Meurs: eerder 
won hij de publieksprijs bij het Grif-
fioen Cabaret Festival, improviseerde 
hij bij Op Sterk Water en sloot hij 
zich aan bij Comedytrain. Als goed 
getraind improvisator houdt hij zich 
verrassend makkelijk staande en 
ontwikkelt zich met zijn frisse stijl 
en adembenemend tempo tot een 
publieksfavoriet. Zaterdag 28 maart 
vuurt hij zijn tekstmateriaal af in The-
ater de Luifel.

Wat zou dat toch lekker zijn: even 
helemaal niets. Geen geschreeuw, 
geen meningen, niet hoeven duwen 
of trekken. Eerst rustig nadenken, 
dan praten. Op normaal volume, 
over zaken, die ertoe doen. Voetbal, 
boodschappen doen, Isaac Newton, 
je afkomst en de invloed hiervan 
op allerlei zaken, televisiekijken 
en Nederland bijvoorbeeld.
Brandhaarden te over in de wereld, 
maar als je de krant niet openslaat 
en het journaal weg zapt, dan valt 
het allemaal reuze mee. Wat fijn dat 
wij, als beschaafde mensen onder 
elkaar, vanavond lekker warm bin-
nen zitten. Voor de storm losbarst.
In het juryrapport van Cameretten 
2012 wordt een goede schets gege-
ven van het talent Van Meurs: 'René 
van Meurs is een intelligente grap-

penmaker en een taalknutselaar, 
die in een hoog tempo zijn materi-
aal op het publiek afvuurt. Hij heeft 
een goede timing en tekstover-
dracht met verrassende wendingen 
en weet ook te ontroeren.'
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten 
à 17,50 zijn verkrijgbaar via www.
podiaheemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede, op werkdagen tus-
sen 09.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling. x

René van Meurs 
knutselt met taal

Cabaretier René van Meurs (Foto: 
Anne-Christine van Doesburg).

heemstede - Elke laatste dinsdag 
van de maand vindt bij Welzijn 
Ouderen Heemstede (WOH), aan 
de Lieven de Keylaan 24 in Heem-
stede, een ontmoeting plaats aan 
de eettafel. Samen eten en samen 
gesprekken hebben met genera-
tiegenoten, ervaren de gasten van 
WOH als zeer prettig. Op dinsdag 
31 maart, om 12.30 uur, vindt 
het gezamenlijk tafelen plaats. 
Het menu is ditmaal op zijn Ita-
liaans: salade vooraf, lasagne als 
hoofdgerecht en tiramisu toe. De 
gastvrouwen staan klaar om 12.30 
uur. De kosten zijn 12 euro per per-
soon (inclusief een glaasje wijn en 
kopje koffie). Men kan zich aan-
melden, een week voor aanvang, 
via tel.nr. 023-5288510. x

WOH houdt eettafel
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

bennebroek - Twee dagen voor de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten 
een informatieavond houden over 
een heikel thema: de Duinpolderweg 
- een verbindingsweg tussen Amster-
dam/Schiphol en de Bollenstreek. 
Dan moet je toch wel wat lef hebben. 
Toch is dit precies wat GroenLinks 
afgelopen maandagavond deed in Het 
Trefpunt in Bennebroek.

door Marilou den Outer

Het woord 'Duinpolderweg' alleen 
al noemen, staat steevast garant 
voor hoogoplopende emoties. Al 
dertien jaar lang. Althans in de Bol-
lenstreek, en Bennebroek/Vogelen-
zang. Zoals GroenLinks-Statenlid in 
Noord-Holland Servaz van Berkum 
tijdens de bijeenkomst opmerkte: 
in de regio Amsterdam en Schiphol 
hoort hij niemand over de Duinpol-
derweg spreken. Voorstanders noch 
tegenstanders.
Sowieso zijn de voorstanders dun 
gezaaid. Eigenlijk is alleen de VVD 
in Noord- en Zuid-Holland keihard 
voor. Inmiddels liggen er zes ver-
schillende tracés ter tafel, ook wel 
'varianten' genoemd.

Hillegomse variant
De wethouder van Hillegom, Ivo 
ten Hagen, haalde in januari de 
krant met nog een eigen plan: 
doortrekken van de Leimuiderweg 

naar de N206 bij Ruigenhoek. 'Weer 
een nieuwe variant', zo stelden 
enkele aanwezigen in Het Trefpunt 
bezorgd vast en ze riepen de aan-
wezige Bloemendaalse wethouder 
Richard Kruijswijk (GroenLinks) 
op om daar flink tegen te ageren. 
Kruijswijk echter herhaalde wat 
hij afgelopen week in de Bloemen-
daalse raadscommissievergadering 
had gezegd: "Ik zie het plan van 
Ten Hagen niet als een variant, het 
is een zienswijze. Bovendien is deze 
niet officieel erkend door de provin-
cie, dus ga ik er ook niet op in. Maar 
ik kan iedereen hier geruststellen: 
mocht dit plan ooit een officiële 
variant worden, dan zeggen B en W 
van Bloemendaal: deze weg is níet 
in het belang van Bloemendaal."

Terugloop autoverkeer
Maar veel verder liepen de emoties 
in Het Trefpunt niet op. De discus-
sieleider was de welbespraakte 
Meindert Fennema, sinds kort 
fractievoorzitter van GroenLinks 
in Bloemendaal, die speels aan de 
touwtjes trok. Hij liet bewoners 
aan het woord, die bijvoorbeeld 
meldden dat volgens hen het auto-
verkeer de afgelopen jaren alleen 

maar terugloopt. Voormalig markt-
koopman Alders uit Hillegom kan 
het zich goed herinneren: al die 
vrachtwagentjes veertig, vijftig jaar 
geleden, die spullen kwam afleve-
ren bij de bollenboeren in de streek. 
"Het stond altijd helemaal vast hier, 
op de doorgaande wegen. Er zijn nu 
ten eerste veel minder bollenkwe-
kers actief en ten tweede worden 
die met veel grotere vrachtwagens 
bediend, veel efficiënter."

Terug naar af
Voor Statenlid Servaz van Berkum 
was het een prima avond. Hij is 
nooit overtuigd geweest van de 
komst van de Duinpolderweg, maar 
was net al velen met hem wel wat 
bang dat die er toch zou komen. 
Maar begin dit jaar kreeg hij de 
wind mee vanuit de Staten in Zuid-
Holland. Daar werd besloten de hui-
dige plannen in de ijskast te zetten 
en eerst een nieuwe studie te gaan 
doen naar 'nut en noodzaak' van 
een weg. Terug naar af dus.
Naar verwachting gaan de commis-
sies mobiliteit uit Zuid- en Noord-
Holland na de verkiezingen van 
deze week om de tafel zitten met 
de bedoeling om 'dezelfde taal te 
gaan spreken'.
Een ding staat voor GroenLinks 
vast: lokale knelpunten, zoals de 
smalle Vogelenzangseweg door het 
dorp Vogelenzang, de Meerweg in 
Bennebroek of de 'idioot smalle 
brug' na die mooie verbreding van 
de N207, "mogen nooit een reden 
zijn voor aanleg van zo'n nieuwe, 
kostbare weg". x

Heet hangijzer, weinig emotie
Informatiebijeenkomst GroenLinks over Duinpolderweg:

Weinig emoties bij GroenLinks, v.l.n.r.: Dick van Egmond (raadslid Hillegom), 
Servaz van Berkum (Statenlid Noord-Holland), discussievoorzitter Meindert 
Fennema, Martine Meuleman-Wierda (raadslid Bloemendaal) en in de zijlijn de 
Bloemendaalse wethouder Richard Kruijswijk (Foto: Marilou den Outer).

Waterpomp is weer terug, 
maar nog niet aangesloten

heemstede - Menig Heemstedenaar heeft ernaar uitgekeken: de dorpspomp op 
het gerenoveerde pleintje aan de Raadhuisstraat is weer terug. Ingenieursbu-
reau Fehres heeft de pomp opgeknapt en vervolgens teruggeplaatst. Echt water 
geven, doet ie echter nog niet, want aan de zijkant van de pomp hangt nog een 
groot slot. Dat dit best verwarrend kan werken, merkte dit meisje al snel. Het 
wachten is op de aansluiting op het waternet, daarna kan er weer naar harten-
lust water gepompt worden (Foto: Christa Warmerdam). x

bloemendaal - Hockey Club Bloe-
mendaal heeft het contract met de 
hoofdcoach en trainer van Heren 
1  Russell Garcia verlengd. De Brit 
kwam in 2012 naar 't Kopje, won 
in 2013 met zijn team de EHL en 
streed elk jaar mee in de play-
offs om het landskampioenschap. 
Bestuurslid tophockey Pepijn 
Post: "We zijn heel blij dat Russell 
blijft! Hij is een op en top profes-
sional die zowel jongere spelers 
als ervaren hockeyers beter kan 
maken. De resultaten zijn struc-
tureel goed". x

Garcia blijft bij
HC Bloemendaal

bloemendaal - IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert op zondag 29 
maart een belevingsexcursie om 
het voorjaar met alle zintuigen te 
ervaren. De wandeling start om 
19.00 uur op de eerste lange avond 
na ingang van de zomertijd.
In kleine groepen wandelt men door 
het landschap van de Kennemerdui-
nen van ingang Bleek en Berg naar 
de Oosterplas en terug. Onder het 
lopen is iedereen stil. Af en toe stop-
pen de wandelaars om de zintuigen 
te prikkelen en ervaringen uit te 
wisselen. Het gaat bij deze wande-
ling om beleving. Geholpen door 
aanwijzingen en kleine opdrach-
ten van de gids, ervaren de deelne-
mers de rijkdom van de natuur: de 
weidsheid of de beslotenheid van 
de verschillende landschappen, de 
zachtheid van mos, de smaak van 

de jonge brandnetel, het geklop van 
een specht in de verte.
De wandeling duurt ongeveer vijf 
kwartier en loopt door een gevari-
eerd gebied met duinen, bos, wei-
land en water. Er wordt verzameld 
bij de achterste parkeerplaats van 
ingang Bleek en Berg (Bergweg, 
Bloemendaal) van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Er zijn 
geen kosten aan deelname verbon-
den. Wel wordt men verzocht zich 
aan te melden via www.np-zuid-
kennemerland.nl. Bellen kan ook: 
023-5411123 (dinsdag tot en met 
zondag). Meer informatie over IVN 
en haar activiteiten vindt men op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. x

Voel de wind, ruik het bos 
en geniet van de geluiden

Op 29 maart wordt er een belevings-
excursie gehouden in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland (Foto: pr).

BLOEMENDAAL - Onlangs heeft de 

Gemeente Bloemendaal van een aantal 

inwoners het verzoek gekregen om 

van woonzorgcentrum Oldenhove in 

Overveen een gemeentelijk monument 

te maken. Dit verzoek is afgewezen. 

Volgens de monumentencommissie is 

het gebouw te weinig onderscheidend 

en zijn de kenmerkende elementen 

onvoldoende behouden gebleven.

Een aantal inwoners, waaronder 
oud-wethouder Piet van der Ham 
(PvdA), heeft een verzoek ingediend 
om het verzorgingstehuis Olden-
hove in Overveen aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Dit lijkt 
misschien een opmerkelijk verzoek. 
Er zijn nog maar heel weinig objec-
ten van rond de vijftig jaar oud in 
Nederland, die een monumenten-
status genieten.
Oldenhove heeft een verhaal te 
vertellen. Een verhaal van de naoor-
logse zoektocht naar een nieuw 
soort huisvesting voor ouderen. 

Ook een verhaal van vernieuwende 
architectuur.
De bij het verzoek betrokken des-
kundigen onderkenden deze kwali-
teiten, maar moesten ook constate-
ren dat de echte ontwerpgedachte 
niet goed uit de verf is gekomen, of 
na verschillende verbouwingen ver-
loren is gegaan. Volgens de monu-
mentencommissie zou er te veel aan 
het gebouw gerestaureerd moeten 
worden om de kwaliteit weer aflees-
baar te maken. Reden om negatief 
te adviseren over een bescherming 
van Oldenhove als gemeentelijk 
monument.
Wel zal de gemeente wederop-
bouwarchitectuur, de bouwstijl die 
dateert van na de Tweede Wereld-
oorlog, in Bloemendaal verder 
inventariseren. Door deze inventa-
risatie wil de gemeente ook uit die 
periode in onze recente geschie-
denis een beter beeld krijgen 
van mogelijk monumentwaardige 
gebouwen. x

Oldenhove krijgt geen
monumentenstatus
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POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

TENNISCLUB
ZANDVOORT

 
nieuwe leden

WELKOM
 

www.tc-zandvoort.nl
 

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

inloopspreekuur voor
GRATIS
onderwijs- en

studiebegeleidingsadvies,
zoals bijles en

huiswerkbegeleiding in
het voortgezet onderwijs

plaats: Bibliotheek
Haarlem centrum
tijd: elke zaterdag
10.00-12.00 uur

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 135,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

ACCORDEONIST
Voor uw receptie, diner,

tuinfeest,
vaartocht, brunch,

verjaardag, ouderendag,
Franse avond, haringparty,

productpromotie, enz.
Coen Bouwmeester,

Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl

Tel. 06-51512280

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a.15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling (vanaf
4 mnd.- 4 jaar) Kijk site!

Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

ST. DE BAAN
zoekt: proactieve

medewerker
WMO-projecten,

die buiten de kaders
denkt. 16 uur/week.

Lees meer op
www.stichtingdebaan.nl

GEZOCHT!
Door Tini Hoogeland uit

Beverwijk:
RIA VAN DER TOGT
uit Haarlem. 80 jaar.
Zoons Kees en Rob.

Woont nu waarschijnlijk op
de Leidsevaart.

Bel a.u.b.: 06-20115171.

NORDIC WALKING,
MAAR DAN GOED!

Meer dan alleen maar met 
stokken lopen

Cursus nordic walking
in de Waterleidingduinen

v.a. zaterdagochtend 11 april

onder enthousiaste en ervaren leiding

Meer informatie www.kennemerrand.nl

Kom de eerste keer vrijblijvend meedoen
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR
Sandtlaan 42 Katwijk

Direct aan de verbindingsweg tussen Katwijk en Rijnsburg, 200 meter van de 

N206 in het pand “Nieuw Wonen”. Totaal 850 m2 verkoopruimte in één keer of 

onderverdeeld in stukken van 500 m2 (300 + 200), 225 m2 - 150 m2 - 70 m2. 

Allen voorzien van pantry en toilet.

Wij denken aan diverse mogelijkheden die elkaar versterken in combinatie 

met “Van der Meer & Lommers” Woningstoffering die daar reeds meer 

dan 30 jaar is gehuisvest. Bijvoorbeeld verkoop van 

BADKAMERS-KEUKENS-OPENHAARDEN-MEUBELS-PLAVUIZEN/TE-

GELS-SLAAPKAMERS/MATRASSEN-LAMPEN, ENZ.

Het huren van magazijnruimte is ook geen probleem.

Diverse bedrijven zijn hier gestart en gegroeid.

Gunstige startprijzen!
Interesse? Bel voor meer info 06-53 178 198

SC
Ook het voor

na de zome
schilde

Neem dan nu
vrijblijvend

bij Atelier B
071-3615

atelierbann

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuke b

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive
lijk

um Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESOONMAAKBEDRIJFel.: 071-4033690

Te 
3-KAME
centrum Noo

berging ewoonkamer 2openkeuken bwasmachineaa
terras zonn€ 850,00 ex. 06-43558554 Wzie website vooHONDENO

Lieve zwarte labrzoekt van 11/7 t/weken) een zor
gastgezin. N
eigen voer m
bench. Uiterategen betaling. B

Noordwijkerhout
luxe gemeubileerde

ungalow (6) personen 3

laapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

k het voor
a de zome

schilde

um Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k

ijne vakantie voor uw
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kl i honden zijn
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inclusief.
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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bloemendaal - Vanaf dit jaar kunnen 
inwoners van Zandvoort gebruik-
maken van de milieustraat van de 
Gemeente Bloemendaal. Op woens-
dag 11 maart gaven wethouders 
Liesbeth Challik en Richard Kruijs-
wijk het officiële startsein voor deze 
samenwerking.

Wethouder Liesbeth Challik van 
Zandvoort bracht een defecte lap-
top naar de milieustraat in Over-
veen als symbolische start van de 
samenwerking. 
Deze werd door wethouder Richard 
Kruijswijk van Bloemendaal in 
ontvangst genomen. Challik: "De 
samenwerking tussen Zandvoort 
en Bloemendaal is net zo zon-
nig als deze dag! Het is van groot 
belang dat óók Zandvoort voldoet 
aan de eis dat 70 procent van het 
afval wordt gescheiden. Daarom is 
het heel belangrijk dat Zandvoor-
ters voortaan hun afval naar de 
milieustraat brengen!"

Samenwerking
Inwoners van de gemeente Zand-
voort kunnen sinds 1 januari 
gebruikmaken van de milieustraat 
van de Gemeente Bloemendaal aan 
de Brouwerskolkweg 2 in Over-

veen. Zandvoort wil de afvalschei-
ding verbeteren en heeft daarvoor 
de samenwerking gezocht met 
Bloemendaal. Wethouder Richard 
Kruijswijk: "Wij helpen de inwo-
ners van onze buurgemeente graag 
met het scheiden van hun afval. 
Onze milieustraat heeft voldoende 
capaciteit om ook de inwoners van 
Zandvoort te ontvangen."
Inwoners van Zandvoort kunnen 
hun grofvuil naar de milieustraat 

in Overveen brengen. Grof huis-
houdelijk afval kan gratis worden 
gestort, voor bouw- en sloopafval 
moet worden betaald. De tarieven 
hiervan staan op www.bloemen-
daal.nl. Ook staan hier de accep-
tatievoorwaarden, die gelden 
voor Zandvoort en Bloemendaal. 
De milieustraat is op werkdagen 
geopend van 08.00 tot 12.00 uur 
en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 
uur. x

Start samenwerking milieustraat 
Bloemendaal met Zandvoort

Wethouder Liesbeth Challik van Zandvoort levert een defecte laptop in bij wet-
houder Richard Kruijswijk van Bloemendaal (Foto: pr / Cor van Iperen).

regio - De bezorgservice van de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland is 
uitgebreid naar de gemeente Bloe-
mendaal (Aerdenhout, Bloemen-
daal, Overveen, Bennebroek en 
Vogelenzang). Voor een bedrag van 
3,50 euro per levering bezorgen de 
bibliotheek de bestelde boeken, cd's 
en dvd's aan huis. Deze service is in 
2013 gestart in Haarlem Centrum. 
Om van deze service gebruik te kun-
nen maken, moet men 15 jaar of 
ouder zijn en het e-mailadres moet 
bekend zijn bij de bibliotheek; men 
krijgt namelijk een mail als het boek 

klaarstaat voor de koerier. De koe-
rier levert binnen 24 uur af (maan-
dag tot en met zaterdag). Is men bij 
aflevering niet thuis, dan biedt de 
koerier het materiaal aan bij buren. 
Men hoeft de koerier niet bij afleve-
ring te betalen, het verschuldigde 
bedrag wordt op de lenerspas gezet 
en betalen vindt later plaats in de 
bibliotheek. Het materiaal brengt 
brengt men zelf terug naar een 
bibliotheekvestiging.
Wie slecht ter been is, kan gebruik 
blijven maken van de 'Bibliotheek 
aan Huis'-dienst. x

Bezorgservice van 
bibliotheek uitgebreid

Nu ook in Bloemendaal

vogelenzang - De boswachters van 
Landschap Noord-Holland hebben 
met behulp van vrijwilligers bomen 
en struiken geplant op Landgoed 
Leyduin. Het biologische pootgoed 
neemt opengevallen plekken in 
historische structuren in. Zo wor-
den oude eikenlanen, bijvoorbeeld 
langs de Leybeek, weer in ere her-
steld. Hiermee worden de ideeën 
van eigenaren en tuinarchitecten 
uit de 19e eeuw opnieuw zichtbaar 
voor het publiek in de 21e eeuw. De 
aanplant vormt het sluitstuk van 
een winter met werkzaamheden op 
Leyduin. Vanaf nu is het bos klaar 
voor de lente. Ook in natuurter-
rein de Overplaats, op de grens van 
Heemstede en Bennebroek, heeft 
Landschap Noord-Holland nieuwe 
bomen en struiken geplant. x

Nieuwe bomen op 
Leyduin en Overplaats

De boswachters in actie (Foto: pr).

heemstede - Bij Els Rosenmöller kan 
men binnenkort 'natafelen met 
nabestaanden'. Onder het genot van 
een maaltijd kan men ervaringen 
over het verlies van een dierbare 
delen en men kan met andere nabe-
staanden kijken hoe de draad weer 
opgepakt kan worden.

Het betreft hier zes bijeenkomsten, 
die eens in de twee weken plaats-
vinden. Men kan kiezen voor een 
lunch of diner. Voor meer informatie 
en/of aanmelding kan men bellen 
met Els Rosenmöller: 06-54630993. 
Ook kan men kijken op internet: 
www.dipa.nu. x

Natafelen met 
nabestaandenheemstede - Vanaf zondag 22 maart 

kunnen Heemstedenaren en andere 
geïnteresseerden maandelijks gra-
tis deelnemen aan een gezellige 
en sportieve wandeling in en rond 
Heemstede. Deze wandelingen 
duren ongeveer anderhalf uur en zijn 
bedoeld voor iedereen, die (meer) 
wil bewegen. Deze maandelijkse 
wandeling word begeleid door Bas 
Harmes.

Op zondag 22 maart zal de eerste 
'10.000 stappen'-wandeling star-
ten om 10.00 uur vanaf de Sport-
parklaan (ingang zwembad) in 
Heemstede. De wandelingen zullen 
begeleid worden door Bas Harmes. 
Een Heemstedenaar met een groot 
hart voor de sport, personal trainer 
en als sportinstructeur in dienst 
van de overheid. Harmes: "Wande-
len is zowel nuttig als aangenaam. 
Hierdoor komen mensen op een 
verantwoorde en vooral plezierige 
manier in beweging. In Zandvoort 
is deze maandelijkse wandeling 
een groot succes, waarom niet 
in Heemstede?! Het wandelen in 
groepsverband zorgt er niet alleen 
voor dat je nieuwe mensen leert 
kennen, maar ook dat de tijd voor-
bijvliegt." Deze wandeling is een 
initiatief van Sportservice Heem-
stede-Zandvoort. De naam '10.000 
stappen' staat niet zomaar voor 
een mooi rond getal. Om gezond 
te leven, zou een volwassene dage-
lijks 10.000 stappen moeten zet-
ten. Een mens zet gemiddeld 6.000 
stappen per dag. De 4.000 extra 
stappen komen ongeveer overeen 
met een halfuurtje stevig wande-

len. Met deze wandeling worden 
de deelnemers gestimuleerd dage-
lijks voldoende te bewegen. Daar-
naast is het natuurlijk een goede 
manier om te ontspannen van de 
dagelijkse hectiek. De wandeling is 
geschikt voor iedereen.
Deelname is gratis en aanmelden 
is niet nodig. Doorgaans vindt de 
wandeling plaats op de laatste 
zondag van de maand en het start-
punt zal vrijwel altijd op de Sport-
parklaan zijn. Er word verzameld 
bij de ingang van het zwembad 
Groenendaal. De maandelijkse 
wandelingen staan gepland op 22 
maart, 26 april, 17 mei, 28 juni, 27 
september, 25 oktober, 29 novem-
ber en 20 december. De agenda 
voor de 10.000 stappen van Heem-
stede is terug te vinden op www.
sportserviceheemstedezandvoort.
nl. Voor meer info: info@sportser-
viceheemstedezandvoort.nl of tel. 
023-5734679. x

Maandelijkse wandeling van 
10.000 stappen in Heemstede

De wandelingen duren ongeveer 
anderhalf uur en zijn bedoeld voor 
iedereen, die (meer) wil bewegen 
(Foto: pr).
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BIJLES,
huiswerkbegeleiding

en studievaardigheden.
Plannen, overhoren, en

agendabeheer. Alle
vakken, alle niveaus

voortgezet onderwijs.
Individueel en in
groepjes. Info:
023-5261135

www.wietskebreman.nl

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

VOOR €60,- 7 mnd.
ONBEPERKT

TENNISSEN
IN OVERVEEN, 1/4-1/11.
Binnen of buiten op échte

gravelbanen.
Vaste verhuur mogelijk.
TETTERODETENNIS.NL

Bel: 023-5251505
TENNISLES alle niveau's
WWW.TENNISLES.NU

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

WIL JE OOK GAAN
HARDLOPEN?

Doe dan nu mee met een cursus.
Na 10 weken loop je zonder moeite

5 kilometer.

Cursus hardlopen voor beginners
in de Waterleidingduinen
v.a. maandagavond 6 april

onder enthousiaste en ervaren leiding
Meer informatie www.kennemerrand.nl

Kom de eerste keer vrijblijvend meedoen
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Zondag 22 maart

14.30-16.30 uur | Klankconcert sja-

manistische klankhealing

Een sjamanistische klankhealing 
is een klankconcert waarbij de 
deelnemers liggend genieten van 
de geluiden van de sjamanistische 
instrumenten. Zoals de trommel, 
de didgeridoo, ratels, klankscha-
len en de stem.
Mark Hoek, Haarlem.

Maandag 23 maart

19.30-21.30 uur | Workshop 'Ieder-

een Is Mooi - Natuurlijk Mooi'

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? 
Is daar die mooie vrouw, die je 
bent of zie je alleen wat volgens 
jou 'niet goed' is? Houd jij van 
je lichaam of ben je gefrustreerd 
over hoe jij eruitziet?  Heb je 
genoeg van al die kritiek op jezelf 
en je lijf? Misschien is het tijd om 
deze lente iets goeds voor jezelf 
te doen. Stap uit deze negatieve 
sleur. Leer hoe je weer positief en 
met genegenheid naar jezelf kan 
kijken.
Karin Frenay, Haarlem.

Woensdag 25 maart

16.00-21.00 uur | Open dag Hathay-

oga/Yinyoga/zwangerschapsyoga

Kom binnen in onze sfeervolle 
studio voor een van de wekelijkse 
Hathayogalessen of andere work-
shops. Kies voor een ontspannen 
onderbreking in je drukke leven 
en doe weer nieuwe energie op. 
De lessen worden gegeven door 
ervaren yogadocenten in een per-
soonlijke sfeer, die uitnodigt tot 
ontdekken. Yoga leert je te bewe-
gen met aandacht.
Yogastudio Kleverpark, Haarlem.
19.30-21.30 uur | Oriëntatiework-

shop mindfulness

Mindfulness kan iedereen helpen 
om de kwaliteit van zijn of haar 
leven te vergroten, door meer 
rust en aandacht in je leven te 
brengen. Wetenschappelijk is 
aangetoond dat mindfulnesstrai-
ning vooral helend kan zijn voor 
mensen, die last hebben van 
(overmatig) piekeren, van stress, 
van (chronische) pijn of van een 
(dreigende) burnout.
Wolfram Meyer, Haarlem.

Vrijdag 27 maart

09.45-12.30 uur | Workshop 

'Schrijven: de taal van je hart'

Wil je schrijven over iets uit je 
eigen leven? Vind je het leuk om te 
ervaren hoe je schrijft vanuit flow? 
Op zoek naar inspiratie? Wat gaat 
jou aan het hart? Wanneer open 

jij je hart? De taal van je hart is 
het thema van deze workshop. Via 
eenvoudige en moeiteloze oefe-
ningen ga je aan de slag en ervaar 
je hoe het is om te schrijven vanuit 
flow. Al schrijvend komen herinne-
ringen in geuren en kleuren terug. 
Dat is een avontuur.
Susanne Gijsbers, Haarlem, 22,50 
euro.
20.00-22.00 uur | Workshop 'Maak 

veranderingen mogelijk'

Wil jij van je gewoontes af? Kom 

erachter welke gedachtes, emo-
ties en welk gedrag jou precies in 
de weg zitten en hoe je dat kan 
doorbreken. Ik help je om inzicht 
te krijgen in je patronen en dit in 
kaart te brengen.
Nonja Kuyer, Haarlem.

Zaterdag 28 maart

14.00-17.00 uur | Ontspannen Yoga-

middag

Eerst een uur actief, afwisselend, 
fysiek bezig zijn en daarna ruim 
de tijd voor ontspanning en medi-
tatie. De Easy Yoga is rustiger en 
langzamer, met nog meer nadruk 
op zelf voelen wat goed voor je is 
en ontspanning. Ook restoratieve 
(herstellende) houdingen worden 
gebruikt om dieper te kunnen ade-
men en ontspannen.
Diana Aben, Haarlem.

Zondag 29 maart

10.00-13.00 uur | Zingen op zondag

De dagen zijn nog kort, de lente 
laat op zich wachten. Zingen helpt 
je door de donkere dagen heen en 
je wordt er blij en energiek van. 
Wat is er heerlijker dan de dag 
zingend beginnen. Samen zingen 
verbindt en zingen heelt; met je 
stem laat je horen hoe het met je 
is. Pijn, smart, liefde, geluk, klein 
of groot, met zingen en stemwerk 
geef je expressie en breng je de 
energie weer op gang.
Henriëtte Middelkoop, Heem-
stede.

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Mark Hoek (Foto: pr).

Karin Frenay (Foto: pr).

Susanne Gijsbers (Foto: pr).

Nonja Kuyer (Foto: pr).

vogelenzang - Tweede Kamerlid 
Esther Ouwehand van de Partij 
voor de Dieren (PvdD) voerde vorige 
week vrijdag actie voor de duinen, 
die bedreigd worden door kolen-
centrales, asfalt, giftige bollenteelt 
en gasboringen. Onderdeel van de 
campagne was een actie samen met 
provinciale lijsttrekker Bram van 
Liere in Vogelenzang. Daar wordt 
het duinnatuurgebied volgens de 
PvdD bedreigd door de aanleg van 
de Duinpolderweg met zijn asfalt en 
CO2-uitstoot.

Onder het motto 'De duinen 
beschermen jou, bescherm jij de 
duinen?' zet de PvdD de schijn-
werpers op het belang van goede 
bescherming van de unieke duin-
natuur in de kustprovincies. "Veel 
plannen, die in Provinciale Staten 
en de landelijke politiek worden 
gemaakt, zoals kolencentrales, 
aanleg van wegen en het toestaan 
van gevaarlijke gifstoffen in de 
landbouw, zijn funest voor kwets-

baar duin langs de Hollandse kust", 
aldus Esther Ouwehand. Het Twee-
de Kamerlid voerde op vrijdag een 
drietal acties om kiezers op te roe-
pen de duinen te laten meewegen 
bij hun stem op 18 maart.
Na een aftrap in Zuid-Holland toog 
Ouwehand naar Vogelenzang. Zij 
voerde hier samen met provinciale 
lijsttrekker Bram van Liere actie 
tegen de komst van de Duinpol-
derweg. "Deze autoweg dreigt aan-
gelegd te worden dwars door een 
rustig foerageergebied en belang-
rijke broedgebied, met een hoge 
nestdichtheid, waar inmiddels 93 
verschillende vogelsoorten gespot 
zijn", aldus Bram van Liere. "De 
Duinpolderweg zorgt voor extra 
stikstof in de duinen, die nu al 
overbelast zijn. Die aantasting is 
onacceptabel." De PvdD hekelt het 
feit dat van het totale budget van 
de Provincie Noord-Holland maar 
liefst 40 procent wordt besteed 

aan asfalt. De partij strijdt voor 
een provincie, die investeert in 
natuur, in plaats van meer asfalt. 
Ouwehand: "De asfaltverslaving 
loopt de spuigaten uit. De natuur 
is hier de grote verliezer en in dit 
geval zijn dat de prachtige duinen, 
die Nederland beschermen tegen 
de zee." x

PvdD voert actie vóór de 
duinen tegen Duinpolderweg

"Asfaltverslaving loopt de spuigaten uit"

Esther Ouwehand en Bram van Liere laten zien waar zij voor staan (Foto: pr).

'Cold case' geopend

bennebroek - In Bennebroek werden vrijdagochtend de stoffelijke resten van de 
Nieuwveense Larissa Dumont opgegraven. De 25-jarige vrouw overleed in 1997 
nadat zij door haar paard zou zijn gebeten. Naar aanleiding van publicaties in de 
Telegraaf besloten politie en justitie de zaak met de wetenschap van nu opnieuw 
te bekijken. Onder leiding van een officier van justitie heeft de Voorziening Cold 
Case en Vermiste Personen van de politie-eenheid Den Haag het onderzoek 
opnieuw geopend. Politie en justitie hebben geen reden om aan te nemen dat de 
vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Zij willen er alles aan gedaan 
hebben om ook in het belang van de nabestaanden, duidelijkheid te krijgen wat 
er die avond precies is gebeurd (Foto: Rowin van Diest). x

heemstede - Welzijn Ouderen Heem-
stede is op zoek naar vrijwilligers 
met een rijbewijs die het KO-Busje 
willen rijden. De KO-Bus haalt 's 
morgens bezoekers aan het dag-
centrum in de Lieven de Keylaan 
op en brengt ze 's middags weer 
thuis. Ook organiseert men voor 
ouderen op dinsdag- en woensdag-
middag tochtjes met de KO-Bus 
langs mooie plekjes in Noord- en 
Zuid-Holland. Voor deze activi-
teiten zoekt men chauffeurs op 
vrijwillige basis. Voor meer info 
en/of aanmelding: Welzijn Oude-
ren Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, tel. 023-5288510 (maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur), 
info@welzijnouderenheemstede.
nl en/of www.welzijnouderen-
heemstede.nl. x

KO-Bus zoekt
chauffeurs

bloemendaal - Op Wereldverteldag, 
vrijdag 20 maart, is er in De Ver-
telschuur een voorstelling van 
het Trio d'Affaire. Dit trio bestaat 
uit Anne Koene - harp, Caroline 
Erkelens - zang en percussie en 
Renate Jörg - accordeon en zang. 
Zij brengen de voorstelling 'Equi-
nox', muziek, zang en verhaal 
over geboorte, de hartslag van 
de aarde en de lente. Aanvang is 
om 20.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 10 euro. Reserveren kan 
via www.devertelschuur.nl of tel.
nr. 023-5257855. De Vertelschuur 
is te vinden aan de Krullenlaan 3 
in Bloemendaal. x

Trio d'Affaire in 
Vertelschuur
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Tuinieren bij 
Leyduin
blijkt populair

Afscheidsreceptie
voor voormalig
burgemeester

Bloemendaal
maakt zich op 
voor EHL

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 26 maart 2015

023-7516150
BINNENWEG 101

PER 1 APRIL
NU OOK IN

HEEMSTEDE!
(geen grap)

De fietsspecialist 
die je niet laat lopen

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Na 30 jaar gaan wij  onze 
deur sluiten!

OPHEFFINGS 
UITVERKOOP

   Gierstraat 10, Haarlem.
023-5313245

www.alluremodestoffen.nl
t/m 23 Mei geopend!

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 27 mrt - do 2 apr)
Witlofsalade met frambozen 

vinaigre�e en bonbons van eend
Gestoofde kabeljauw met piri piri, 

oregano en tomaat
De klassieker der klassiekers: 

Crêpes Suze�e € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 30 mrt - do 2 apr)
Nasi Goreng met kipsaté, atjar 

tjampoer en een spiegeleitje € 10,50

Bekijk de Paas-arrangementen 
op onze website!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Boom valt op auto en 
sportschool in Overveen

overveen - Een geparkeerde auto is zaterdagochtend zwaar 
beschadigd geraakt nadat er een grote boom op was geval-
len. Rond kwart over elf ging het mis en viel de boom dwars 
over de geparkeerde wagen bij sportschool Nauwelaerts 
aan de Bloemendaalseweg in Overveen. De bovenkant 
van de boom kwam op het dak van de sportschool terecht, 

wat ook daar voor schade zorgde. Gelukkig raakte er bij 
het omvallen van de boom niemand gewond en bleef het 
beperkt tot veel schade en overlast. De brandweer is opge-
roepen om de boom in stukken te zagen zodat auto's die 
achter de boom geparkeerd stonden, weer weg konden 
(Foto: Michel van Bergen). x

regio - In Haarlem en omgeving 
is een aantal Lions Clubs actief. 
Lions Club Haarlem-Spaarne is 
een van deze clubs. Het streven 
van de Lionsorganisatie is het 
leveren van een positieve bijdra-
ge aan de samenleving. Lions Club 
Haarlem-Spaarne zet zich in voor 
kinderen, ouderen, slechtzienden 
en anderen, die hulp nodig heb-
ben. De club komt twee keer per 
maand bij elkaar en heeft belang-
stelling voor kunst en cultuur. Op 
zaterdag 28 maart kan men tussen 
16.00 en 18.00 uur kennismaken 
met de Lions Club Haarlem-Spaar-
ne. De bijeenkomst vindt plaats 
in de Jachtkamer van restau-
rant Kraantje Lek, Duinlustweg 
22 in Overveen. Voor meer info 
kan men kijken op www.lions.
nl/?club=haarlem.spaarne. x

Kennismaking 
met Lions Club

overveen - Een boekbespreking in 
de klas, kinderen doen het dage-
lijks. Maar Meike Schermer uit 
Overveen had een bijzondere troef 
achter de hand. Ze nam de schrijf-
ster van het door haar gekozen 
boek, Mulberry House, mee naar 
groep 7 van de Koningin Wilhel-
mina School. Mulberry House 
is het eerste deel van een serie, 
die zich afspeelt op een Engelse 
kostschool. Schrijfster Kristine 
Groenhart heeft zich laten inspi-
reren door de ervaringen van haar 
dochter, die op een kostschool in 
Engeland zat. Meikes moeder is 
bevriend met Groenhart en zo 
kwam deze bijzondere afspraak 
tot stand. Haar boekbespreking 
kreeg een mooi cijfer en de klas-
genoten waren net zo enthousiast 
als de meester. Na afloop werd 
Kristine Groenhart bestookt met 
vragen en ze deelde grif handte-
keningen uit. x

Schrijfster bij 
boekbespreking

Kristine Groenhart, links meester 
Julius (Foto: pr).

bloemendaal - Op zondag 29 maart 
zal dominee Otto Sondorp een 
lezing geven in De Kapel met als 
onderwerp: 'De gewelddadige 
kant van religie'. De lezing begint 
om 10.30 uur. Zoals gebruikelijk 
kan men na afloop vragen stel-
len. De Kapel is te vinden aan de 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
Voor meer info: www.dekapel-
bloemendaal.nl. x

Lezing over 
religieus geweld

Welzijn Bloemendaal en Rotary 
regelen high tea voor senioren

regio - Afgelopen zaterdag heeft Welzijn Bloemendaal samen met de Rotary-
club Bloemendaal-Caprera de handen uit de mouwen gestoken tijdens de vrij-
willigersactie van NLdoet. Voor de ouderen in Bloemendaal en Vogelenzang 
organiseerden zij een high tea. In Vogelenzang kwamen de gasten bijeen in 
het klooster Casa Carmeli en in Bloemendaal in de activiteitenruimte van Wel-
zijn Bloemendaal. Met zelfgemaakte sandwiches, scones, soep, quiches en een 
advocaatje met slagroom, werden 65 gasten verwend. De achttien vrijwilligers 
van de Rotaryclub waren de hele middag belangeloos in touw om de ouderen 
een gezellige middag te bezorgen. Bluesmuziek van Robbert Fossen maakte 
deze middag compleet (Foto: pr). x

regio - Ook dit jaar vindt in Aer-
denhout en Vogelenzang de kle-
dinginzamelingsactie van Sam's 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. Men kan gebruikte 
kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in gesloten plastic zakken 
inleveren bij de rooms-katholieke 
kerk (Kerkweg 2, Vogelenzang) op 
zaterdag 18 april van 10.00 tot 
12.30 uur en bij de Antonius van 
Paduakerk (Sparrenlaan 9, Aer-
denhout) op vrijdag 17 en zater-
dag 18 april van 10.00 tot 12.00 
uur. De opbrengst van de ingeza-
melde kleding gaat dit jaar naar 
een ontwikkelingsproject van 
Cordaid Mensen in Nood in Bang-
ladesh. x

Kledinginzameling 
Mensen in Nood
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RIJ-ANGST?
Bang voor het stuur?
Onzeker in de auto?
Lang niet gereden?
Angst voor tunnels,

snelweg, vrachtauto's?
Rijbegeleiding op maat in
uw eigen auto met ervaren

coach/rijinstructeur!
www.buromoussault.nl

06-29026339

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

TENNISCLUB
ZANDVOORT

 
nieuwe leden

WELKOM
 

www.tc-zandvoort.nl
 

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

Eiken, noten, iepen, teak
i.c.m. met RVS

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00
Kijk ook op:

vanderschaftmeubelen.nl

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

BIJLES,
huiswerkbegeleiding

en studievaardigheden.
Plannen, overhoren, en

agendabeheer. Alle
vakken, alle niveaus

voortgezet onderwijs.
Individueel en in
groepjes. Info:
023-5261135

www.wietskebreman.nl

VOOR €60,- 7 mnd.
ONBEPERKT

TENNISSEN
IN OVERVEEN, 1/4-1/11.
Binnen of buiten op échte

gravelbanen.
Vaste verhuur mogelijk.
TETTERODETENNIS.NL

Bel: 023-5251505
TENNISLES alle niveau's
WWW.TENNISLES.NU

Van wie kreeg ik
die prima

BIJLES
bij mij thuis?

 
Van BijlesXtra

natuurlijk!
 

www.bijlesxtra.nl
06-48 56 53 30

Bouwbedrijf
STRAK

Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk.

Meubels op maat gemaakt.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.

Vraag vrijblijvend een
offerte aan!

Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 
tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief(sinds 1974)

Tuin- en serremeubelen
Parasols en meer.

 www.tch-exclusief.nlOnze collecties:

Openingstijden: Maandag en dinsdag op afspraak, woensdag t/m zaterdag 
van 10.00 – 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

1000 m2 showroom!
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bennebroek - Afgelopen donderdag 
kreeg Ruud Nederveen een afscheids-
receptie aangeboden. De in januari 
afgetreden burgemeester van Bloe-
mendaal schudde tientallen handen 
in het kerkgebouw op het terrein van 
GGZ inGeest in Bennebroek, een plek 
die 'in overleg met de burgemeester' 
was gekozen. Voor het eerst sinds 
het uitglijden over de fikse bana-
nenschil, beter bekend als 'het dos-
sier Elswoutshoek', sprak Nederveen 
over oorzaak en aanleiding van zijn 
aftreden.

door Marilou den Outer

In zijn speech voor de genodig-
den noemde hij de aanleiding van 
zijn aftreden 'klassiek'. "Afgelopen 
zomer heb ik in een raadsdebat 
moeten aangeven dat er een feite-
lijke onjuistheid stond in een brief 
van mij aan de raad. En datzelfde 
gebeurde in een brief voorafgaand 
aan de raad van afgelopen januari. De 
volksvertegenwoordiging onjuist 
informeren rekenen we terecht tot 
de politieke doodzonden." "En," zei 
hij verder, "toen ik erachter kwam 
dat ik de Bloemendaalse gemeente-
raad opnieuw onjuiste informatie 
had toegezonden, was voor mij de 
enige logische stap om onmiddel-
lijk af te treden."

Grote verbazing
De oorzaak zoekt hij in de bestuur-
lijke omgang. Tot de gemeente-
raadsverkiezingen in 2014 had hij 
naar eigen zeggen veel bereikt in 
het versterken van de bestuurscul-
tuur: de manier waarop de raadsle-

den elkaar en het college bejegen-
den. Daarna echter, zo stelde hij, 
wisselden alle vier bestuurlijke par-
tijen in de raad allemaal van fractie-
voorzitter. "Dat bleek een zodanige 
cesuur dat de raadsmores althans 
in mijn beleving alle gewonnen 
verbetering prijsgaven. Ik heb het 
met grote verbazing gadegeslagen." 
Al met al een "afscheid met pijn in 
het hart", zoals hij zei.

Vergrootglas
Wethouder Tames Kokke, die het 
langst heeft samengewerkt met 
Ruud Nederveen, zei dat het besluit 
van Nederveen om af te treden, te 
respecteren valt. "Je functioneren 
lag onder een vergrootglas en ik 
vermoed dat het tijdperk dat poli-
tici zo kritisch en van nabij worden 
beoordeeld, nog lang niet is afgelo-
pen."

Geheim dossier
Aan de basis van het vertrek van 
de burgemeester, en dat van wet-
houder Marjolein de Rooij (Ruimte-
lijke ordening), lag de bestemming 
van het monumentale landgoed 
Elswoutshoek. De gemeente heeft 
hierover al jarenlang een conflict 
met de eigenaren, de broers Hans 
en Rob Slewe, die hun plannen 
voor verbouwingen en uitbreiding 
telkens afgewezen zagen. Dit leid-
de tot vele, soms heftige confron-
taties met de gemeente, inclusief 
rechtszaken. Later bleek er een 
geheim dossier te zijn met daarin 

een belastende verklaring van een 
ambtenaar over het gedrag van een 
van de broers. De burgemeester 
ontkende aanvankelijk het bestaan 
van dat dossier. 
Voordat de gemeenteraad afgelo-
pen januari een oordeel zou vellen 
over de zaak Elswoutshoek besloot 
de burgemeester af te treden. Ook 
wethouder De Rooij deed dat toen; 
zij had al eerder aangegeven te zul-
len vertrekken, vanwege een nieu-
we baan in het buitenland. x

"Afscheid met pijn in het hart"
Receptie voor Ruud Nederveen in Bennebroek

De voormalige burgemeester van Bloemendaal neemt cadeaus in ontvangst in 
het kerkgebouw van GGZ inGeest (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Tom Boon en Simon 
Cougnard zijn bezig aan hun laatste 
seizoen bij Hockeyclub Bloemendaal. 
De Belgische internationals krijgen 
vanaf komende augustus, in voor-
bereiding op de Olympische Spelen 
van Rio de Janeiro in 2016, nog meer 
trainingsverplichtingen met hun nati-
onale ploeg. Beide spelers kiezen er 
daarom voor terug te keren naar de 
Belgische competitie.
 
Aanvaller Boon en middenvelder 
Gougnard kwamen in augustus 

2013 op 't Kopje spelen. Tom Boon 
is topschutter bij Bloemendaal. Dit 
seizoen scoorde hij al 23 keer.
Bestuurslid Pepijn Post: "We vinden 
het heel jammer dat Tom en Simon 
vertrekken bij Bloemendaal, maar 
begrijpen het wel."
De Belgen zullen alles op alles zet-
ten om hun laatste seizoen bij Bloe-
mendaal succesvol af te ronden. Met 
Pasen is de EHL op eigen terrein en 
Bloemendaal strijdt nog volop mee 
om een plaats in de play-offs voor 
het landskampioenschap. x

Hockeyers terug naar 
Belgische competitie

heemstede - Op 26, 27 en 28 maart 
gaan vier leerlingen van College 
Hageveld een eigen winkeltje runnen 
in het gebouw van Dorcas Heemstede, 
in de Havenstraat. Dieke IJlst, Xander 
Berkouwer, Esmée Brouwer en Bente 
Moerman hebben zelf spullen verza-
meld om te verkopen voor het goede 
doel. De gehele opbrengst gaat naar 
projecten voor schoon drinkwater in 
Tanzania.

Deze week doen alle leerlingen uit 
de vierde klas van Hageveld een 
maatschappelijke stage. Dieke, 
Xander, Esmée en Bente kozen voor 
een stage bij Dorcas. Bente: "Wij 
hebben zoveel mogelijk leuke spul-
len verzameld om te verkopen. We 
hebben ons eigen huis en die van 

onze buren overhoop gehaald om 
spullen te verzamelen." Xander: "De 
hele Binnenweg hebben we volge-
hangen met onze zelfgemaakte pos-
ters. We hopen dat dat veel klanten 
lokt naar onze pop-upstore."
Dorcas heeft verschillende projec-
ten lopen over de hele wereld. Dor-
cas Heemstede steunt het project 
voor schoon drinkwater en sani-
taire voorzieningen in Tanzania. 
Een groot deel van de bevolking 
gebruikt rivierwater om te drinken, 
maar dat is sterk vervuild. Ook heb-
ben de meeste mensen in Tanzania 
geen toilet en doen hun behoefte 
buiten. Deze combinatie zorgt voor 
veel ziektes. Dorcas zorgt voor 
schoon water en toiletten waardoor 
iedereen gezond blijft. x

Leerlingen Hageveld 
beginnen pop-upstore

Voor schoon drinkwater Tanzania

V.l.n.r.: Esmée Brouwer, Dieke IJlst, Xander Berkouwer en Bente Moerman (Foto: 
pr).
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vogelenzang - Het was behoorlijk fris 
afgelopen zondag, maar dankzij het 
schelle, maartse zonnetje waren toch 
behoorlijk wat mensen afgekomen op 
de open dag op Moestuin Leyduin in 
Vogelenzang. Mede misschien door 
de opvallend drukbezochte kunstma-
nifestatie, die op het zelfde tijdstip in 
het aangrenzende Huis Leyduin werd 
georganiseerd.

door Marilou den Outer

De moestuin gaat haar vierde sei-
zoen in en stichting De Nieuwe 
Akker, die het land en de stenen 
schuren huurt van Landschap 
Noord-Holland, draait 'heel erg aar-
dig', aldus Marga Verheije, tuinder 
ter plekke. Het is geen moestuin 
in de betekenis van een volkstuin. 
Mensen kopen een aandeel in de 
oogst, zijn aandeelhouder. Zelf pluk-
ken en oogsten moeten ze wel. Een 
keer per week mag de tas vol. Op de 
weblog en op een bord bij de tuin 
staat per dag aangegeven wat eenie-
der mag meenemen, dit om de oogst 
zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het 
zijn al met al behoorlijke aantallen: 
er zijn dit seizoen 210 aandelen te 
verkopen, van 230 euro per stuk ( 'er 
zijn nog enkele beschikbaar'). Voor 
dat bedrag kunnen de aandeelhou-
ders gemiddeld 30 weken oogsten.

Kas
Zoals meestal elk jaar eerst sla en 
paksoi - die komen nu in maart al 
aardig tot wasdom in de plastic kas. 
Daarna gaat het snel, en Marga Ver-
heije noemt er enkele in chronolo-
gische volgorde: raapsteel, radijs, 
spinazie, andijvie, meiraapjes, peul-
tjes, courgettes. Tot in november 
staan er dan nog pastinaak, schor-
seneren, spruiten en diverse andere 

koolsoorten. Op deze zondag in 
maart heeft de bezoeker nog wel 
de nodige fantasie nodig om zich al 
dit heerlijks voor te stellen, zo kaal 
en schijnbaar levenloos is nog de 
bodem. Maar in het fotoboek van 
de moestuin, dat Verheije voor de 
bezoekers van de open dag heeft 
klaarliggen, wordt duidelijk dat het 
er in april er al een stuk groener 
uitziet.

Televisie
De afgelopen tijd is op televisie 
nogal wat aandacht voor moestui-
nen en ook had Albert Heijn de afge-
lopen maand een actie met gratis 
kweekpotjes bij de boodschappen. 
Dit heeft volgens Verheije echter 
geen merkbare invloed op de aan-
meldingen bij Moestuin Leyduin. 
"Deze aandacht voor moestuinen 
is al veel langer aan de gang. Men-
sen willen weten waar hun voedsel 
vandaan komt en zich er meer mee 
verbinden. Wat we wel zien is dat 
het concept wordt overgenomen; 
steeds meer boeren en tuinders 
blijken het leuker te vinden als 
mensen de groenten en andere pro-
ducten zelf komen oogsten dan om 
die producten naar de tussenhandel 
te brengen. Een andere manier van 
afzet dus."

Sociale contact
Op de Moestuin Leyduin is inmid-
dels een flinke terugkerende groep 
aandeelhouders te vinden, maar elk 
seizoen melden zich ook altijd weer 
nieuwe. Verheije: "Sommige komen 
puur om te oogsten, andere willen 
juist heel graag meehelpen, bijvoor-
beeld om een bepaald gewas hele-

maal in de vingers te krijgen. Of ook 
om het sociale contact. Iemand zei 
eens: 'Ik kwam hier voor de groen-
te, maar ik heb er intussen ook een 
hoop vrienden bij gekregen.'"

In beweging
Moestuin Leyduin is volop in bewe-
ging, niet alleen op de tuin zelf, 
met nieuwe toevoegingen als een 
bloementuin en sinds kort een 
zandbak voor de kinderen - handig 
als papa of mama komen oogsten. 
Op gezette tijden biedt Moestuin 
Leyduin ook ruimte aan een zor-
ginstelling voor dagbesteding op de 
tuin. Verder wordt er gepraat met 
de Hartekamp Groep in Heemstede 
over het uitwisselen van zaaigoed. 
Nu de groei erin zit, willen de aan-
deelhouders graag meer diversiteit. 
Maïs en pompoen bijvoorbeeld. 
Probleem: die planten hebben veel 
ruimte nodig: meer grond dus. Maar 
uitbreiding op Leyduin zit er niet 
in, zo heeft Landschap Noord-Hol-
land al laten weten. De Hartekamp 
heeft zelf ook een tuin en heeft nog 
ruimte over.
Intussen lopen de bezoekers van 
de open dag in het zonnetje rustig 
rond, kopje koffie in de hand. Bij 
vertrek kopen sommige voor een 
klein bedrag nog potjes bieslook, 
vingerhoedskruid of margrieten. 
Voor thuis, in de eigen tuin, want 
het voorjaar gaat toch echt begin-
nen. x
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Wil je ook meer rust in je hoofd? Meer focus?
Je energieker voelen?

Mindfulness (aandachttraining)

Start 1 april: nieuwe cursussen in Bloemendaal!
Rick Shamier, 06 – 444 256 12 www.bewustinontwikkeling.nl

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Moestuin Leyduin: goed voor 
groenten én vriendschappen

Open dag in Vogelenzang goed bezocht

Marga Verheije is zelf tuinder. "De aandacht voor moestuinen is al veel langer 
aan de gang." (Foto: Marilou den Outer)

heemstede - Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede zoekt vrij-
willigers voor 'Tijd voor 2'. De 
stichting zoekt mensen, die zich 
willen inzetten voor ouderen die 
behoefte hebben aan contact, wel 
eens met iemand een praatje wil-
len maken of een spelletje willen 
doen of met iemand een stukje 
wandelen of een boodschap doen. 
Men komt bij de oudere thuis. 
Voor meer informatie en/of aan-
melden kan men terecht bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede (Lieven 
de Keylaan 24, Heemstede, 023-
5288510 en info@welzijnoude-
renheemstede.nl. x

Vrijwilligers nodig
voor 'Tijd voor 2'

heemstede - Inwoners van de Gemeen-
te Heemstede hebben gratis compost 
opgehaald bij Meerlanden tijdens de 
Landelijke Compostdag op zaterdag 
21 maart. Wethouder Remco Ates en 
vertegenwoordigers van Meerlanden 
deelden om negen uur 's ochtends de 
eerste zakken MeerCompost en zoge-
naamde 'seed bombs' uit aan de inwo-
ners als beloning voor het gescheiden 
aanleveren van hun keuken- en tuin-
afval (GFT). Zij benadrukten bij het 
uitdelen dat GFT geen afval is, maar 
juist het begin van iets moois.

De Compostdag markeerde ook 
de livegang van het onlineplat-
form www.beginvanietsmoois.nl. 
Met deze informatieve website wil 
Meerlanden inwoners van de regio 
informeren en bewust maken van 
het effect van het goed scheiden 
van hun GFT. GFT is niet het einde 
van een keten, maar het begin van 
iets moois. Het begin van een groe-
ne tuin, schone lucht, groengas om 
op te rijden en het begin van een 
schone buurt.

Etensresten
"Jaarlijks wordt er in Gemeente 
Heemstede van al het GFT-afval 
zo'n 65 tot 70 procent gescheiden 
aangeleverd. Een mooi resultaat. En 
het kan nog beter als wij allemaal 
meer etensresten uit de keuken 
gescheiden aanleveren. Etensresten 
verdwijnen nu nog vaak in het rest-
afval en dat is jammer, want juist 
in etensresten zitten bruikbare stof-
fen voor het maken van compost en 
groengas", aldus Remco Ates.

Bijen
Naast gratis compost deelden 
medewerkers van Meerlanden ook 
10.000 seed bombs uit met een bloe-
menmix voor bijen. Met deze geste 
liet Meerlanden aan de inwoners 
zien dat hun GFT-afval letterlijk het 
begin is van iets moois. Van groen-
te-, fruit- en tuinafval wordt Meer-
Compost gemaakt. Bloemenzaad 
ontspruit uitstekend op dit milieu-
vriendelijke compost. En bloeiende 
bloemen helpen de bijen zich voort 
te planten. x

Wethouder helpt een 
handje op Compostdag

Remco Ates (rechts) in actie (Foto: pr).

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag wordt in Eethuis 
de Luifel, aan de Herenweg 96 in 
Heemstede, een maaltijd geser-
veerd, vers bereid door de koks. 
Op dinsdag 7 april is er een thema-
maaltijd met op het Derde Paas-
dag Menu: een pasteitje met romi-
ge eierragout, sperzieboontjes in 
spek gerold, gebakken aardappe-
len, varkenshaas met champig-
nonsaus, gemengde salade en het 
toetje: een appeltaartpuntje met 

slagroom. Men kan aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.30 uur. Reserveren 
kan telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur via tel.
nr. 023-5483828 (kies 1). De tafel 
staat gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor men reserveert. 
Mensen die alleen komen maar 
graag samen willen eten, kunnen 
ook aanschuiven aan de stamtafel 
om 17.45 uur. De kosten zijn 9,75 
euro. x

Paasmenu in De Luifel



Nieuws donderdag 26 maart 2015 6

bloemendaal - Op zaterdag 28 maart 
wordt, na bijna een jaar restaureren, 
de Dorpskerk in Bloemendaal fees-
telijk geopend. "Het was best span-
nend, want het is natuurlijk een heel 
karakteristiek kerkje en daar moet je 
voorzichtig mee omgaan. Maar waar 
we op hoopten, is nu echt zichtbaar 
geworden", zegt Ad van Nieuw-
poort.

door Christa Warmerdam

Het belooft een feestelijke dag te 
worden zaterdag. Ad van Nieuw-
poort, predikant van de Protestant-
se Gemeente van Bloemendaal en 
Overveen, zal zaterdag tijdens de 
opening zelf een aantal gedichten 
uit het Nederlands taalgebied voor-
dragen. Ursul de Geer gaat spreken 
over de geschiedenis en verbou-
wing van de kerk, en er staat een 
optreden gepland van de wereldbe-
roemde cellist Pieter Wispelweij. 
Van Nieuwpoort: "We verzamelen 
om 14.00 uur bij het Dorpshuis 
Bloemendaal aan de Donkerelaan 
en lopen dan richting de kerk. De 
kerkklokken zullen luiden en om 
14.30 uur opent burgemeester Aal-
tje Emmens de kerk officieel. Als 
de deuren geopend worden, zal het 
orgel na bijna een jaar ook weer te 
horen zijn. Tijdens dit programma 
zit de kerk al vol, er is helaas maar 
plaats voor 270 mensen, maar we 
hopen toch dat er veel mensen zul-
len komen om de opening mee te 
vieren."

Toegankelijker
De bedoeling van de verbouwing is 
ook om de kerk toegankelijker te 

maken. "Het is nu een plek gewor-
den waar niet alleen kerkdiensten 
zullen worden gehouden, maar 
ook andere culturele activiteiten 
kunnen plaatsvinden", aldus Van 
Nieuwpoort. "We hopen dat de 
kerk een huis van inspiratie en 
ontmoeting wordt voor het hele 
dorp. Dat hebben we in deze tijd 
hard nodig."
Vanaf 16.00 uur is de kerk open 
voor het publiek, kinderen van de 
muziekschool verzorgen dan optre-
dens. Van Nieuwpoort: "Iedereen 
is welkom. Met mooi weer zullen 
we rond 16.00 uur samen het glas 
heffen in de tuin van de kerk. Het 
is voor mensen uit het dorp en de 
omgeving heel leuk om te zien hoe 
mooi het allemaal geworden is. De 
kerk is compleet verbouwd en de 
kerkbanken zijn gerestaureerd. 
Ook is er een nieuwe studio voor 

Radio Bloemendaal gerealiseerd." 
Radio Bloemendaal is al sinds 15 
juni 1924 de kerkzender van de 
Protestantse Gemeente van Bloe-
mendaal en Overveen, en is iedere 
zondag te beluisteren van 09.00 tot 
21.00 uur en iedere dinsdag van 
12.00 tot 13.30 uur.
Zondag 29 maart geven vrijwil-
ligers van de Stichting Vrienden 
van de Dorpskerk vanaf 12.00 uur 
rondleidingen. De 17e-eeuwse 
Dorpskerk is een van de oudste 
monumenten in Bloemendaal. 
Om het kerkje aan het Kerkplein 
te behouden, is in 1993 de 'Stich-
ting Vrienden van de Dorpskerk te 
Bloemendaal' opgericht. x

"Een huis van inspiratie en 
ontmoeting voor het dorp"

Opening van gerestaureerde Dorpskerk in Bloemendaal

De voorbereidingen voor de opening 
van de dorpskerk in Bloemendaal van 
aanstaande zaterdag zijn nog in volle 
gang (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Uitgerekend tijdens de 
Brain Awareness Week is het onder-
steuningsinitiatief 'BREINdesk' van 
start gegaan. Bij BREINdesk kun-
nen zorgprofessionals informatie 
inwinnen over hersengerelateerde 
aandoeningen. Het is een vraagbaak 
om mensen met beperkingen als 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
multiple sclerose (MS) en epilepsie 
optimale ondersteuning te bieden. 
Hierdoor kunnen mensen met deze 
beperkingen zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving blijven functio-
neren.

Ilonka Wildenberg, van SEIN: "De 
directe aanleiding voor dit initiatief 
is de decentralisatie van onderdelen 
van zorg naar gemeente. Hersenge-
relateerde aandoeningen zijn vaak 
erg complex en sterk afhankelijk 
van het individu. Een zorgprofessio-
nal is breed onderlegd, maar weet 
niet altijd met dit soort specifieke 
hulpvragen om te gaan. Bij BREIN-
desk werken mensen met een spe-

cialisatie op de gebieden NAH, MS 
en epilepsie. Als zorgprofessional 
kan men hier terecht met al uw 
vragen, die te maken hebben met 
het brein."
BREINdesk bestaat uit drie verschil-
lende zorginstellingen: Heliomare, 
Nieuw Unicum en Stichting Epilep-
sie Instellingen Nederland (SEIN). 
Deze zorginstellingen zijn gespeci-
aliseerd in zorg voor mensen met 
NAH (Heliomare), MS (Nieuw Uni-
cum) en epilepsie (SEIN). Voor indi-
viduele behandeling en diagnostiek 
kan men terecht bij een van de drie 
zorgaanbieders.
BREINdesk is op werkdagen bereik-
baar van 10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur via tel.nr. 088-
9208048. Voor meer info: www.
breindesk.nl. x

Informatiepunt over 
hersenaandoeningen

Start van 'BREINdesk'

De ondertekening van de samenwer-
kingsovereenkomst tussen Nieuw 
Unicum (Peter Kühn), SEIN (Jean 
Willem Barzilay) en Heliomare (Cees 
Raaijmakers) (Foto: pr).

haarlem - Starring #, dé jongerenthe-
aterproductie van de Toneelschuur, 
beleeft haar 18e editie. Onder bege-
leiding van de jonge theatermaker Jan 
Hulst en componist Kasper Tarenskeen 
spelen vijftien jongeren uit Haarlem en 
omstreken, van donderdag 16 tot en 
met zaterdag 18 april om 20.00 uur, 
een humorvolle en rauwe versie van 
Alfred Mussets 'Lorenzaccio'. Een the-
aterstuk, dat sinds 1962 niet meer is 
opgevoerd.

Florence 1537. Grimmige tijden. 
Hertog Alexander is een tiran, die de 
ene helft van de bevolking verbant 
en met de andere helft seks heeft. 
De jonge student Lorenzo de Medici 
streeft naar grootsheid. Hij wil als 
Brutus worden. Onder zijn hand zal 
het bloed van de hertog de straten 
van Florence doen stinken. Maar om 
bij de hertog in de buurt te komen, 
moet Lorenzo zich een weg naar de 
top banen. Het volk van Florence 
rest nog enkel de volgende vraag: 
wie is de held en wie de terrorist in 
dit epische drama?
Talloze scènes met bijna honderd 
personages uit alle lagen van de 
bevolking passeren de revue. Alfred 
de Mussets 'Lorenzaccio' doet eer-
der denken aan het script van een 
blockbuster uit Hollywood dan aan 
een toneelstuk.

Starring #
Elke Starring #-voorstelling is anders. 
De regisseur kiest zijn productie; 
een zelfgeschreven stuk bewe-

gingstheater, dans of een stuk van 
Shakespeare kan het uitgangspunt 
vormen. Voor talentvolle regisseurs 
als Thibaud Delpeut, Casper Vande-
putte en Olivier Diepenhorst vorm-
den hun versies van Starring # een 
eerste kennismaking met Toneel-
schuur Producties. Haarlemse jonge-
ren met veel of weinig spelervaring 
ondervinden aan den lijve hoe een 
theatervoorstelling tot stand komt. 
Inmiddels zijn de eerste spelers van 
Starring # doorgestroomd naar of 
afgestudeerd van de toneelschool.
Kaarten à 13 euro zijn te koop via 
www.toneelschuur.nl, via tel.nr. 
023-5173910 en aan de kassa van de 
Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9 
in Haarlem. x

Haarlemse jongeren spelen 
Italiaanse 'Game of Thrones'

Starring #18 komt met 'Lorenzaccio' 
(Foto: pr).
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Het succesverhaal van Haarlemse 
brouwer Jopenbier
Het zacht-fruitige aroma, met 
name als hij ‘s morgens de brou-
werij binnenkomt, en daarna de 
eerste geur van bier en gisting. 
Daar houdt Michel Ordeman van. 
Hij begon met brouwen op de 
logeerkamer van zijn Haarlemse 
woning en brouwde het eerste 
Jopenbier in 1996, ter ere van 
het 750-jarig bestaan van de 
stad Haarlem. De basis van dat 
speciaalbier was een origineel 
Haarlems recept uit 1501. Aan het 
einde van dat jubileumjaar brouw-
de hij ook een tweede recept, uit 
1407. Beide bieren sloegen aan.

Zelf de kroegen langs
‘Ik zag een gat in de biermarkt’, 
zegt Ordeman. ‘Naast het stan-
daardpils was er duidelijk ruimte 
voor bieren met een uitgesproken 
eigen smaak.’ Ordeman bracht de 
biertjes zelf aan de (bar)man: ‘In 
het begin ging ik zelf met m’n ak-
tetasje en een paar fl esjes erin de 
kroegen langs.’ In Haarlem werd 
Jopen Bier al snel een begrip. Voor 
de productie maakte hij gebruik 
van de faciliteiten van andere 
brouwerijen. Maar Ordeman wilde 
graag een eigen brouwerij, waar 
hij nog meer Jopen speciaalbieren 
kon maken.

Crowdfunding avant la lettre
Om zijn idee gestalte te geven, 

had hij fi nanciële middelen nodig. 
Daarom besloot hij de liefhebbers 
van Jopenbier erbij te betrekken. 
Voor 250 gulden konden zij een 
‘Jobligatie’ kopen om de brouwe-
rij fi nancieel te steunen. Het idee 
pakte goed uit. Ordeman: ‘Er zijn 
nu zo’n 150 Jobligatiehouders, 
een hechte club. Ieder jaar op 
11 november, als het dividend 
wordt uitgekeerd in de vorm van 
fl essen Jopenbier, maken we er 
een gezellige dag van. Zo creëren 
we een geweldige binding. Het is 
crowdfunding avant la lettre.’

Jopenkerk als thuisbasis
In 2005 kocht Jopenbier een voor-
malige kerk in het centrum van 
Haarlem om er een brouwerij en 
horecagelegenheid te vestigen. 
De historische kerk werd omge-
doopt tot ‘Jopenkerk’ en kreeg 
een café-restaurant, waar je vanaf 
de bar direct zicht hebt op de 
brouwketels en de acht grote la-
gertanks. Als algemeen directeur 
focust Michel Ordeman zich nu op 
de productie, terwijl zijn vriendin 
Lydian Zoetman als commercieel 
directeur de rest van de dagelijkse 
bedrijfsvoering in goede banen 
leidt. Ze delen de passie voor het 
Haarlemse speciaalbier. Zoetman 

zegde zelfs haar baan op om de 
zaak verder te helpen. Ordeman: 
‘Ik haal heel veel plezier uit dat we 
mooie bieren kunnen brouwen, 
Lydian haalt plezier uit het onder-
nemen op zich.’

Internationale ambities
Het gaat goed met Jopenbier. 
Zoetman: ‘Het bier is nu verkrijg-
baar in 1.800 Nederlandse cafés, 
bij de slijter en bij regionale en 
landelijke supermarkten. De 
markt voor speciaalbier is wereld-
wijd volop in beweging. Er wordt 

interesse getoond vanuit de 
hele wereld: de Caraïben, China, 
Colombia, Curaçao, Denemarken, 
Duitsland, Engeland, Estland…’ 
Om de groeiende vraag vanuit 
binnen- en buitenland beter te 
bedienen, is een nieuwe produc-
tiehal gebouwd in de Waarderpol-
der. Ordeman: ‘Tot nu toe groei-
den we zo’n 25 tot 30 procent per 
jaar. Vorig jaar brouwden we al 
meer dan tienduizend hectoliter 
bier (gelijk aan de inhoud van tien 
25-meterzwembaden, red.). Met 
deze nieuwe brouwcapaciteit erbij 
gaan we deze hoeveelheid in de 
komende jaren verveelvoudigen 
tot 60.000 hectoliter.’

Hoe een speciaalbiertje 
de wereld verovert
Je eigen biertjes brouwen en er internationaal naam mee maken. Bier-
liefhebber Michel Ordeman maakt die jongensdroom waar. Sinds hij in 
Haarlem de kroegen langs ging om zijn fl esjes aan de man te brengen, 
is er veel veranderd. Zijn bedrijf heeft inmiddels meer dan honderd 
medewerkers en zelfs in Amerika happen ze in de schuimkraag van zijn 
Jopenbier. Nu wil hij de rest van de wereld veroveren. Samen met zijn 
vriendin Lydian Zoetman, die net zo enthousiast als hij in het bedrijf 
stapte.

Rabobank denkt en doet mee
De Rabobank Haarlem en Omstreken was er vanaf het begin bij, 
toen Ordeman een fi nanciering zocht voor zijn plannen met de 
Jopenkerk. Ordeman: ‘In die tijd was horeca absoluut geen geliefde 
business onder fi nanciers. De Rabobank was toen onze huisbank 
en zei: ‘Laat je businessplan maar eens zien’. Zij wilden ons de 
hypotheek voor het pand wel verstrekken. In de vier jaren daarna 
zijn er nog verdere uitbreidingen bij gekomen, die we met de Rabo 
samen hebben gefi nancierd. Ook bij onze huidige groeiplannen is 
de Rabo betrokken.’ Het rouwerspaar werkt samen met de Rabo-
bank om hun internationale ambities te verwezenlijken.

Ook plannen voor een eigen onderneming? Dan leven er veel 
vragen. Van het maken van een ondernemingsplan en het aantrek-
ken van vermogen tot het bepalen van een uurtarief. De website 
ikgastarten.nl, waarvan de Rabobank de initiatiefnemer is, is met 
meer dan 120.000 unieke bezoekers per maand de grootste advies-
plek voor starters in Nederland. Aanvullend daaraan organiseert 
Rabobank Haarlem en Omstreken bijeenkomsten voor starters, zijn 
adviseurs actief in verschillende Haarlemse ondernemersnetwer-
ken en verbindt zij partijen middels het Rabobank Ondernemers 
Impuls (ROI). Meer weten? Bel voor een afspraak (023) 512 04 12.

‘Ik haal heel veel plezier uit 
mooie bieren brouwen.’
Michel Ordeman 

Een aandeel aan elkaar.

V.l.n.r.: Lydian Zoetman, Ed Heeremans 
(accountmanager Rabobank) en 
Michel Ordeman
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IJsvogels gespot 
aan Leidsevaart

heemstede - De ijsvogel is weer druk aan het bekijken of het 
tijd wordt voor een nest, in de oever van de Leidsevaart. 
Al dagen vliegt hij af en aan. Ook is een tweede ijsvogel 
gespot, wellicht een paar. Op die plek, aan de achterkant 
van het 18e-eeuwse landgoed Berkenrode in Heemstede, 
nestelde eerder een ijsvogelpaar. Een paar honderd meter 
zuidelijker, eveneens aan de Leidsevaart, is ook een nest 
- in feite altijd een holletje - maar daar lijkt het voorlopig 
nog stil. Elders in Heemstede, in park Meermond, tussen de 

Gemeentewerf en het Spaarne, heeft de gemeente begin 
2014 een speciale ijsvogelwand laten aanleggen. Een nest 
is daar vorig jaar niet gemaakt, maar er is hoop: onlangs 
heeft een wandelaar er een ijsvogel gespot, zo laat een 
woordvoerster van de Gemeente Heemstede weten. IJs-
vogels zijn dol op begroeide oevers langs het water, die 
geven een beetje schaduw zodat zij geen last hebben van 
reflectie als ze op vissenjacht zijn (Tekst en foto: Marilou 
den Outer). x

Het hemd van het lijf...

bloemendaal - Onlangs bezochten twee leerlingen van 
groep 8 van de Bloemendaalse Schoolvereniging, Felicia 
Vlassenroot en Noah de Roos, het ministerie van Financiën 
op uitnodiging van minister Jeroen Dijsselbloem. Dit alles 
in het kader van 'De week van het geld'. De twee hadden 
het geluk ingeloot te zijn om samen met zo'n 45 andere kin-
deren uit Nederland tijdens een kinderpersconferentie de 
minister het hemd van het lijf te vragen. Vooraf kregen ze 
een workshop 'Vragen stellen tijdens een persconferentie' 
gegeven door politiek verslaggever Frits Wester. Minis-
ter Dijsselbloem werd niet gespaard en met kinderlijke 

onschuld werden vragen als "Bewaart u wel alle bonne-
tjes?" en "Vindt u dat u een goed salaris krijgt?" of "Waarom 
gaat er zo veel geld naar Griekenland?" makkelijk gesteld. 
De minister trok een ruim een halfuur uit voor de perscon-
ferentie en na afloop werd er een groepsfoto gemaakt met 
alle aanwezige kinderen. Een leuke en leerzame dag die, 
gekoppeld aan 'De week van het geld', kinderen bewust 
moet maken van omgaan met geld en de waarde van geld. 
Uiteraard dient er door het Bloemendaalse tweetal een ver-
slag geschreven te worden, dat gebruikt zal worden op de 
website en in de nieuwsbrief van de school (Foto: pr). x

haarlem/regio - De VVD is bij de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten 
in Noord-Holland als grootste uit de 
bus gekomen, op de voet gevolgd 
door D66. De PVDA eindigde op de 
derde plaats vlak voor de PVV. Het 
CDA is pas terug te vinden op plaats 
zes, vlak achter de SP. Als ingezoomd 
wordt op gemeenteniveau, valt op dat 
de VVD ook in de gemeenten Heem-
stede en Bloemendaal de grootste is. 
In Haarlem is dit D66.

door Christa Warmerdam

Dit laatste is in lijn met de gemeen-
teraadsverkiezingen van vorig jaar 
toen de democraten ook al de win-
naar waren in de provinciehoofd-
stad. In Heemstede was de partij 
Heemsteeds Belang vorig jaar num-
mer één, maar deze lokale partij 
deed nu niet mee aan de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten.

Hart voor Holland
De partij Hart voor Holland heeft 
vooral in de gemeente Bloemen-
daal stemmen getrokken (4%), in 
Heemstede (1,5%). In Haarlem (0,7%) 
is dit relatief een stuk minder, dit 
heeft waarschijnlijk te maken met 
de Duinpolderwegkwestie. Daar-
naast speelt misschien ook mee 
dat in Bloemendaal tegenwoordig 
de partij Hart voor Bloemendaal 
in de gemeenteraad zit. Hart voor 
Holland heeft echter te weinig 
stemmen gehaald om in de Staten 
te komen. De PvdA verliest in alle 
drie de gemeenten, terwijl de Partij 

voor de Dieren (PvdD) juist groeit.
De Haarlemmers Xander den Uyl en 
oud-wethouder Jan Nieuwenburg 
zijn beiden voor de Pvda gekozen. 
Ook Haarlemmers Bram van Liere 
van de PvdD en VVD'er Marco Wie-
senhahn zullen in de Provinciale 
Staten plaatsnemen.

Waterschap
Gelijktijdig met de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten, werd dit 
jaar voor het eerst in het stemhokje 
gekozen voor de waterschappen. 
Dit leidde meteen tot een verdubbe-
ling van het aantal stemmen (er kon 
voor het eerst gesproken worden 
van een opkomst, voorheen werd 
er per brief gestemd). Ook in het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
heeft de VVD de meeste stemmen 
gekregen. Het CDA heeft iets min-
der stemmen, maar krijgt wel het-
zelfde aantal zetels, namelijk vier, 
in het uit dertig personen bestaan-
de Algemeen Bestuur. Winnaars bij 
Rijnland zijn ChristenUnie/SGP, de 
Partij voor de Dieren en 50PLUS. Zij 
winnen elk een zetel. De PvdA en de 
Algemene Waterschapspartij blij-
ven stabiel. Vogelenzanger André 
Burger heeft niet voldoende voor-
keursstemmen gehaald en zal dus 
niet namens het CDA in het bestuur 
komen. Hij kwam tot 1.303 stem-
men en had er 5.200 nodig.
Zowel de nieuwe Provinciale Staten 
als het Algemeen Bestuur van Rijn-
land worden vandaag, donderdag 
26 maart, geïnstalleerd. x

Succes voor Haarlemmers bij 
Provinciale Statenverkiezingen

Het Provinciehuis in Haarlem (Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - De Haarlemse studente 
Bianca Koppen heeft zich vorige week 
donderdag met een team opgesloten 
in een loods van Weimo High Quality 
Composites in Aalsmeer. Zij ontwik-
kelen en bouwen hier de komende 
maanden 's werelds snelste zon-
neracewagen. De studenten vormen 
het Nuon Solar Team en verdedigen 
in oktober de wereldtitel tijdens de 
World Solar Challenge in Australië.

De World Solar Challenge is een 
race voor auto's, die rijden op zonne-
energie. De wedstrijd vindt eens per 
twee jaar plaats en voert ruim 3.000 
kilometer dwars door Australië, van 
Darwin tot Adelaide. In 2013 werd 
het raceteam van TU Delft wereld-
kampioen. Dit jaar start de race op 
18 oktober.
Bianca Koppen uit Haarlem studeert 
industrieel ontwerpen aan de TU 
Delft. Zij is verantwoordelijk voor 
de public relations van de nieuwe 

zonneracewagen. Koppen: "Zonne-
energie heeft al lange tijd mijn 
belangstelling, zo heb ik in India 
kleine ondernemers geholpen om 
bijvoorbeeld hun mobiele telefoons 
op te laden middels zonne-energie." 

Haarlemse helpt mee bij bouw 
's werelds snelste zonneauto

Bianca Koppen (Foto: pr).
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HERENBOS personeelsdienst zoekt met spoed ervaren:

HOVENIERS aanleg/onderhoud
BOOMVERZORGERS met goede klimtechniek en zaagervaring
GROENVOORZIENES voor groenonderhoud in de openbare 
ruimte
MACHINISTEN voor maaimachine, shovel, tractor enz.
STRATENMAKERS/GRONDWERKERS
WEGMARKEERDERS I of II

Heb jij ervaring en ben je op zoek naar werk? Dan zien wij jouw CV en 
motivatie graag tegemoet op nieuwvennep@herenbos.nl

HERENBOS personeelsdienst
Boekweitstraat 66
2153 GL Nieuw Vennep
0252-622240
nieuwvennep@herenbos.nl
www.herenbos.nl

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

(Uitknippen?) U wilt nu
eindelijk van uw

ANGSTEN AF?
Wij helpen u.

ANGSTCOACHPRAKTIJK
DE

BEVRIJDING , 0651-992492,
www.angstcoachhillegom.nl,

info@narox.nl

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

MUZIEKLES
 

Gitaar-Piano-Viool-Cello
Saxofoon-Klarinet
Accordeon-Drums

of Stemvorming-Zang
Klassiek/LM/POP/Jazz

Muziekschool 't Muzenhuis
Haarlem-Velserbroek-Lisse

Tel. 023 - 536 05 25
www.muzenhuis.nl

inloopspreekuur voor
GRATIS
onderwijs- en

studiebegeleidingsadvies,
zoals bijles en

huiswerkbegeleiding in
het voortgezet onderwijs

plaats: Bibliotheek
Haarlem centrum
tijd: elke zaterdag
10.00-12.00 uur

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 135,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

IPAD
basiscursus voor 50+

6 lessen van 2 uur.
Start op 14 april a.s.

Kleine groepen, duidelijke
uitleg, inclusief

uitgebreid lesmateriaal.
Kijk voor meer informatie

op www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

 

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
PEUTERMUZIEK
start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a. 15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling vanaf
4 mnd-5 jaar. KIJK SITE !
Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

Spanning, conflicten,
faalangst, onzekerheid,

stress of andere
PROBLEMEN?

Therapie voor oplossingen
van binnenuit.

Kijk op www.innerzijds.nl
of bel 06-54645839 voor

een kosteloos en
vrijblijvend

kennismakingsgesprek.

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a.15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling (vanaf
4 mnd.- 4 jaar) Kijk site!

Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

ZATERDAG 28 MAART VAN 11:00 - 15:00 UUR

Royale, uitgebouwde tussenwoning 
gebouwd in jaren ’30 stijl in geliefde 
“Sierkwartier” met 2 badkamers, 3 wc’s, 
diepe achtertuin, parkeren op eigen terrein.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.
Cense Makelaars
Tel: 023-5715715

Bloembinderspark 81

LISSE

Aantal kamers : 6
 Woonoppervlakte : 148 m2

 Perceeloppervlakte : 171 m2
PAASACTIE MET KORTINGEN VAN 5 TOT 25%

Heeft U wel een nagedacht over kurk als vloerbedekking? 
Nee? Dan is er tijdens onze actie een goede gelegenheid om 
de oneindige mogelijkheden en het eigentijdse karakter van 
een kurkvloer te ontdekken. Wij leveren kurk in alle gewenste 
maten en dessins en kunnen het in iedere kleur lakken. Wij 
geven advies op maat voor elke ruimte in uw huis.

Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk voor 
informatie en openingstijden op www.decork.nl

Tappersweg 87
2031 ET Haarlem, haarlem@decork.nl

Tel: 023-5318281

2e Paasdag geopend

van 11.00 – 17.00 uur
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haarlem - Met een spetterende musi-
cal sloot Koninklijke HFC afgelopen 
weekend de festiviteiten rondom zijn 
135ste verjaardag af. Een jaar lang 
zorgde de jubileumcommissie onder 
het motto 'Meer dan voetbal!' voor 
een afwisselend programma met cul-
turele, sportieve en sociale activitei-
ten. In de HFC-musical 'Come back, 
Johnny P!' kwamen die drie elemen-
ten allemaal samen.

door Jacqueline Wallaart

Een bont gezelschap van HFC'ers 
liet vrijdag en zaterdag op het podi-
um van de sfeervolle Stadsschouw-
burg zien dat HFC inderdaad meer 
is dan voetbal. Na maanden van 
oefenen kon het publiek genieten 
van het enthousiaste toneelspel, 
afgewisseld met vaak verrassend 

goede zang. Ook in deze zesde edi-
tie van de HFC-musical is schrijver 
Aryan van der Leij erin geslaagd 
om actuele voetbalthema's te com-
bineren met de rijke historie en cul-
tuur van HFC, waarbij intriges, een 
liefdesdrama en een humoristische 
noot niet ontbraken.

Geld en macht
Het HFC-talent Johnny Paradise, 
met verve vertolkt door zaterdag 
1-speler Hans van Laar, kreeg te 
maken met afpersing, matchfixing 
en gokken, en HFC-bestuurders 
raakten verdeeld over de vraag of 
hun Koninklijke een profclub moest 
worden. Het ging vooral over geld 

en macht, maar ook andere eigen-
tijdse thema's als ADHD en selfies 
kwamen aan de orde. En natuurlijk 
zat de pers, in de hoedanigheid van 
een Rotterdamse reporter met zijn 
cameraman, bovenop alle nieuw-
tjes. De geest van HFC-legende Man-
nes Francken, gespeeld door Erik 
van Muiswinkel en geprojecteerd 
op het decor, nam met het door Pim 
Mulier geschreven lied 'De Damiaa-
tjes' het publiek even mee naar het 
verleden.
De acteurs, maar zeker ook het 
artistieke- en productieteam, ver-
antwoordelijk voor onder andere 
muziek, kostuums en decor, heb-
ben laten zien dat bij HFC niet 
alleen het voetbaltalent, maar ook 
het culturele talent zich bij de top 
van de amateurs kan scharen.

Clublied
Nadat alles tot een goed einde was 
gekomen, Johnny Paradise weer 
zijn succes en zijn liefde terug had 
en HFC besloot 'gewoon' een ama-
teurclub te blijven, ontvingen de 
cast en crew een staande ovatie. Een 
zichtbaar trotse voorzitter Gert-Jan 
Pruijn bedankte iedereen, waarna 
de Stadsschouwburg zich vulde 
met de klanken van het clublied, 
dat zowel op het podium als in de 
zaal uit volle borst werd meegezon-
gen. x

Schouwburg smult van 
intriges in musical HFC

Spetterende afsluiting van viering 135-jarig bestaan

HFC'ers van jong tot oud genoten afgelopen weekend op het podium en in de 
zaal van de HFC-musical in de Stadsschouwburg Haarlem (Foto: Robert van Kool-
bergen).

HAARLEM - Samen met scholen gaat de 

Gemeente Haarlem de schoolpleinen 

groener maken. De gemeenteraad heeft 

extra budget voor Duurzaamheid, Fiets 

en Groen vrijgemaakt. Een deel hier-

van, 122.000 euro, is bestemd voor het 

'vergroenen' van schoolpleinen. Alle 

basisscholen in Haarlem kunnen hier 

een beroep op doen.

Haarlemse scholen zijn uitgeno-
digd om voor 15 mei 2015 een plan 
in te dienen voor het vergroenen 
van hun schoolpleinen. Een groen 
schoolplein stimuleert creativiteit 
en brengt ontdekking en beleving 

van natuur samen, vindt de gemeen-
te. 'Op groene schoolpleinen laten 
kinderen een uitdagender en geva-
rieerder spel zien. En dat is weer 
goed voor de motorische ontwikke-
ling. Een groen schoolplein is leuk 
én nuttig voor natuurlessen.'
Wethouder Cora-Yfke Sikkema 
hecht aan meer kleinschalig groen 
midden in de stad: "Schoolpleinen 
bieden een kans om op veel plek-
ken in de stad meer groen en een 
natuurlijker speelruimte aan te leg-
gen. Niet alleen de schoolkinderen, 
maar de hele buurt kan van het 
groen genieten." x

Extra budget voor 
groene schoolpleinen

Tv-coryfee Ria Bremer 
opent Nieuw Overbos

heemstede - Het was een feestelijke openingsreceptie afgelopen week in Nieuw 
Overbos, aan de Burgemeester van Lennepweg in Heemstede. Daar is een gloed-
nieuw complex verrezen met 97 vrije sectorwoningen met toegang tot zorg en 
48 plaatsen voor mensen met dementie en Alzheimer. Tv-presentatrice Ria 
Bremer gaf de opening professioneel inhoud met gesprekjes met bewoners en 
verzorgenden, en er werden drie korte films vertoond. Bremer, die dit jaar 76 
wordt, bruist nog van ambitie. Ze heeft "talloze ideeën voor tv programma's", 
vertelde ze desgevraagd aan Het Weekblad. Onlangs rondde ze een nieuwe korte 
reeks 'Vinger aan de Pols' af, voor AVROTROS. Graag zou ze nu een programma 
over ouderen maken. "Maar niet uitsluitend voor ouderen", zegt ze heel beslist. 
"Liefst een andere invalshoek, bijvoorbeeld om met jongeren te praten over wat 
het betekent ouder te worden en/of ziek." (Tekst en foto: Marilou den Outer) x

haarlem - Eerder maakte Bevrijdings-
pop Haarlem bekend dat onder 
anderen Racoon, Jett Rebel, Typ-
hoon, Jacqueline Govaert en Catfish 
and the Bottlemen hun opwachting 
maken op het Houtpodium tijdens 
de jubileumeditie van Bevrijdings-
pop. Maar de organisatie heeft nu 
nog meer namen bekendgemaakt. 
Zo zullen ook Sue The Night (Haar-
lemse roots/indiepop), Blaudzun 
(singer-songwriter) en La Chiva 
Gantiva (cumbia uit België) acte de 
présence geven. Bevrijdingspop 
vindt op dinsdag 5 mei plaats in de 
Haarlemmerhout. Voor meer info: 
www.bevrijdingspop.nl. x

Sue The Night en 
Blaudzun op 5 mei

haarlem - Haarlemmers geven tij-
dens een cultuurbezoek in hun stad 
gemiddeld 42 euro uit. Dat is 10 pro-
cent meer dan in 2010. Van dit bedrag 
besteden ze ruim tweederde bij de 
culturele instelling zelf en bijna één-
derde in vooral de Haarlemse horeca. 
Dit blijkt uit de nieuwste Haarlemse 
Cultuurmonitor 2014. Wethouder Cul-
tuur, Jack van der Hoek: "De cijfers 
zijn weliswaar bij benadering, omdat 
ze uit een enquête komen, maar ze 
bevestigen wel dat het kunst- en 
cultuuraanbod in Haarlem van groot 
belang blijkt voor de identiteit, de 
beleving en de economie van onze 
stad."

De Cultuurmonitor 2014 geeft veel 
informatie. Zo is het aandeel inwo-
ners van Haarlem waarvoor het cul-
turele aanbod een belangrijk motief 
vormt om in de stad te wonen, toe-
genomen van 42 procent in 1999 tot 
53 procent in 2014. De bezoekers-
aantallen zijn al enige jaren stabiel, 
met ook in 2014 iets meer dan twee 
miljoen bezoekers.
Van der Hoek: "Haarlemmers zijn 
trots op de kwaliteit van het cul-
turele aanbod, vinden de culturele 
voorzieningen goed bereikbaar en 
waarderen het ook nog eens met 
een hoog rapportcijfer."

Haarlemmers waarderen het orga-
niseren van themajaren, zoals het 
Frans Hals Jaar 2013, en onder-
schrijven de waarde hiervan voor 
onder meer economie en imago van 
de stad. Dit blijkt uit een enquête 
onder het Digipanel. In 2014 was 
er veel aandacht voor Kenau, met 
de film als aanleiding. In 2015 staat 
de culturele samenwerking tussen 
Haarlem en Vlaanderen centraal.

Prijzen
De waardering voor de podia komt 
onder meer naar voren in de nati-
onale prijzen, die de Haarlemse 
podia in 2014 ontvingen. Tijdens 
het Nederlands Theater Festival 
kregen producties en acteurs van 
Toneelschuur Producties belangrij-
ke toneelprijzen. De Toneelschuur 
zelf was volgens de acteurs en dan-
sers het meest gastvrije podium 
van Nederland (Roel Oostra-Prijs). 
Het Patronaat had een recordaantal 
bezoekers in 2014 en kreeg tijdens 
Noorderslag in januari 2015 boven-
dien de prijs voor beste landelijke 
poppodium van 2014 (IJzeren Podi-
umdier).
De Haarlemse Cultuurmonitor is te 
lezen op www.haarlem.nl/cultuur-
monitor (onder 'Monitors'). x

Haarlemmers geven meer uit 
aan cultuur dan vijf jaar geleden

Westelijke Randweg 
afgesloten na ongeval

haarlem - De Westelijke Randweg (N208) is zaterdagmiddag tijdelijk afgesloten 
geweest na een verkeersongeval. Rond kwart over vijf ging het mis toen twee 
personenwagens hard met elkaar in botsing kwamen voor de verkeerslichten 
bij de Jan Gijzenkade. Een van de wagens kwam met een gebroken achterwiel in 
de vangrail tot stilstand. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te 
verlenen. Ambulancebroeders hebben zich over de inzittenden ontfermd, maar 
gelukkig bleef het vooral beperkt tot materiële schade. Door het ongeval was 
de N208 richting Beverwijk tussen de Orionweg en de Jan Gijzenkade tijdelijk 
gestremd voor al het verkeer. Na ongeveer twintig minuten is er één rijbaan 
vrijgemaakt zodat automobilisten weer mondjesmaat konden passeren. Het is 
nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest (Foto: Michel van Bergen). x
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Politie zoekt getuigen van 
overval in Kleine Houtstraat

haarlem - De politie is op zoek naar getuigen van een gewa-
pende overval, die donderdagmiddag plaatsvond op een 
winkel aan de Kleine Houtstraat. In tegenstelling tot het 
eerder uitgegeven Burgernetbericht, bleek de overvaller 
niet op de fiets, maar te voet te zijn gevlucht vanuit de win-
kel aan de Kleine Houtstraat. Hij is weggerend in de rich-
ting van de Grote Houtstraat. Het Overvallenteam is nog 

steeds op zoek naar mensen, die informatie hebben over 
deze overval. Zij worden vriendelijk verzocht te bellen met 
de politie via 0900-8844. Wil men anoniem een melding 
doen, dan kan dit via 0800-7000. Bij de gewapende overval 
raakte niemand gewond, wel zijn de mensen die aanwezig 
waren in de winkel ten tijde van de overval, erg geschrokken 
(Foto: Michel van Bergen). x

bennebroek - Bij het voormalige St. 
Luciaklooster in Bennebroek is de 
renovatie gestart. Hier worden 
woningen gecreëerd. Op zaterdag 
28 maart, tussen 11.00 en 15.00 
uur, kan men een kijkje nemen 
op de bouwplaats. De bouwplaats 
is gelegen aan de Schoollaan 70. 

Voor meer informatie kan men kij-
ken op www.woneninbennebroek.
nl. x

Kijkje bij St. Luciaklooster

Op deze locatie in Bennebroek wor-
den woningen gecreëerd (Foto: Huub 
van 't Pad Bosch).

heemstede - Op dinsdag 7 april vindt 
er een culturele middag voor seni-
oren plaats in De Luifel, aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. Te 
gast is econoom Arnold Heertje. 
Heertje geeft zijn visie op de hui-
dige economie en vertelt ook het 
een en ander over het onderzoek 
en de ideeën van Piketty, een Frans 
econoom gespecialiseerd in het 
thema economische ongelijkheid 

vanuit een historisch en statistisch 
oogpunt. In het boek 'Economie' 
doet Heertje suggesties voor posi-
tieve economie. Aanvang is om 
14.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
4 euro. Reserveren wordt aangera-
den en kan telefonisch van maan-
dag tot en met donderdag tussen 
09.00 en 16.00 uur en op vrijdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur via tel.
nr. 023-5483828 (kies 1). x

Lezing van Arnold Heertje

heemstede - Op zondag 29 maart 
geeft Leon Hanssen een lezing 
over het leven van Piet Mondriaan 
naar aanleiding van de biografie 
'De schepping van een aards para-
dijs - Piet Mondriaan 1919-1933'. 
Deze lezing vindt plaats bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. Aanvang is om 14.00 
uur en de toegangsprijs bedraagt 
5 euro. Reserveren is mogelijk via 
tel.nr. 023-5282472. x

Lezing over 
leven Mondriaan

haarlem - Op donderdag 9, vrijdag 
10 en zaterdag 11 april houdt de 
Bibliotheek Haarlem Centrum een 
grote verkoop van afgeschreven 
materialen, waaronder jeugdboe-
ken, romans, non-fictieboeken, 
cd's en dvd's. De verkoop vindt 
tijdens openingsuren plaats in 
de Doelenzaal van de Bibliotheek 
Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 

32. Iedereen is welkom, ook 
niet-leden. Alles gaat weg tegen 
bodemprijzen, die per dag dalen: 
donderdag is alles 3 euro, vrijdag 
betaalt men 2 euro en zaterdag ten 
slotte is alles nog 1 euro per stuk 
(men kan alleen met pin of chip 
betalen). Voor meer informatie: 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. x

Boekverkoop in bibliotheek
heemstede - Jonge voetballers die 
hun talenten willen tonen aan de 
trainers en scouts van de AZ Jeugd-
opleiding en HBC, kunnen op maan-
dag 4 mei terecht op Sportpark de 
Toekomst in Heemstede. HBC en de 
AZ Jeugdopleiding organiseren op 
die dag een AZ Selectiedag. De AZ 
Selectiedagen zijn een initiatief van 
de AZ Jeugdopleiding. Het evene-
ment vindt plaats op de complexen 
van de verschillende 3-sterren-
partners van de AZ Voetbalschool, 
waaronder HBC. Alle eerstejaars 
F-pupillen tot en met tweedejaars 
D-pupillen (voetballers geboren 
tussen 2002 en 2007) kunnen zich 
inschrijven voor de AZ Selectieda-
gen. Het evenement wordt georga-
niseerd voor zowel veldspelers als 
keepers. Aanmelden voor één van 
de dagen kan via www.az.nl/selec-
tiedagen. De kosten voor deelname 
aan de AZ Selectiedagen bedragen 
7,50 euro. Kinderen die lid zijn van 
de AZ Juniorclub De Waaghalzen of 
de AZ AllstarZ kunnen voor 5 euro 
deelnemen. x

AZ-selectiedag 
bij HBC

Jonge voetballers kunnen hun talent 
etaleren op 4 mei (Foto: pr).

haarlem - "We denken met dit muse-
um iets bijzonders in huis te hebben", 
zegt Wim Egggenkamp. De voorzitter 
van het Stichtingsbestuur van de 
Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan 
de Leidsevaart deed deze uitspraak 
dinsdag 24 maart tijdens de pers-
presentatie voor de opening van het 
KathedraalMuseum. De officiële ope-
ning van het museum werd een dag 
later verricht door de commissaris 
van de Koning in de provincie Noord-
Holland, Johan Remkes.

door Christa Warmerdam

De basiliek is al sinds 2005 bezig 
met een groot restauratieproject. 
Het project zal in vijf fases voltooid 
worden. In 2005 werd eerst de ple-
banie (pastorie) aangepakt en werd 
een start gemaakt met het casco 
van de straalkapellen. Inmiddels is 
men gevorderd tot de vierde fase. 
Het bouwen en inrichten van het 
museum vormen onderdeel van de 
tweede en derde fase.

Breder
Hoewel het Stichtingsbestuur van 
de basiliek nog onvoldoende geld 
beschikbaar heeft om alle onder-
grondse ruimten voor museale 
doeleinden in te richten, is het wel 
gelukt om de centrale middenruim-
te in te richten. Eggenkamp legt uit 
hoe het museum tot stand is geko-
men: "Tot de restauratie beschikte 
de kathedraal vanaf 1971 over een 
schatkamer, die gehuisvest was in 

de bisschoppelijke sacristie. Daarin 
stonden allerlei gouden en zilveren 
religiosa, zoals kelken en monstran-
sen. Hoewel de schatkamer over 
de grootste zilververzameling van 
Nederland beschikte, waaronder de 
inventaris van de kapel van Lode-
wijk Napoleon in het Paleis op de 
Dam, sprak de verzameling niet tot 
de verbeelding. Het nieuwe muse-
um wil breder van opzet zijn. Het 
wil laten zien wat een kathedraal 
is, wat de plaats van de Haarlemse 
kathedraal is te midden van zijn 
Europese naamgenoten en het wil 
aandacht schenken aan de restaura-
tie van de kathedraal en aan de vele 
beroemde kunstenaars, die aan de 
kathedraal gewerkt hebben."
Het museum is te vinden in het 
souterrain van de 'Nieuwe Bavo'. 
De ingang is via de deuren onder 
het hoogkoor, die toegang geven 
tot de crypte. Het museum beslaat 
zo'n 275 vierkante meter en alleen 
de toegang is al meer dan de moei-
te waard om dit museum eens een 
bezoekje te brengen. Het Stich-
tingsbestuur hoopt zo'n 40.000 
bezoekers per jaar te trekken.
Met de opening van het Kathedraal-
Museum en de start van het nieuwe 
toeristenseizoen op 31 maart, zijn 
de openingstijden verruimd en is 
er een rustpunt in de vorm van een 
koffiecorner. Het KathedraalMu-
seum is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer info op: www.
rkbavo.nl. x

Haarlem is een museum rijker

In het souterrain van de basiliek aan de Leidsevaart is vanaf nu een nieuw muse-
um te vinden (Foto: Christa Warmerdam).

Heen en weer
Spaarneveer zoekt schipper

haarlem - Voor de dinsdagmiddag (15.00 tot 19.00 uur) en zaterdagmiddag 
(12.00 tot 16.00 uur) is Spaarnelanden op zoek naar een mannelijke of vrouwe-
lijke schipper in het bezit van Klein Vaarbewijs I. Mail naar info@spaarnelanden.
nl t.a.v. Richard van Broekhuizen of bel: 023-7517200. Het is vrijwilligerswerk, 
waar wel een onkostenvergoeding tegenover staat. Met het Spaarneveer kun-
nen fietsers en voetgangers zonder omweg het Spaarne in Haarlem oversteken. 
De af- en aanmeervoorzieningen bevinden zich ter hoogte van de Belgiëlaan en 
de Spaarnelaan. De pont vaart op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur, op zater-
dag van 08.00 tot 19.00 uur en op zondag van 09.00 tot 19.00 uur. De overtocht 
is gratis (Foto: Christa Warmerdam). x



bloemendaal - Voor de derde keer 
alweer is HC Bloemendaal gastheer 
van het Europese tophockeytoernooi 
EHL voor herenteams. Maar nog nooit 
was het toernooi zo uitgebreid als 
nu: er komen groepsfasewedstrijden 
voor zestien teams, plus alle fina-
lewedstrijden, zes dagen lang van 1 
tot en met 6 april (tweede paasdag). 
Op de drukste dagen worden 6.000 
mensen verwacht op het landelijke, 
kleinschalige hockeycomplex van 
hoofdklassespeler Bloemendaal, 
ofwel De Mussen. Al dagen wordt er 
gewerkt om het terrein om te vormen 
tot een professioneel topsportterrein, 
dat voldoet aan alle veiligheidseisen, 
inclusief opbouw van een 'hospita-
lityterrein' ofwel 'promodorp' voor 
gasten, deelnemers en sponsors. 
"Het wordt één groot, internationaal 
tophockeyfestijn."

door Marilou den Outer

Met de ervaringen van EHL-toer-
nooien in 2011 en 2013 op zak, 
was het geen al te grote schrik toen 
het bestuur in december te horen 
kreeg, dat Bloemendaal opnieuw 
het toernooi mag organiseren, en 
nu in 2015 flink uitgebreider dan de 

vorige edities. Het inmiddels door 
de wol geverfde lokale organisatie 
comité werd bij elkaar geroepen, 
waaronder secretaris Tanja Enne-
king. "De hele groep was meteen 
enthousiast", vertelt Enneking in 
de bestuurskamer van HC Bloe-
mendaal, met vol zicht op de pas 
geplaatste tribunes langs het wed-
strijdveld. "Iedereen reageerde met-
een met een: 'We gaan dit toernooi 
gewoon weer neerzetten.'" Net als 
tijdens voorgaande edities waren 
de vrijwilligers gemakkelijk te por-
ren. Soms met hele teams tegelijk 
meldden ze zich aan als parkeer-
wacht, patatbakker, ballenjongens 
en -meisjes langs de lijnen en zo 
meer. "Dat loopt als een trein", aldus 
Enneking.

Veiligheid
Een van de grootste uitdagingen 
is om de bezoekersstromen in vei-
lige banen te leiden. Eerder was al 
een veiligheidsplan gemaakt, dat 
nu verder is aangescherpt, ook in 
overleg met de Gemeente Bloemen-
daal. De ingang voor bezoekers is 

drastisch verlegd, weg van het club-
huis dat tijdens de EHL alleen toe-
gankelijk is voor spelers, officials en 
pers. Bezoekers komen straks bin-
nen tussen het hoofdveld en veld 
2, dat momenteel wordt ingericht 
als hospitalityterrein. Nadat wel 
eerst een extra beschermende mat 
is gelegd om het kostbare kunstgras 
te sparen. Mensen die met de auto 
komen, worden naar de grasvelden 
aan de Zomerzorgerlaan geleid. 
Daar komt een extra voorsorteer-
strook, waar de wachtenden alvast 
het parkeergeld betalen. Tien euro 
voor een dag. Hiermee hoopt de 
organisatie op een snellere door-
stroming en minder file in het dorp, 
zoals tijdens de drukbezochte finale 
in 2013 (op de Mollaan).

Medewerking
De meeste EHL-teams verblijven in 
het Van der Valk hotel in Haarlem 
en worden met bussen van de EHL 
naar HC Bloemendaal vervoerd. Hoc-
keyclubs Rood-Wit uit Aerdenhout 
en Alliance uit Heemstede hebben 
hun watervelden ter beschikking 
gesteld waarop de teams van te 
voren kunnen trainen. "Ontzettend 
fijn dat we die medewerking heb-
ben gekregen!", aldus Enneking.
Nog een paar dagen stug doorwer-
ken en de club is er klaar voor: 
"Tophockey én een mooi feestje." 
Tijdens de EHL 2013 was gastheer 
Bloemendaal winnaar, wie weet 
wordt dat kunstje herhaald. x

Nieuws donderdag 26 maart 2015 18

"Tophockey én mooi feestje"
EHL in Bloemendaal: groter dan ooit

Tanja Enneking, secretaris van het lokale organiserend comité van de Euro Hoc-
key League (Foto: Marilou den Outer).

Zondag 29 maart

10.30-12.00 uur | Kinderen zingen 

mantra's

Kinderen kunnen echt genieten van 
het mantra zingen. Deze ochtend is 
speciaal georganiseerd voor kinde-
ren vanaf 3 jaar tot en met 14 jaar.
Foundation for Higher Learning, 
Haarlem.

Dinsdag 31 maart

19.15-21.45 uur | Familieopstellingen 

en dierbare overledenen

Er is veel ongemak rond het overlij-
den en het rouwen om een geliefde. 
Na de uitvaart mag je er nog even 
over praten, maar dan moet je wel 
weer meedoen met het 'gewone' 
leven. Bij sommige mensen blijven 
er vragen en ongemakkelijke gevoe-
lens. In een familieopstelling kun je 
tegen een plaatsvervanger (repre-
sentant) voor de overledene alles 
zeggen en vragen wat je wilt.
Constellations at Work, Haarlem.

Woensdag 1 april

19.30-21.30 uur | Start cursus Mind-

fulness

Wil jij ook rust in je hoofd? Focus 
in je activiteiten brengen? Je ener-
gieker voelen? Mindfulness is de 
vaardigheid in het hier en nu te zijn, 
zonder oordeel. En dit kan iedereen 
leren.
Rick Shamier, Bloemendaal.

20.00-22.00 uur | Workshop Het 

Imago Spel: de invloed van kleur op 

je gevoel en je uitstraling

Welke kleuren hangen er in jouw 
kast? Hangt er eigenlijk wel kleur 
in je kast of houd je het bij het ver-
trouwde en veilige zwart? Elke kleur 
heeft namelijk betekenis en heeft 
effect op hoe je je voelt.
Janny ter Meer, Bloemendaal.

Donderdag 2 april

19.45-22.00 uur | Start driedaagse 

workshop Zien vanuit je hart - Con-

templatieve fotografie

Met nieuwe ogen je dagelijkse 
wereld opnieuw zien. Je leert hoe je 
dat wat je ziet, daadwerkelijk kan 
vastleggen met je camera. Foto's 
geven precies weer waardoor jij 
geraakt wordt.
Helen Vink, Zandvoort.

Vrijdag 3 april

19.30-21.30 uur | Workshop Mind-

fulness

In de workshop maak je kennis met 
een aantal mindfulnessoefeningen 

en geeft Ingrid van Voorthuijsen 
informatie over de achtweekse trai-
ning. Ook krijg je handvatten aan-
gereikt om een begin te maken met 
een bewuste blik naar dit moment.
Studio 5, Haarlem.

Zaterdag 4 april

10.00-12.30 uur | Start cursus Haal 

eruit wat erin zit!

Het kan heel frustrerend zijn om te 
weten dat je meer kan, maar je het 
toch niet voor elkaar krijgt. In deze 
training van Titia Bakker onderzoek 
je wat er bij jou gebeurt waardoor je 
jezelf blokkeert.

Haarlem Counseling, Haarlem.

Zondag 5 april

14.00-16.00 uur | Verhaallezing 

Frustraties de baas

Frustraties hebben te maken met 
overdreven optimistische ideeën 
over hoe je vindt dat de wereld, de 
mensen en de dingen in elkaar zou-
den moeten zitten. Hoe kun je - het 
liefst zonder inspanning - op een 
vriendelijke manier frustraties uit 
de weg gaan?
Carmen de Haan, Bloemendaal.

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Kinderen zingen mantra's (Foto: pr).

Rick Shamier (Foto: pr).

Ingrid van Voorthuijsen van Studio 5 
(Foto: pr).

Titia Bakker van Haarlem Counseling 
(Foto: pr).

bennebroek - Op woensdag 15 april 
brengt het Oratoriumkoor Ben-
nebroek de 'Theresiënmesse' 
van Haydn en het 'Requiem' van 
Mozart ten gehore. Het koor doet 
dit samen met het promenadeor-
kest. Aanvang in de Jozefkerk is 
om 20.15 uur. Kaarten à 20 euro 
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar via www.oratoriumkoor-
bennebroek.nl en bij Harpcenter, 
aan de Bennebroekerlaan 35A, 
tel. 023-5849003 en Boekhandel 
Bruna, aan de Zwarteweg 16, tel. 
023-5845830. Aan de deur kosten 
kaarten 22 euro. De Jozefkerk is te 
vinden aan de Kerklaan 9 in Ben-
nebroek. x

'Theresiënmesse' 
in Jozefkerk

spaarndam - Het Kleine Theater 
brengt op zondag 29 maart de 
familievoorstelling 'Roodkapje' 
in de Oude Kerk in Spaarndam. 
Het Kleine Theater maakt voor-
stellingen op de meest ambachte-
lijke manier. Zonder veel gedoe, 
met mooie muziek en gekke per-
sonages. Verhalen, vaak sprook-
jes, waar zij hun eigen draai 
aan geven, zodat ze niet eng 
zijn voor de kleinste kinderen, 
maar ook zeker niet saai voor 
de oudste. Roodkapje is het beu. 
Altijd hetzelfde verhaal, de wolf 

die haar en haar oma opeet. Ze 
besluit het eens helemaal anders 
te doen, ze kiest een ander pad. 
Tot groot verdriet van de wolf. 
Ze zwerft door het bos en komt 
voor haar allemaal onbekende 
sprookjes figuren tegen. Uitein-
delijk mist ze de wolf. Had ze 
maar nooit een ander pad geko-
zen. Aanvang is om 15.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 5 euro 
(voor kinderen onder de 5 jaar is 
de toegang gratis). De Oude Kerk 
is te vinden aan het Kerkplein in 
Spaarndam. x

'Roodkapje' in Oude Kerk

OpenBoek Lezing 1 april 2015, 17.30 uur Kaye Miner

“Boeddhisme - vrij van religie”

Plaats: De Nieuwe Kring, 
 Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
Entree: voor leden € 6.50, 
 voor niet-leden € 10.00.

Deze lezing is een algemene inleiding op een door Kaye Miner 
te geven cursus, getiteld “Boeddhisme - een verkenning”, die op 
donderdagen in april en mei gegeven zal worden in De Nieuwe 
Kring. Ook als u niet van plan bent om aan de cursus deel te 
nemen, zult u de basis van het Boeddhisme in de voordracht van 
Kaye Miner zeer kunnen waarderen. 

CURSUS: donderdag 14:00-16:00 uur op 
16, 30 april en 21, 28 mei

Voor meer informatie zie : www.denieuwekring.nu of stuur een 
mail naar kring.penningmeester@ziggo.nl.
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

BEZWAAR TEGEN WOZ-WAARDE IN VEEL GEVALLEN LONEND

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

TENNISLES
 

met max. 1 of 2 pers.
aantal lessen zelf bepalen

Proefles Mogelijk !
 

In Haarlem of Aerdenhout
Info; kappetennistraining

@planet.nl
Tel.; 06-54754933
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Drogisterij en Parfumerie Bart: 

“Missie om mensen 
te informeren”

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede
www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Gril - Steaks - Oosters - Chinees 
Overig - Indonesisch - Vietnamees
Hollands - Vegetarisch

023-5242379

HEEMSTEDE - “Ik voel het als 
een missie om mensen te infor-
meren over de producten, die 
zij bij ons kopen”, zegt Anneke 
Bart van Drogisterij en Parfu-
merie Bart. “Het is misschien 
niet goed voor de omzet, maar 
als ik zie dat iemand te vaak een 
neusspray of een bepaald ge-
neesmiddel koopt, dan kan ik 
het niet laten om er op te wijzen 
dat er alternatieven zijn, die bij 
lang gebruik minder schadelijk 
zijn voor de gezondheid.”

door Christa Warmerdam

Een verrassende uitspraak, maar 
Anneke Bart is dan ook meer dan 
een onderneemster met een goed-
lopende drogisterijzaak. Ruim 35 
jaar zit ze al in het vak en in al die 
jaren heeft ze een enorme ontwik-
keling meegemaakt waar ze, zoals 
ze zelf zegt, ‘heel blij van wordt’.
Bart: “Ik was 18 jaar toen ik begon 
in het bedrijf van mijn vader. Ik 
zeilde op hoog niveau en mijn va-
der zei tegen mij dat als ik dat wilde 
blijven doen, ik beter bij hem kon 
gaan werken. Daar had hij gelijk in, 

want er zijn maar weinig werkge-
vers te vinden, die het accepteren 
dat je weggaat om een paar we-
ken te gaan wedstrijdzeilen.”
“Ik ben begonnen met interesse in 
de uiterlijke verzorging, dat vind 
ik nog steeds leuk, maar door de 
jaren heen ben ik me steeds meer 
gaan verdiepen in de ‘binnenkant’ 
van de mens. Als je je goed voelt 
van binnen, dan straal je dat ook uit 
naar buiten toe. Voeding is daarbij 
een heel belangrijk onderdeel en 
iets waar ik me intensief mee be-
zighoudt. Ik geef gratis voedings-
adviezen. Als iemand bijvoorbeeld 
een hoestdrankje komt halen, dan 
wijs ik erop dat het beter is om 
even geen kaas of melkproducten 
te gebruiken. Dat is het mooie van 
dit vak, het is niet alleen verkopen, 
maar ook de juiste informatie ge-
ven waardoor mensen zich echt 
beter gaan voelen”, aldus Anneke 
Bart.

Drogisterij en Parfumerie Bart
Zandvoortselaan 173 (vlakbij sta-
tion Heemstede/Aerdenhout)
Heemstede
Tel. 023-5241203

Laat Rosa Rosa U adviseren om de Paastafel 

nog fleuriger te maken. Groot assortiment 

lente bloemen en talloze leuke kleine 

decoraties voor de paasboom en tafel!!

T: 023-5442330
Zandvoortselaan 155 2106 AM Heemstede

Lentekriebels?
Gratis potje narcissen 

bij 10 euro kaasaankopen
PS.  tweede Paasdag open van 9.00 tot 18.00 uur.

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83

W: www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

ZANDVOORTSELAAN 173 • 2106 AM HEEMSTEDE
TEL.: 023-5241203

DROGISTERIJ

BART
PARFUMERIE

“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING”

Bij vertoon van deze advertentie 
10% korting op Solgar en Orthica

✃

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl
Tel.: 023 - 544 12 12

Proef asperges & pinot blanc
Zaterdag 4 april van 12 - 18 uur

www.wijnhuisheemstede.nl

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede
023-5442992 www. huizevanwely.nl
ZandvoortsZZandvoorZZandvoorZZandvoorZZandvoorZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZandvooZandvooZandvooZandvooZandvooZandvooZandvooZandvoZandvoZandvoZandvoZandvoZandvoZand oZand oZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ ddddddddd

Wij wensen u een vrolijk Pasen met heerlijk Paasbrood

mooie chocolade eitjes en prachtige Paaskado`s.

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

1e Paasdag 5 april gesloten

2e Paasdag 6 april

GEOPEND VAN  16.00 tot 20.00 uur.

Wij wensen u fi jne Paasdagen.
Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 
E: info@slagerijbood.nl
W: www.slagerijbood.nl



Europees
hockeyfeest in 
Bloemendaal

Treinpassagiers
stranden door
stroomstoring

Tramhistorie 
herleeft met 
kunstwerk

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 2 april 2015

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 3 apr - do 9 apr)
Cappuccino van langous�nes 

en garnalen
Duo van rundersukade en 

runderrump met rode wijn saus
Huisgemaakte cassata van 
3 soorten sorbe�js € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 6 apr - do 9 apr)
Krokante kalkoenfilet met aardappel-
wedges en gegrilde groentes  € 10,50

Gulle Tjon’s SpareRibs op 9 april  
Reserveer snel!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Jongen (13) raakt onderkoeld 
bij poging tot redden schaap

vogelenzang - Het uitlaten van twee 
honden liep zondagmiddag voor 
een 13-jarige jongen anders af dan 
gepland. Rond drie uur was de jon-
gen langs de Vogelenzangseweg in 
Vogelenzang twee honden aan het 
uitlaten. Op een gegeven moment 
zagen de twee honden een schaap 

in een weiland lopen en renden 
daar spelenderwijs op af. Het schaap 
schrok hier echter zo van, dat deze 
aan de twee honden probeerde 
te ontkomen. Tijdens zijn vlucht 
belandde het schaap in de sloot. De 
13-jarige jongen die de honden aan 
het uitlaten was, schrok hiervan en 

sprong de sloot in om het schaap uit 
de sloot te redden. Het schaap was 
echter veel te zwaar voor de jongen 
om uit te sloot te tillen. Ondertus-
sen werden drie politiewagens, 
een ambulance en de dierenam-
bulance gewaarschuwd om hulp 
te verlenen. De jongen, die onder-
koeld was geraakt, is samen met 
de twee honden door agenten naar 
huis gebracht, waarna hij onder 
een warme douche is gezet. Ambu-
lancebroeders hebben de jongen 
even later thuis op onderkoelings-
verschijnselen nagekeken, maar de 
jongen hoefde niet mee naar het 
ziekenhuis. De jongen hield er een 
flinke schrik aan over. Het schaap is 
uiteindelijk ook weer op het droge 
gezet (Foto: Rowin van Diest). x

Spaarnegeuzen maken 
een reis door de tijd

heemstede - Op vrijdagavond 28 maart verzamelden de jongste leden van de 
Spaarnegeuzen zich bij het clubhuis voor het Dolfijnen-weekendkamp. Het 
thema is: reis door de tijd. Toepasselijk in het weekend waarin de klok vooruit 
ging. De leiding werd bestookt met vragen: wat gaan we doen? De zaterdagmor-
gen werd er gewerkt aan een eeuwigdurende kalender; als tijdreiziger moet je 
toch iets hebben om mee te navigeren. Na de lunch werd er ook gereisd: naar het 
zwembad. Daar werd gekeken hoeveel Dolfijnen er in één waterglijbaan passen. 
Zondag was er het tijdlijnspel. Bij verschillende posten in het Groenendaalse 
bos konden de Dolfijnen plaatsjes van voorwerpen verzamelen, op de centrale 
post moesten ze die in de goede volgorde aan een tijdlijn hangen. Zo hadden de 
Spaarnegeuzen 'de tijd van hun leven' tijdens het weekendkamp (Foto: pr). x

overveen - Op tweede paasdag, 
maandag 6 april, zal de Lionsclub 
Zuid-Kennemerland haar de Lions 
heuvelloop organiseren. Even-
als afgelopen jaren zal de gehele 
opbrengst van de Lions heuvel-
loop ten goede komen van Stich-
ting Baanfonds (www.stichting-
debaan.nl) en de Vrijwillige Red-
dingsbrigade Bloemendaal (www.
reddingsbrigadebloemendaal.nl). 
Aanmelden voor de Lions heuvel-
loop kan via www.lionsheuvel-
loop.nl of op 6 april voor 10.30 
uur in Sporthal Tetterode, Tette-
rodeweg 15 in Overveen. x

Lions houdt 
heuvelloop

bloemendaal - Schapenduinen en 
Caprera: deze twee aan elkaar 
grenzende landgoederen heb-
ben een historische achtergrond. 
Schapenduinen is in particulier 
bezit en normaliter niet toegan-
kelijk voor publiek. Op woensdag 
15 april organiseert IVN Zuid-Ken-
nemerland een natuurwandeling 
over deze landgoederen. Deze 
excursie is niet geschikt voor 
jonge kinderen. Aanvang is om 
18.30 uur. De excursie duurt een 
uur. Vertrek is bij Brederodelaan 
145 in Bloemendaal. Deelname 
kost niets. Aanmelden kan via 
www.np-zuidkennemerland.nl of 
tel.nr. 023-5411123. Voor meer 
info: www.ivn.nl/zuidkennemer-
land. x

IVN organiseert 
avondexcursie

Schapenduinen (Foto: pr).

heemstede - Op woensdag 22 april 
organiseert Woon-zorgcentrum 
en verpleeghuis Bosbeek in Heem-
stede een grote fancy fair. Op de 
rommelmarkt kan men uitge-
breid rondsnuffelen. Er zijn onder 
meer een grote boekenkraam, 
veel speelgoed, mooie sieraden 
en verse bloemen. Daarnaast zijn 
er religieuze artikelen, kaarten, 
handwerk en een breed scala aan 
huishoudelijke spullen. Nieuw dit 
jaar is het aanbod kleding. Verder 
wordt er een loterij gehouden en 
wordt aan de inwendige mens 
gedacht. De fancy fair duurt van 
13.30 tot 15.30 uur. Bosbeek is 
gevestigd aan de Glipper Dreef 
209 in Heemstede. x

Fancy fair 
in Bosbeek
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

CHILDE
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AMERAPPARtrum Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k
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inclusief.
7003
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 135,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

IPAD
basiscursus voor 50+

6 lessen van 2 uur.
Start op 14 april a.s.

Kleine groepen, duidelijke
uitleg, inclusief

uitgebreid lesmateriaal.
Kijk voor meer informatie

op www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

 

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a.15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling (vanaf
4 mnd.- 4 jaar) Kijk site!

Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

Bel met Henk: 0641242568
(Rafael en Rozen van Redouté ook gewenst)

GEZOCHT
abri-formaat Teylers-Mauve poster



bennebroek - De fietsenzaak die sinds 
de jaren dertig van de vorige eeuw 
onlosmakelijk met Bennebroek is ver-
bonden, 'Van Bakel' in de dorpsmond, 
is in een totaal nieuwe jas gestoken.  
Onherkenbaar en indrukwekkend. 
Winkel en werkplaats zijn nu één 
ruimte en ogen vooral: groot. 'Giant' 
om het in het Engels te zeggen. Mis-
schien niet toevallig dat de Taiwanese 
fietsenfabrikant achter deze meta-
morfose zit. Het is een 'Giant Store' 
geworden, daar aan de Bennebroe-
kerlaan 83.

door Marilou den Outer

De nieuwe naam van de fietsen-
winkel is 'Giant Store Van Bakel', 
hoewel het persbericht van de 
fabrikant toch spreekt van Giant 
Store Bennebroek. Eigenaar Olaf 
Verhoeve houdt toch liever vast aan 
'Van Bakel', immers een vertrouwd 
begrip. Verhoeve, uit Vogelenzang, 
nam zo'n vijftien jaar geleden de 
zaak over van 'de oude Van Bakel'.
Toch zal de nieuwe zaak ook een 

meer regionale uitstraling krijgen, 
met maar één merk in de winkel ('en 
nog enkele Koga's'). Zo veel Giant 
Stores zijn er nog niet in Nederland, 
de dichtstbijzijnde store is in Lisse. 
De Bennebroekse zaak is de zestien-
de Giant Store in Nederland.
De ruimte aan de Bennebroeker-
laan is nu zo'n 400 vierkante meter 
groot. Fietsen staan zeer ruim uit-
gestald, voor iedere wens: sportief, 
recreatief, elektrisch, kinderfiets, 
alles is er, en op voorraad. Een uit-
gekiend lichtplan zorgt ervoor dat 
alle fietsen goed uitgelicht zijn, zo 
zelfs, dat je als klant nooit je eigen 
schaduw ziet. Verleiding - dat is 
waar het om draait, nu aan de Ben-
nebroekerlaan.
De werkplaats is verhuisd naar de 
voorzijde. Verhoeve: "Net zoals je 
tegenwoordig vaak bij restaurants 
ziet: de keuken is zichtbaar, klan-
ten moeten kunnen zien wat je aan 
het doen bent. Geen luikjes meer 
zoals bij de Chinees, vroeger."
Verhoeve is meer dan tevreden over 
het resultaat van de ingrijpende 
verbouwing. "Het is veel mooier 
geworden dan ik ooit had gedacht." 
De fietslente 2015 kan wat hem 
betreft beginnen. x

Giant Store in Bennebroek
Metamorfose bij 'Van Bakel':

Het gezin Verhoeve opent 'Giant Store 
Van Bakel' (Foto: Marilou den Outer).
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heemstede - Passagiers en perso-
neel van de intercitytrein uit Leiden 
hebben mazzel: net op het moment 
dat de stroom in één klap uitvalt op 
vrijdag 27 maart, staat de trein aan 
het perron van station Heemstede-
Aerdenhout. "Gelukkig zijn de deu-
ren nog open!", aldus een dienst-
doende conducteur. Voortdurend 
staat hij mensen te woord, die in de 
leegstaande trein willen stappen. 
"Sorry, deze trein gaat voorlopig 
echt niet rijden."

door Marilou den Outer

Dat het om een grote storing ging, 
had de conducteur inmiddels al te 
horen gekregen. Twee conductri-
ces stapten al snel in de bus, naar 
huis: lijn 80 richting Amsterdam. 
Die buslijn deed vrijdag goede 
zaken en de bussen zaten steevast 
stampvol.
Er reed geen trein over het spoor 
die dag, met uitzondering overi-
gens van een enkele goederen-
trein. Rond half vijf in de middag 
zaten nog diverse mensen in het 
halletje van het station te turen 
naar het elektronische scherm 
met vertrektijden. Even leek er 
leek hoop aan de horizon: na 16.45 
uur zouden volgens dat scherm 
weer treinen rijden. Ook op de 
app van de NS werd diverse keren 
hoop gewekt.
In alle gevallen werd men blij 
gemaakt met een dode mus, want 
pas twaalf uren na de stroomsto-
ring reed een eerste sprintertje 
over de rails. De normale dienst-
regeling werd pas op zaterdag 
geheel hervat.

Ook de meeste winkels waren 
buiten bedrijf, immers: zonder 
werkende kassa geen handel. De 

viskar bij station Heemstede had 
het luik halfdicht. x

"Gelukkig waren de 
deuren nog open!"

De stroomstoring zorgde voor een gestrande trein op station Heemstede-Aer-
denhout (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Op zondag 19 april ver-
zorgt het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest een voorjaarsconcert 
in de Pinksterkerk. Soliste is Olivia 
Scheepers. Zij brengen een vioolcon-
cert van Johannes Brahms.

OIivia Scheepers (1989) studeerde 
met lof af aan de Royal College 
of Music in Londen in 2012 en zit 
momenteel in het prestigieuze 'Mas-
ter of Performance'-programma als 

leerlinge van Natalia Lomeiko aan 
hetzelfde instituut.
Aanvang van het voorjaarsconcert 
is om 20.15 uur. Kaarten kosten 17 
euro (inclusief consumptie) aan de 
zaal en 15,50 euro in de voorver-
koop via www.hpho.nl.
De Pinksterkerk is te vinden aan de 
Camplaan 18 in Heemstede. x

Philharmonisch Orkest 
brengt Johannes Brahms

Het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest (Foto: pr).

Recordaantal wandelaars 
bij De 30 van Zandvoort

overveen - Een lange rij wandelaars bij Loetje in Overveen. Het hotel-restaurant 
was een van de stempelposten van de wandeltocht De 30 van Zandvoort. Voor 
het eerste lustrum van deze loop schreef een recordaantal deelnemers zich in. 
Maar liefst 5.958 wandelaars deden mee aan deze populaire wandeltocht. Vorig 
jaar was dat aantal nog 4.121. De hoofdafstand van 30 kilometer bleek met 
3.556 deelnemers het meest geliefd. Voor de nieuwe afstand van 18 kilome-
ter schreven 2.402 wandelaars zich in. De wandelaars begonnen hun tocht bij 
Paddock 2 op het Circuit Park Zandvoort en liepen vervolgens naar IJmuiden. 
Daarna volgden een paar kilometer door Nationaal Park-Zuid Kennemerland en 
Overveen om vervolgens via Kraantje Lek en het Visserspad in het centrum van 
Zandvoort te finishen (Foto: Christa Warmerdam). x
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Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 
tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief(sinds 1974)

Tuin- en serremeubelen
Parasols en meer.

 www.tch-exclusief.nlOnze collecties:

Openingstijden: Maandag en dinsdag op afspraak, woensdag t/m zaterdag 
van 10.00 – 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

1000 m2 showroom!

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

wilt u van u oude
(bruikbare) spullen af?
wij halen alles gratis bij
u op binnen 1 dag de
opbrengst gaat naar
diverse goede doelen

0251809999
kringloop

TWEEDE KANS
beverwijk

Lekker naar het strand,
werk of de stad met een

scooter van
SCOOTS2GO

Leuke nieuwe en gebruikte
A-merk scooters. Ook voor

onderhoud en banden.
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

DAGWORKSHOP
- Familieopstellingen -

zaterdag 11 april
Inzicht in je gedrag en
hoe oude patronen te

doorbreken
Neem deel als

toeschouwer/representant
of breng je eigen vraag in
Aanmelden en meer info:

www.tinawrede.nl

WOON
project in oprichting,

Het Groene Huis,
gebaseerd op ecologische

duurzaamheid en
betrokkenheid bij de

buurt. Infomiddag
za. 11/4,15-17 uur.

Drielandenhoek 9, Haarlem
(tel.7370263 of
06-44249091)

PARANORMAAL
Woensdag 8 april is er een

paranormale avond
Florisstraat 14 Haarlem

medium Gerbrand Elkerbout
zal uw vragen

beantwoorden.Aanvang
20.00

uur kosten 7.50 tel 023
5260583

www.mediumgerbrand.nl

Aflossing



Nieuws donderdag 2 april 2015 5

Kleine en grote zakkenvullers!!!

(Advertorial)

2e paasdag geopend van 12.00 tot 16.00 uur

Het is bijna niet te geloven, maar na 
10 prachtige jaren staat er nu zo’n 500 
ton aan exotisch gesteente op het ter-
rein van Splitkorrel. Om ons 10-jarige 
jubileum te vieren delen wij graag ons 
verhaal en krijgt iedere bezoeker een 
leuk tuinboek mee (Tuinaanleg met 
natuursteen).

In 2005 waren split en grind alleen nog 
maar bij tuincentra te verkrijgen tegen 
zeer hoge prijzen. Wij zijn toen op het idee 
gekomen van een uniek bedrijfsconcept; 
een gespecialiseerd bedrijf in de verkoop 
van split en grind. Enthousiast begonnen 
we met het vullen van onze split & grind 
zakken (big-bags, mini-bags, zakgoed). 
Het concept bleek een gouden greep 
te zijn en al snel bouwden we een klan-

tengroep op van lokale hoveniers. De 
steensoorten gingen wij zelf  importe-
ren uit groeves in België, Duitsland, Ita-
lië & China. Door het opzetten van een 
internet-campagne begon het pas echt 
te lopen. Tegenwoordig kunnen particu-
lieren en bedrijven kiezen uit maar liefst 
700 soorten split, brokjes en grind uit 
alle uithoeken van de wereld. Daarnaast 
verkopen wij schelpen, breukstenen, 
keien, glassplit, glasbrokjes, worteldoek, 
grindstabilisatieplaten, schanskorven en 
gekleurde houtsnippers. Transport van 
al deze bijzondere materialen wordt snel 
geregeld. Voor meer informatie ga naar 
www.splitkorrel.nl, mail naar 
info@splitkorrel.nl, bel/whatsapp naar 
06-20017819 of kom gewoon langs: 
Heereweg 443C Lisse.

Hockeyfeest gaat van 
start in Bloemendaal

bloemendaal - Het is een beetje winderig nog en grijs, maar 
in elk geval droog bij de start van het grote toernooi, de Euro 
Hockey League (EHL), op het terrein van Hockeyclub Bloe-
mendaal. Saint Germain HC en Club Egara mogen het spits 
op woensdag 1 april afbijten (zie foto). Het is het begin van 
een toernooi om de hoogste Europese eer, dat tot en met 

tweede paasdag duurt. Op maandag 6 april vindt de finale 
plaats. Tientallen vrijwilligers van de club zijn dagelijks in 
de weer om bezoekers op te vangen, het parkeren in goede 
banen te leiden en informatie te geven. Bloemendaal is er 
klaar voor (Tekst en foto: Marilou den Outer). x

Auto op z'n kant na botsing

aerdenhout - Een auto is zondagmiddag op z'n kant tot stilstand gekomen. Om 
even over vier uur kwamen twee auto's op de kruising van de Aerdenhoutsduin-
weg en de Oscar Mendliklaan in Aerdenhout met elkaar in botsing. Door de 
aanrijding belandde een van de auto's op z'n kant. Ambulance, brandweer en 
politie rukten uit om hulp te verlenen. De bestuurder van de gecrashte auto, 
een man op leeftijd, wist met behulp van omstanders al snel zelf uit de auto te 
klimmen. Ambulancebroeders hebben de man nagekeken. Na de controle in de 
ambulance hoefde de 80-jarige man niet mee naar het ziekenhuis. De brand-
weer heeft beide auto's veiliggesteld. Een bergingswagen heeft de auto later op 
de middag weer op z'n wielen gezet en weggesleept (Foto: Rowin van Diest). x

bloemendaal - Afgelopen zaterdag is 
Boni Rietveld, orthopedisch chirurg, 
benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Burgemeester Aaltje 
Emmens van Bloemendaal speldde 
hem het lintje op. Rietveld is oprich-
ter van het Medisch Centrum voor 
Dansers en Musici in Medisch Cen-
trum Haaglanden.
De onderscheiding is aan Rietveld 
toegekend vanwege zijn tomeloze 
inzet als orthopedisch chirurg voor 
de medische zorg voor dansers en 
musici, zowel professionals als ama-

teurs. "Door uw inzet is de ortho-
pedische zorg voor deze specifieke 
groep op een uitzonderlijk hoog 
niveau gebracht. Nationaal én inter-
nationaal", zo sprak burgemeester 
Emmens. "Voor duizenden van hen 
hebt u enorm veel betekend."
Boni Rietveld woont in Bloemen-
daal. In 2013 organiseerde hij in de 
dorpskerk van Bloemendaal een 
afscheidsconcert voor Koningin 
Beatrix en een muzikaal welkom 
voor Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima. x

Bloemendaalse chirurg 
benoemd tot Officier

haarlem - Na een periode van vijf-
tien jaar heeft Sander Ruitenbeek 
onlangs tijdens de Algemene Leden 
Vergadering afscheid genomen als 
bestuursvoorzitter van het Konink-
lijk Haarlems Mannenkoor Zang en 
Vriendschap. Na zijn abdicatie werd 
Ruitenbeek door de leden van het 
mannenkoor benoemd tot erelid van 
de vereniging.

Na enkele lovende woorden van 
de nieuw aangetreden voorzitter 
Bert Koopmans werd hij toegespro-
ken door Zang en Vriendschaps 
erevoozitter en burgemeester van 
Haarlem, Bernt Schneiders. Schnei-
ders spelde Ruitenbeek de insigne 
op behorende bij het erelidmaat-
schap en reikte hem een oorkonde 

uit. Het erelidmaatschap van het 
langst bestaande mannenkoor van 
Nederland is een exclusieve eer, die 
slechts wordt toebedeeld aan leden, 
die zich uitzonderlijk hebben inge-
zet voor de vereniging. Ruitenbeek 
(66) wordt geprezen; hij heeft tij-
dens zijn voorzitterschap het man-
nenkoor Zang en Vriendschap weer 
een plaats in de Haarlemse samenle-
ving gegeven. Daarnaast is het koor 
onder zijn leiding ook landelijk op 
de kaart gezet. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn de recente optredens 
met Niels Geusebroek in het kader 
van 3FM Serious Request, de partici-
patie aan de musical Scrooge en het 
optreden op de Grote Markt tijdens 
het bezoek van het koninklijk paar 
aan Haarlem in 2013. x

Sander Ruitenbeek benoemd tot 
erelid van Zang en Vriendschap

Afscheid als bestuursvoorzitter

Burgemeester Bernt Schneiders (r.) spelde Ruitenbeek de insigne op behorende 
bij het erelidmaatschap en reikte hem een oorkonde uit (Foto: pr).

bloemendaal - Cabaretier Frans 
Storm (68) kreeg vier jaar geleden 
na een speech, ter gelegenheid 
van zijn 20-jarige huwelijk, het 
cabaretvirus en hij is nooit meer 
genezen. Elk van zijn voorstel-
ling heeft een thema, ditmaal is 
dat 'het verval in al zijn vormen'. 
Storm treedt zaterdag 11 april op 
in het Dorpshuys, aan de Donke-
relaan 20 in Bloemendaal. Aan-
vang is om 20.15 uur en de kassa 
is open vanaf 19.30 uur. De entree-
prijs bedraagt 15 euro. Reserveren 
kan via 06-55375574 (voicemail) of 
stormfrans@gmail.com. x

Cabaret van Storm 
in Dorpshuys

Frans Storm (Foto: pr).

overveen - Op zaterdag 4 april, van 
13.00 tot 16.00 uur, opent restau-
rant Klein Centraal (Tetterodeweg 
4, Overveen) haar deuren voor de 
bekende taxateur en veilinghou-
der Arie Molendijk uit Rotterdam. 
Molendijk zal die dag oude en 
zeldzame boeken, handschriften, 
kloosterboeken en/of oude bijbels 
voor het publiek op hun waarde 
schatten. Hij is vooral gespeciali-
seerd in oude geschiedenis, topo-
grafie, (staten)bijbels en theologie. 
Verder kan advies worden gege-
ven tot verkoop of restauratie van 
oude boeken en bijbels. Ook het 
opstellen van een taxatierapport 
voor de verzekering is mogelijk. 
De kosten voor taxatie bedragen 
5 euro, ongeacht het aantal te 
beoordelen boeken. x

Taxatiemiddag 
in Overveen
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overveen - In de gemeenteraadsver-
gadering van Bloemendaal van 26 
maart werd het bestemmingsplan 
voor het Marinehospitaalterrein in 
Overveen besproken. Liberaal Bloe-
mendaal (LB) en Hart voor Bloemen-
daal (HvB) maken zich zorgen over 
het aantal parkeerplaatsen rondom 
dit terrein. Marielys Roos (HvB): 
"Door de nieuwbouw en met name 
door de geplande toegang, verdwij-
nen op de openbare weg vier tot 
zeven parkeerplekken. In een wijk 
waar al veel parkeeroverlast is, is 
dat niet handig."

door Christa Warmerdam

Wethouder Richard Kruijswijk 
legt uit dat door het plan op het 
terrein waar de Van Wijkgarage 
stond twee à drie parkeerplaatsen 
zullen verdwijnen. "Dat staat los 
van het Marinehospitaalterrein, 
daar wordt ruim voldaan aan de 
normen voor parkeerplaatsen van 
een nieuwe wijk. Overigens gaan 
we na Pasen met de bewoners rond-
om deze terreinen, met name dus 
de Bloemendaalseweg, in gesprek 
over de parkeeroverlast. Door de 
nieuw te bouwen wijk verergert de 
overlast niet, maar wordt deze ook 
niet minder." Uiteindelijk wordt 
eerst door de raad gestemd over 
het bestemmingsplan voor het 
Marinehospitaalterrein. Dit plan 
is aangenomen met alleen LB en 
HvB tegen. Burgemeester Aaltje 

Emmens feliciteerde de gemeen-
teraad met het afsluiten van een 
lange periode waarin over dit plan 
is gesproken.

Overlast
Over de parkeeroverlast in die-

zelfde buurt werd een motie inge-
diend door HvB, ondersteund door 
D66 en CDA. Hierin wordt het col-
lege opgeroepen met de buurt-

bewoners te gaan praten over 
de mogelijke herinrichting van 
het pleintje voor de voormalige 
Van Wijkgarage. Jerker Westphal 

(D66): "De herinrichting is niet dé 
oplossing, maar een mogelijkheid 
om tot een oplossing van de par-
keeroverlast te komen." Martijn 
Bolkestein (VVD) grapt: "Ik wil 
toch even benadrukken dat de 
VVD de partij is van de parkeer-
plaatsen." Daarna is hij serieuzer: 
"Wij vinden het wel zonde als de 
monumentale kastanjeboom daar 
dan voor zou moeten verdwijnen." 
Wethouder Kruijswijk zegde toe 
om deze optie mee te nemen in 
zijn overleg met de bewoners 
waarmee de motie eigenlijk over-
bodig was. Toch werd de motie 
uiteindelijk aanvaard (tien voor en 
negen tegen), waarbij iedereen het 
erover eens was dat de kastanjebo-
men (het blijkt om twee bomen te 
gaan) niet worden opgeofferd.

Informele naam
Ook werd nog een motie ingediend 
over de naamgeving voor het hele 
nieuwbouwproject. Martine Meu-
leman (GroenLinks) legt uit dat het 
om een informele naam voor het 
project gaat: "Wij vragen, samen 
met D66 en Liberaal Bloemen-
daal, het college om in de com-
municatie vanuit de gemeente 
voortaan de naam 'Vijverpark' te 
gebruiken in plaats van Marine-
hospitaalterrein." Westphal vult 
aan: "Het gaat niet om de naam 
voor de nieuwe wijk." Henk Schell 
(het nieuwe raadslid van de PvdA) 
heeft vooral problemen met het 
proces: "Laat het college maar een 
voorstel doen, volgens de Veror-
dening Straatnaamgeving." Ook 
wethouder Kruijswijk heeft zijn 
bedenkingen: "Misschien leidt dit 
weer tot verwarring bij de project-
ontwikkelaar." Toch is de motie 
aangenomen, wat betekent dat 
voortaan gesproken zal worden 
over het project 'Vijverpark Over-
veen'. x

Marinehospitaalterrein heet 
nu 'Vijverpark Overveen'

Goedkeuring van bestemmingsplan

Het pleintje voor de voormalige Van Wijkgarage met de monumentale kastanje-
bomen (Foto: Christa Warmerdam).
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De Prof.dr.Gunningschool-VSO
heeft op

Donderdag 9 april 2015

OPEN HUIS
van  17.00 uur tot 20.00 uur

Iedereen die meer wil weten over ons aanbod is van harte welkom
Ons adres is: Planetenlaan 13 te Haarlem

Hoofdingang: Johan de Meesterlaan
Zie voor meer informatie: www.gunningschool-vso.nl

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

15
03

-2
9-
a

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
PEUTERMUZIEK
start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a. 15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling vanaf
4 mnd-5 jaar. KIJK SITE !
Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

gratis inloopspreekuur
BIJLES EN

huiswerkbegeleiding
voor middelbare

scholieren Plaats:
Bibliotheek.

Haarlem-centrum. tijd:
zaterdag 10.00-12.00
uur.info: 023-5261135
www.wietskebreman.nl

 

Nieuwe en gebruikte
SCOOTERS

bij aankoop van een nieuwe
scooter een gratis slot.

Tevens reparatie en
onderhoud.

Grevelingstraat 71, Lisse
www.vanderham-trading.

com 0252421516
 
 

ADHD
Op 7 april organiseert

ADHD en wat Nu?
de informatieavond
ADHD en Relaties,

de invloed van ADHD op
zich herhalende

gedragspatronen.
Leiden, Rosmolen 28
www.adhdenwatnu.nl

tina.adhdenwatnu@gmail.co
m

Nieuw in Zandvoort:
VOETREFLEX!
Voor ontspanning en

klachtgerichte beh. Apr
aanbieding:39,50 ipv 47,50

voor 75 min. Combinatie
voetreflex & pedicure 59

ipv 70. Info:06-1139 9235
www.ayurvedictouch.nl

 

ERKEND SCHIL
A.H Spruijt

Voor al uw binnen en
buiten

schilderwerkzaamheden
Tel

023-5762186/06-51641177
www.

Schildersbedrijfahspruijt.
Nl

TENNISLES
 

met max. 1 of 2 pers.
aantal lessen zelf bepalen

Proefles Mogelijk !
 

In Haarlem of Aerdenhout
Info; kappetennistraining

@planet.nl
Tel.; 06-54754933
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

aerdenhout - Anita Veenstra uit Aer-
denhout hielp al een tijdje mee om 
padden over te zetten in Velsen. Op 
een gegeven moment merkte ze op 
dat ook in haar eigen woonplaats, op 
de Bovenweg en de Zijweg in Aerden-
hout, tientallen padden de weg over-
staken. Met alle gevaren van dien. 
Met een aantal kennissen ging ze 
vorig jaar 'patrouille lopen' en kolken 
in de stoepranden inspecteren. "Toen 
ik zag  dat er in zo'n kolk 50 padden 
vastzaten, dacht ik: dit moet anders", 
aldus de Aerdenhoutse.

door Marilou den Outer

Ze ging te rade bij ervaren pad-
denmensen en raakte in gesprek 
met de Gemeente Bloemendaal. 
De gemeente heeft er dit jaar voor 
gezorgd dat er een hek van kippen-
gaas langs een deel van de Boven-
weg en Zijweg werd geplaatst. 
"Padden en kikkers lopen richting 
de weg, worden tegenhouden door 
het gaas, lopen er langs en komen 
op gegeven moment in een emmer 
terecht, die er geplaatst is. Elke och-
tend inspecteren twee vrijwilligers 
de emmers en zetten de padden 
over."
In totaal is nu een groepje van tien 
mensen actief in Aerdenhout. Anita 
Veenstra houdt dagelijks de score 
bij, op de website www.padden.nu. 
Af en toe zijn er uitschieters te zien, 
zoals dinsdag 24 maart, met bijna 
driehonderd padden in de emmers. 
"Dat zijn de regenachtige en wat 
warmere dagen, dan gaan ze met 
z'n allen op pad", aldus Veenstra.
Aan een zijde van de Bovenweg 
heeft de gemeente inmiddels ook 
speciale trappetjes geplaatst in 
de kolken. Zo kunnen padden en 
kikkers, die erin terecht zijn geko-
men, er ook weer uit. "Dat werkt 
nu allemaal prima." Anita Veenstra 

is er blij mee. "Hopelijk gaat de 
gemeente volgend jaar ook de kol-
ken aan de andere straatkanten van 
trappetjes voorzien." Veenstra heeft 

eigenhandig ook een briefje op de 
boom gespijkerd. Met excuses aan 
de fietsers voor de tijdelijke overlast 
met het kippengaas. x

Ook in Aerdenhout zijn 
de padden nu veilig

Kippengaas langs deel Bovenweg en Zijweg

Een briefje aan de boom aan de Bovenweg in Aerdenhout, met excuses aan de 
fietsers, en een witte emmer in de grond voor padden, die veilig willen overste-
ken (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Natuurbeschermer, fotograaf en verteller Koos Dansen ver-
toont op donderdag 9 april foto's van de vogels van de Veluwe en uit de 
omgeving van Arnhem. 
Hij neemt het publiek 
mee op een denkbeel-
dige fietstocht langs 
zijn favoriete plekjes 
waar hij de afgelopen 
jaren ruim 150 soorten 
vogels fotografeerde. 
De Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland 
organiseert de lezing 
en ook niet-leden zijn 
welkom. De lezing is op 
donderdag 9 april om 
20.00 uur in de kantine 
van volkstuinvereniging Wie Zaait Zal Oogsten, Spaarndamseweg 792 
in Haarlem. De zaal is vanaf 19.45 uur open. Voor meer info: www.
vwgzkl.nl/lezing. x

Lezing over vogels Veluwe

De appelvink (Foto: Koos Dansen).

haarlem - Op paaszondag, 5 april, 
treedt in Sociëteit Vereeniging 
het Trio Rodin op. Dit trio bestaat 
uit Carles Puig op viool, Esther 
Garcia op cello en Jorge Mengotti 
op piano. Het Trio Rodin won al 
heel veel prijzen op internatio-
nale concoursen en is in juni 2012 

toegelaten tot het walhalla van de 
Europese kamermuziek: de Scuola 
superiore internazionale in Triëst 
voor een tweejarige 'post gradua-
te' studie bij het prestigieuze Trio 
di Parma. Het programma in Haar-
lem beslaat werken van Haydn, 
Suk, Rachmaninov en Shostako-

vich. Aanvang is om 12.30 uur en 
de zaal is open vanaf 11.45 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 10 euro. 
Voor de jeugd onder de 18 jaar is 
de toegang gratis. Reserveren is 
niet nodig. Sociëteit Vereeniging 
is te vinden aan de Zijlweg 1 in 
Haarlem. x

Lunchconcert op paaszondag
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Zaterdag 4 april

19.30-24.00 uur | Ananda danceparty 

op Haarlem CS

Vrijuit dansen op een brede, global 
mix. En van 19.30 tot 20.30 uur een 
workshop biodanza met 'Kom dans 
met mij'.
Ananda, Haarlem.

Dinsdag 7 april

15.30-17.00 uur | Mindfulness voor 

kinderen en jongeren

Om kinderen en jongeren te leren 
meer rust, aandacht en balans 
in hun leven te creëren, worden 
diverse cursussen aangeboden. 
Mindfulness helpt om de aandacht 
op één ding te richten en rustiger te 
worden. Vanuit deze ontstane rust 
zijn kinderen/jongeren beter in staat 
om te weten wat ze denken, voelen 
en willen.
Praktijk Mindfulness, Haarlem.

Woensdag 8 april

10.30-16.00 uur | Start jaaropleiding 

kruidengeneeeskunde

Wil je meer weten van de genees-
kracht van kruiden? Wil je dieper 
in contact staan met de natuur om 
je heen? Vraag je jezelf af wat dat 
(on)kruid in de tuin is? Dan is een 
cursus over geneeskrachtige kruiden 

wellicht iets voor je. Je leert eeu-
wenoude kennis toe te passen voor 
jezelf en de mensen om je heen.
Reiki Centrum Haarlem, Haarlem.
18.00-21.00 uur | Workshop yoga en 

detox

Zuiverende yogahoudingen, adem-
technieken, meditatie en ontspan-
ningsoefeningen. Daarna geeft voe-
dingscoach Alessandra Cantiniere 
onder het genot van haar detoxproe-
verij een lezing over detoxen en een 

gezond en bewust eetpatroon.
Yogastudio Kleverpark, Haarlem.

Donderdag 9 april

09.00-17.00 uur | Workshop tegen 

ontplofte kledingkasten

In de workshop leer je de praktische 
en slimme vierstaps opruimmetho-
de toepassen, waardoor opruimen 
uiteindelijk moeiteloos gaat.
Het Stijlmeer, Haarlem.

19.30-21.30 uur | Gratis informatie-

avond over thetahealing

Om thetahealing te ervaren en te 
weten hoe gevoelens en overtuigin-
gen kunnen worden 'gedownload' 
in het lichaam, ontvang je gratis 
healingen.
ThetaHealing Power, Vijfhuizen.

Vrijdag 10 april

20.00-22.00 uur | Workshop 'mind 

your body'

Een avond vol beweging. Een avond 
spelen met het lentegevoel. Over 
beginnen, groeien en bloeien.
Kernenergie, Haarlem.

Zaterdag 11 april

09.30-17.00 uur | Natuurlijk spreken 

voor groepen

In de training 'Natuurlijk spreken 
voor groepen' leer je om in contact 
met jezelf en je toehoorders te 
spreken voor publiek. In een veilige 
omgeving werk je aan het ontwik-
kelen van je natuurlijke improvisa-
tievermogen en het omgaan met 
spanning of angst.
Groeiedag Training, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Ananda danceparty op Haarlem CS 
(Foto: pr).

Sylvia Roelfes van Reiki Centrum 
Haarlem (Foto: pr).

Janny ter Meer van Het Stijlmeer 
(Foto: pr).

Edwin Reurings van Groeiedag Trai-
ning (Foto: pr).

bennebroek - Het is een bijzonder 
aandenken geworden aan het oude 
spoor waarover vroeger de elektri-
sche tram van Leiden naar Haarlem 
reed.  De trambrug over de Benne-
broekervaart in Bennebroek is nu 
in oude luister hersteld. Of liever 
gezegd: mooier gemaakt dan hij 
ooit was - het is nu eerder een kunst-
werk.

door Marilou den Outer

Het eerherstel van het bruggetje 
voor de NZH-tram was een idee 
van Stichting Move, die zich inzet 
voor behoud en de restauratie van 
het rijdende en varende erfgoed 
van de regio Amsterdam. Met 
steun vanuit de Gemeente Bloe-
mendaal is de restauratie ter hand 
genomen.
In het brugwegdek zijn rails aan-
gebracht en er zijn twee bovenlei-

dingmasten neergezet. Fase één 
werd afgelopen week officieel 
afgerond verklaard. De initiatief-
nemers hopen nog lokale sponso-
ren te werven voor fase twee: het 
plaatsen van een stationsbank en 
ledverlichting. 6.000 euro is nog 
nodig, aldus Move.
De elektrische tram heeft geen erg 
lange, maar wel een bijzondere 
geschiedenis: het verhaal onder 
oudere Bennebroekers gaat dat 
op 4 september 1944, 'Dolle Dins-
dag', toen Nederland een dag lang 
in de waan was dat de bevrijding 
aanstaande was, de tramconduc-
teur ter hoogte van de trambrug 
vanaf het balkon van de tram uit-
schreeuwde dat ze de Amerika-
nen 'nog maar net voor konden 
blijven'.
De elektrische tram, destijds opvol-

ger van de stoomtram, moest al na 
17 jaar, in 1949, plaatsmaken voor 
de bus. Treinstation Vogelenzang-
Bennebroek was al in 1944 defini-
tief gesloten. x

Oude trambrug Bennebroek 
keert terug als kunstwerk

Oude tijden herleven (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Stijn Harder (15) uit 
Bloemendaal is de nieuwe Koning 
van de Jeugd. Hij was de beste 
spreker bij het UNICEF Kinderrech-
ten Debattoernooi, dat het afgelo-
pen weekend gehouden werd. Zo'n 
300 jongeren debatteerden zater-
dag 28 maart over kinderrechten 
tijdens dit grootste debattoernooi 
voor jonge scholieren, dat plaats 
had op het Stedelijk Gymnasium in 
Arnhem.
Stijn mag op Kleine Prinsjesdag, 
vlak voor Prinsjesdag, een zelfge-
schreven troonrede over kinder-

rechten in de Ridderzaal houden 
voor Kamerleden en bewindslieden. 
"Ik ga ervoor zorgen dat alle politici 
van Nederland kinderen helpen. Ik 
heb de afspraak met premier Rutte 
al gemaakt", aldus Stijn, die mee-
deed namens het Mendelcollege uit 
Haarlem, in zijn winnende speech. 
"We kunnen allemaal helpen, want 
elk kind telt. We zijn allemaal op 
onze eigen manier Koning van de 
Jeugd! Geef het door!"
Een paar minuten later werd hij 
door de Koning van de Jeugd 2014, 
Linda Gebel, gekroond. x

UNICEF vindt nieuwe 
Koning van de Jeugd

bloemendaal - Vanaf komend seizoen 
gaat Teun de Nooijer de technische 
staf versterken van Dames 1 van 
HC Bloemendaal. Hij neemt plaats 
naast Jorge Nolte op de bank bij 
het eerste damesteam. Daarmee 
keert De Nooijer terug op het hoc-
keyveld, na een uitstap van twee 
jaar als manager van eredivisieclub 
AZ waar hij vertrekt. Het bestuur 
is tevreden met de overeenkomst 
met De Nooijer: "Wij zijn enorm blij 
dat we met Teun een onbetaalbare 
schat aan kennis en ervaring kun-
nen toevoegen aan de technische 
staf voor onze dames. Teun hoort 
bij Bloemendaal. Na promotie naar 
de hoofdklasse en een prima pres-
tatie in het lopende seizoen, wil-
len we volgend jaar weer verder 
ontwikkelen, daarbij kunnen we 
goed gebruikmaken van de kennis 
en ervaring van Teun." Eerder deze 
maand verlengde Bloemendaal al 
het contract met coach Jorge Nolte. 
Teun de Nooijer heeft er zin in: 
"Ik kijk uit naar de samenwerking 
met deze groep getalenteerde mei-
den, we gaan mooie dingen doen 
komend jaar." x

De Nooijer terug 
op hockeyveld

haarlem - Schrijf je graag verhalen, 
gedichten of ben je bezig met het 
schrijven van een roman en wil je 
graag feedback op je werk? Dan 
is een schrijfkring misschien iets 
voor je. Kom naar de informatie-
bijeenkomst in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 
32) op maandag 13 april, van 20.00 
tot 21.30 uur. De toegang is gratis. 
In verband met een beperkt aan-
tal plaatsen is reserveren vooraf 
noodzakelijk: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. x

Informatieavond
over schrijfkring
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heemstede - De expositie 'De IJzeren 
Eeuw' in het Amsterdam Museum en 
vanaf 3 april de gelijknamige docu-
mentaireserie op NPO2 hebben één 
ding gemeen: beide vragen aandacht 
voor de 19e eeuw als ondergewaar-
deerd tijdperk in de Nederlandse 
geschiedenis. En wie binnen die 
eeuw ook zwaar onderbelicht is, is 
een Heemstedenaar: Jacob van Len-
nep. Althans, dat is de mening van 

prof. dr. Marita Mathijsen, die bezig 
is een biografie over deze schrijver en 
ondernemer te schrijven.

door Marilou den Outer

"Van Lennep was een draaipunt 

in de maatschappij, een schrijver 
en ondernemer", aldus Mathijsen, 
emeritus hoogleraar moderne 
Nederlandse letterkunde. Van Len-
nep heeft de hand gehad in de bouw 
van het Amstel Hotel in Amsterdam, 
behoud van monumenten, plannen 

"Heemstedenaar Van Lennep 
verdient een standbeeld"

Brenger schoon drinkwater naar Amsterdam in IJzeren Eeuw

Biografe van Jacob van Lennep, Marita Mathijsen, met presentator van de tv-
serie De IJzeren Eeuw, Hans Goedkoop, voor de Haarlemmerpoort. Tussen hen 
in het provisorische standbeeld van Jacob van Lennep (Foto: Bouwe Mulder).

voor een nieuwe Rijksmuseum en 
last but not least: de aanleg van de 
waterleiding naar Amsterdam, van-
uit de duinen bij Heemstede.

Beste water van Europa
Mathijsen is in aflevering 7 (15 mei; 
'Amsterdam, een kolere stad') van 
de televisieserie te zien. Daar staat 
zij voor de Haarlemmerpoort in 
Amsterdam samen met presentator 
Hans Goedkoop, met tussen hen in 
een papieren standbeeld van Jacob 
van Lennep. Provisorisch dus, maar 
haar bedoeling is duidelijk: Van Len-
nep verdient een echt standbeeld in 
de hoofdstad. Dankzij inspanningen 
van Jacob van Lennep arriveerde 
daar namelijk in 1853 het eerste 
schone duinwater, bij de Haarlem-
merpoort. Nog niet bij de mensen 
thuis, maar zelf af te halen, voor 1 
cent per emmertje. Maar dan had je 
ook het beste drinkwater van heel 
Europa, laat Mathijsen weten op 
haar weblog waarin ze tipjes van 
de sluier oplicht en leuke anekdo-
tes rond Jacob van Lennep met de 
buitenwereld deelt.

Flinke stap vooruit
Jacob van Lennep (1802-1868) was 
zoon van David van Lennep, die in 
het Huis te Manpad in Heemstede 
woonde. Jacob, destijds beroemd 

schrijver, redenaar, dichter, rijksad-
vocaat, woonde een tijdlang in Oud 
Woestduin. Samen met majoor Bui-
ten Dienst van de Genie C.D. Vail-
lant ontwikkelde hij het plan voor 
een waterleiding naar Amsterdam, 
de eerste van Nederland. De Oran-
jekom, en de waterzuiveringsinstal-
latie aan de Leidsevaart (nu labora-
torium), stonden aan de basis van 
het project. Het schone drinkwater 
was een flinke stap vooruit voor 
een stad als Amsterdam, waar door 
onhygiënische toestanden ziektes 
als cholera voorkwamen.

Excursie
Op woensdag 22 april is er in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
een excursie met als thema 'Duin-
water dankzij Jacob van Lennep'. 
Vertrek is om 14.00 uur bij ingang 
Oase, Eerste Leijweg 2 in Vogelen-
zang. x

haarlem - GGD Kennemerland houdt 
in april de jaarlijkse vaccinatiecam-
pagne tegen hepatitis A. De cam-
pagne is bedoeld voor kinderen van 
1 tot en met 15 jaar, die op vakan-
tie gaan naar landen waar hepati-
tis A veel voorkomt, zoals Egypte, 
Kroatië, Marokko en Turkije. Op 
deze manier wil de GGD een even-
tuele uitbraak van deze ziekte na 
de zomervakantie voorkomen. De 
hele maand april kan de genoemde 

groep kinderen met korting een vac-
cinatie halen bij de GGD. Het tarief 
bedraagt dan 25 euro per vaccinatie 
in plaats van 38,90 euro. Om volle-
dig beschermd te zijn tegen hepati-
tis A heeft een kind twee vaccinaties 
nodig. Na de tweede prik is het kind 
voor minimaal 25 jaar, maar moge-
lijk levenslang, beschermd. De GGD 
vaccineert op woensdag 22 april op 
de GGD-locatie aan de Zijlweg 200 
in Haarlem. x

Vaccinatie GGD tegen hepatitis A

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding



heemstede - ProRail gaat in beroep 
tegen de uitspraak van de bestuurs-
rechter in Haarlem, dat de spoorweg-
overweg bij Alverna weer open moet. 
Dat doet zij, omdat de kwestie 'onvei-
lige overgangen' een breder, lande-
lijk probleem is voor het bedrijf. "Wij 
willen graag een definitief oordeel, 
om een duidelijker beeld te krijgen 
van de status van particuliere over-
wegen", aldus een woordvoerster 
van ProRail. Dit betekent dat de Raad 
van State de zaak verder gaat toet-
sen, een procedure die nog maanden 
kan duren. De Gemeente Heemstede 
opteert intussen voor een korte ter-
mijnoplossing in de vorm van een 
klaphek, voor uitsluitend wandelaars 
en fietsers.

door Marilou den Outer

Deze week praat de gemeente eerst 
weer met vertegenwoordigers van 
Wandelnet en de Fietsersbond. Die 
hebben eerder al aangegeven maar 
één wens te hebben: onmiddellijke 
heropening van de overweg voor 
wandelaars en fietsers. Hangende 
dat gesprek wil ProRail zich nog 
niet uitlaten over herplaatsing 
van een klaphek. "Wij gaan alleen 
maar voor veiligheid, en we gaan 
in hoger beroep. Een klaphek von-
den wij destijds niet veilig", aldus 
de woordvoerster van ProRail des-
gevraagd. "Maar goed, we moeten 
afwachten wat de Gemeente Heem-
stede verder zal doen."
ProRail sloot afgelopen najaar de 
overgang af, nadat er eerder een 
dodelijk ongeval met een auto was 
gebeurd. De rechter besloot echter 
eerder deze maand dat er sprake is 

van een openbare weg, en dat die 
toegankelijk moet zijn.

Leyduin
Ook iets ten zuiden van de over-
gang van Alverna is een onbewaak-
te overweg, bij Leyduin. Deze over-
gang wil ProRail graag betrekken 
in de gesprekken met de Gemeente 
Heemstede, en in dat geval ook de 
eigenaar van Leyduin, Landschap 
Noord-Holland. "Een tunneltje voor 
wandelaars en fietsers bij die over-
gang zou een optie zijn", aldus Pro-
Rail, die aangeeft dat dat eventueel 
te financieren zou zijn uit een spe-
ciaal overheidsfonds: 'Aanpak niet 

actief beveiligde overwegen'.
Een tunnel bij Alverna is overigens 
niet haalbaar, omdat er te weinig 
ruimte is. x
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Deze maand valt er voor u in onze 
natuur weer veel te beleven. In 
Thijsse's Hof wordt er zelfs spe-
ciaal voor u heel wat georgani-
seerd.
Zondag 5 april, eerste paasdag, 
zijn er om 14.00 uur gratis rond-
leidingen met deskundige uitleg. 
En of het allemaal niet op kan, 
organiseren we, samen met de 
natuurgidsen van het IVN, op 
maandag 6 april de zogenaamde 
Stinsenplantendag. Die dag is er 
tussen 11.00 en 16.00 uur in onze 
Hof (Mollaan 4, Bloemendaal) van 
alles te beleven.
Uit onze ervaringen met ons scho-
lenproject, waardoor elk seizoen 
- deze maand van 10 tot en met 24 
april - ruim duizend kinderen uit 
de zesde groepen van wel dertig 
basisscholen uit onze streek naar 
de Hof komen om zich intensief 
bezig te houden met onze mooie 
natuur, weten we voor kinderen 
iets speciaals te organiseren. Op 
de Stinsenplantendag houden we 
speciale speurtochten voor kinde-
ren. Ook is er een tentoonstelling 
in ons Instructielokaal en wordt 
er toelichting gegeven op onze 
stinsenplanten. Allemaal gratis, 
er staat wel een collectebus.
Voor meer informatie kunt u 
onze website, www.thijsseshof.nl, 
bezoeken, dit is de moeite waard.
Soms heb ik wel eens de indruk 
dat de stinsenplanten zo'n beetje 
de 'core business' van onze Hof 
zijn. Dat ze heel belangrijk zijn, 
staat vast. Ze vallen op in het nog 
kale bos en park, omvatten een 
heel scala aan kleuren, trekken 
veel insecten aan en zijn een lust 
voor het oog.
Maar in april komt meer in bloei 
dan alleen de stinsenplanten. 
Enkele bomen bijvoorbeeld. De 
esdoorn, ook wel ahorn genoemd, 
en het nationale symbool van 
Canada krijgt uit haar dikke knop-
pen nu prachtige, gele bloemtros-
sen, die heel veel insecten aan-
trekken. Ook de paardenkastanje 
bot nu uit en als het weer even 
meezit, zijn er al de fraaie, bloei-
ende kaarsen. De taxus mogen we 
ook niet vergeten. De bloei is niet 
spectaculair, maar als de bloem-

pjes rijp zijn en het even waait, 
zie je grote wolken stuifmeel in de 
lucht. Niet leuk voor iemand, die 
aan hooikoorts lijdt, maar mooi 
voor de bestuiving van de vrou-
welijke bloemen.
Van de struiken zijn onder meer 
ribes, zuurbes en sleedoorn in 
bloei.
In onze natuur is erg veel eetbaar. 
Het is leuk om daarover het een 
en ander te weten. Tegenwoordig 
zijn daar in de boekhandel aardige 
boekjes over te vinden. Het hoeft 
natuurlijk niet elke dag, maar 
soms is het best aan te bevelen. 
Neem bijvoorbeeld het daslook 
(zie foto). De jonge blaadjes - en 
daar zijn er nu heel veel van, dus 
een beetje oogsten is niet erg - 
bevatten veel vitamine C en zijn 
erg lekker in de sla. Ze hebben een 
lichte knoflooksmaak, maar als je 
het gegeten hebt, blijft die niet 
lang hangen en dus merk je er na 
enige uren niets meer van.
Een ander plantje (het hele jaar in 
grasvelden te vinden) is het made-
liefje. In het voorjaar worden ze 
groter en verdiepen ze hun kleu-
ren. Het is een zogenaamd medi-
cinaal plantje. Vroeger werd het 
plantje wel uitgeperst. Het sap 
werd dan voor veel zaken gebruikt. 
Je mocht bij gebruik niet zwanger 
zijn, maar je kon driemaal daags 
een theelepeltjes van het sap inne-
men tegen allergie, huidklachten 
en steenpuisten. Met het sap kon 
de huid of de puist ook gedept 
worden. De gedroogde bloemen 
van ons madeliefje zijn goed om 
thee van te zetten. Heb je veel last 
van hoest of vastzittend slijm, dan 
helpen twee kopjes van deze thee 
per dag erg goed.
Ook het broedvogelleven is deze 
maand in volle gang. Zo ergens 
tussen de 21 en 25 soorten vogels 
broeden in onze Hof. En vele met 
meerdere paartjes. Misschien 
komt eind deze maand de nach-
tegaal daar ook bij. Afwachten 
maar.

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof x

Thijsse's Hof in april

Daslook (Foto: pr).

Spoorwegovergangen blijven 
de gemoederen bezighouden

ProRail in beroep tegen uitspraak Alverna

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Fietsers bij het klaphek bij de spoorwegoverweg Leyduin. ProRail noemt een 
tunneltje op deze plek 'een mogelijkheid' (Foto: Marilou den Outer).
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heemstede - "We hadden dit jaar zo veel 
aanmeldingen dat we meer ruimte 
wilden creëren voor de kunstenaars", 
zegt Albert Röllich. De kunstenaar is 
vicevoorzitter van de Stichting Heem-
steedse Kunstbeurs, die afgelopen 
weekend voor de derde keer werd 
georganiseerd.  Vorige keren waren 
de werken van de kunstenaars te zien 
in de Pinksterkerk en de winkels van 
Heemstede, maar deze keer was alles 
onder gebracht in SportPlaza Groe-
nendaal Heemstede.

door Christa Warmerdam

Het doel van de Heemsteedse Kunst-
beurs is om kunstenaars uit Heem-
stede en omliggende gemeenten de 
gelegenheid te geven zich te profile-
ren. In Sportplaza is genoeg ruimte 
om een goed beeld te krijgen van 
de 63 deelnemende kunstenaars 
van verschillende disciplines. Voor 
de bezoekers van de kunstbeurs is 
er dan ook genoeg te zien.

Kleiduifjes
Camile Smeets uit Amsterdam staat 
voor de eerste keer met haar kera-
mische werk op de Heemsteedse 
beurs. Naast haar eigen werk 
heeft ze 'kleiduifjes' meegenomen. 
Smeets stamt uit een familie van 
kunstenaars en studeerde in 2009 

af aan de keramiekafdeling van de 
Gerrit Rietveld Academie. Ze is de 
uitvinder van het concept 'kleiduif-
jes maken op locatie'. "Ik ga op pad 
met mijn mobiele atelier om samen 
met gasten van een bruiloft of bij 
teambuildinguitjes kleiduifjes te 
maken", legt Smeets uit. "Elke gast 
krijgt een bolletje klei waarin een 
gelukswens voor het bruidspaar 
wordt verwerkt in de vorm van een 
klein beeldje. Van al deze beeldjes 
wordt dan één groot kunstwerk 
samengesteld. Dat is heel leuk om 
te doen, want creativiteit werkt bin-
dend en zorgt voor een ongedwon-
gen sfeer."

Afwisselend
Het aanbod op de beurs is groot en 
afwisselend. Het werk van Marjan 
Jasper uit Haarlem is weer van een 
heel andere discipline. De kunste-
nares beschildert paneeltjes waarin 
ze een videofilm verwerkt.
Haar buurvrouw op de beurs is de 
Haarlemse Kyung Dropsie. Drop-
sie fotografeert buitenlandse land-
schappen. Haar werk is subtiel en 
zo bijzonder gemaakt, dat het lijkt 
alsof het schilderijen zijn. Het is 
voor Dropsie de tweede keer dat zij 
meedoet met de beurs. "Vorig jaar 
heb ik met werk, dat uitsluitend 

in IJsland is gemaakt op de beurs 
gestaan. Dit jaar heb ik ook foto's 
van Brittannië en VS meegenomen. 
Eigenlijk maakt de plaats niet 
zoveel uit. Ik weet dat de foto in de 
VS is genomen, maar het had ook 
ergens anders kunnen zijn. Ik ben 
eigenlijk altijd op zoek naar iets dat 
lijkt op de hemel op aarde."
Volgens Dropsie is de beurs niet 
alleen geschikt om eigen werk te 
laten zien, maar ook om inspiratie 
op te doen door naar het werk van 
andere kunstenaars te kijken.

Razernij
Vicevoorzitter en kunstenaar Albert 
Röllich heeft een aantal schilde-
rijen meegenomen naar de beurs 
met als thema 'economische razer-
nij'. "Ik werk altijd met thema's. In 
deze reeks schilderijen wil ik laten 
zien hoe de wereld bezig is met geld 
verdienen en wat dat doet met het 
welzijn van de mens en het milieu. 
Als we zo doorgaan, is er voor onze 
kinderen geen toekomst meer en 
dat is niet goed. Voor mij is het bij 
kunst heel belangrijk dat het werk 
een verhaal vertelt. Als een schilde-
rij geen filosofie heeft, dan is het 
niks meer dan een plaatje." x

Voor de kunstenaars in Heemstede was deze keer meer ruimte beschikbaar 
(Foto: Christa Warmerdam).

Nieuws donderdag 2 april 2015 19

"Schilderij zonder filosofie is 
niks meer dan een plaatje"

Kunstliefhebbers kunnen hart ophalen bij SportPlaza

BLOEMENDAAL - Op 26 maart ver-

scheen het rapport 'Bloemendaal 

- Onderzoek Brandbestrijding' van 

Suurenbroek brandonderzoek en 

advies. Het college van Bloemen-

daal gaf dit onafhankelijke bureau 

opdracht om onderzoek te doen naar 

de meest ideale brandbestrijding in 

Bloemendaal. Aanleiding is een aan-

tal branden in de afgelopen jaren, 

waaronder de brand in de Bos en 

Duinschool in juli 2014 en de onge-

rustheid van inwoners en gemeente-

raad over brandbestrijding binnen de 

gemeente.

Met name de brand in de Bos en 
Duinschool heeft op veel inwoners 
van Bloemendaal een grote impact 
gehad. Men heeft vragen over de 
brandbestrijding, de snelheid van 
optreden, de lokale bekendheid 
en de bluswatervoorziening. De 
gemeente vindt het belangrijk om 
duidelijkheid te verkrijgen over wat 
men kan en mag verwachten van de 
brandweer.

Onderzoek

Het onderzoek concentreert zich op 
de ideale brandbestrijding bij een 
drietal representatieve objecten bin-
nen de drie zones in de gemeente: 
de kust- en duinzone, de landgoe-
derenzone en de dorpenzone. Voor 
iedere zone is een object aange-
wezen, dat representatief wordt 
gezien voor die betreffende zone. De 
onderzoeksvraag die centraal stond 
was: 'Op welke wijze kan een brand 

in Bloemendaal zo ideaal mogelijk 
bestreden worden, los van bestaan-
de methodes en protocollen?' Het 
onderzoeksrapport is in te zien op 
www.bloemendaal.nl.

Bluswater

Waarnemend burgemeester Aaltje 
Emmens: "Het college is blij met het 
rapport. Het bureau verschaft inzicht 
over een aantal zaken. De problema-
tiek ligt met name bij de voorbe-
reiding op de brandbestrijding, in 
het bijzonder op het gebied van de 
bluswatervoorziening. Is er snel en 
voldoende bluswater?"

Raadsbijeenkomst

De volgende stap is de raadsbijeen-
komst op donderdag 9 april waarbij 
het rapport wordt gepresenteerd 
aan raad en inwoners en waarbij 
iedereen vragen kan stellen. Aan-
vang is om 20.00 uur in de raadzaal 
van het voormalige gemeentehuis 
in Bennebroek. De bijeenkomst is 
live te volgen of terug te kijken via 
http://gemeenteraad.bloemendaal.
nl.
Ook wordt er advies over het rapport 
ingewonnen bij de Veiligheidsregio 
Kennemerland (wettelijk is daar de 
brandweerzorg ondergebracht), Pro-
vinciaal Waterleidingbedrijf Noord-
Holland en de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente. 
Op basis van de raadsbijeenkomst 
en in te winnen adviezen gaat het 
college haar standpunt bepalen. x

Onderzoek legt problematiek 
van brandbestrijding bloot

Man overleden 
na woningbrand

haarlem - Een man is woensdag overleden na een woningbrand in Haarlem. 
Rond half drie in de ochtend werd de brand aan het Leidseplein ontdekt waarop 
direct de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer sloe-
gen de vlammen al uit de achterkant van de woning. Eén man kon zelfstandig 
zijn woning verlaten, een tweede is door de brandweer uit de woning gehaald 
en raakte bij de brand zwaargewond. De man is na de nodige zorg met spoed 
naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Hier is hij aan zijn 
verwondingen overleden. Het vuur is door de brandweer geblust en de woning 
liep aanzienlijke schade op. Naastgelegen woningen zijn ontruimd. Het is nog 
onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. De politie heeft de voorkant 
van de woning afgezet. Later op de dag is forensisch onderzoek in het pand 
gedaan. De buren van een van de panden konden woensdag niet terug naar 
huis vanwege de schade, die de brand heeft aangericht. Zij zijn door Salvage 
opgevangen (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Elke woensdagmiddag, 
van 15.00 tot 15.30 uur, wor-
den kleuters voorgelezen in een 
aantal vestigingen van de Biblio-
theek Zuid-Kennemerland. In de 
maand april leest schrijver en 
verhalenfee Chantelle Pickee uit 
Heemstede voor uit haar boek 'Juf 
Eline droomt over superhelden, 
prinsessen en...'. Na het voor-
lezen gaan de kinderen samen 

met haar verhalen bedenken. De 
Verhalenfee komt op woensdag 1 
april in de Bibliotheek Haarlem 
Noord (Planetenlaan 170). Op 8 
april komt zij in de Bibliotheek 
Haarlem Schalkwijk (Fie Carel-
senplein 2) en op 15 april in de 
Bibliotheek Haarlem Oost (Leo-
nard Springerlaan 5). De toegang 
is gratis en je hoeft je niet aan te 
melden. x

Verhalenfee leest voor

haarlem - Op woensdag 8 april 
vindt het Pletterij Promovendi 
Podium plaats. Promovendi krij-
gen gelegenheid hun wetenschap-
pelijk onderzoek toe te lichten. 
Op 8 april spreekt Mirjam van 
Schaik over 'godslastering'. Van 
Schaik, docent/onderzoeker bij 
de afdeling Encyclopedie van 
de Rechtswetenschap, Faculteit 
Rechtsgeleerdheid aan de Univer-
siteit Leiden, doet promotieon-
derzoek naar godsdienstvrijheid 
en de relatie tussen staat en reli-
gie. Aanvang is om 20.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 3 euro, tot 
25 jaar betaalt men 1,50 euro (er 
is geen pinapparaat). Reserveren 
is gewenst en is mogelijk via 023-
5423540 of reserveren@pletterij.
nl. Pletterij Debat en Cultuur is 
te vinden aan de Lange Herenvest 
122 in Haarlem. x

Podium voor 
promovenda Drogisterij Jos Bakker sinds 1959

Opheffi  ngsuitverkoop
Finale weken!

Met oplopende kortingen
(op bijna alles)

van 40% t/m 70%!
Bloemendaalseweg 301, 2051GG Overveen 

023 - 5277400 www.josbakkerdrogisterijoverveen.nl
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Spanning en 
sensatie bij HC 
Bloemendaal

Paashaas blijkt 
onverminderd 
populair

Bloemendaal wil
zich meer richten
op het strand

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 9 april 2015

bloemendaal - Op dinsdag 7 april was 
het echtpaar Smit uit Bloemendaal 60 
jaar getrouwd. Burgemeester Aaltje 
Emmens bracht hen een bezoek.

Willem Egbert Smit werd op 16 mei 
1931 geboren in Haarlem. Niesje de 
Graaf op 1 juni 1933 in Leiden. In 
1952 leerde het stel elkaar kennen 
op de dansvloer in de Smedestraat 
in Haarlem. Na drie jaar verkering 
trouwden Willem en Niesje met 
elkaar op 7 april 1955 op de Grote 

Markt. Samen kregen ze twee doch-
ters.
Wim is geridderd, vanwege trouwe 
dienst aan een Heringa en Wuthrich, 
waar hij als inspecteur van de blik-
semafleiderinstallaties veertig jaar 
werkzaam was. Niesje was werk-
zaam bij diverse Haarlemse firma's, 
onder meer acht jaar bij de Brink-
mangarage op de Leidesevaart.
Na hun werkzame leven verhuisde 

het paar naar Swifterbant in de Fle-
vopolder. Momenteel wonen ze met 
veel plezier in Bloemendaal en ze 
hebben inmiddels twee kleinkinde-
ren en vier achterkleinkinderen. x

Diamanten huwelijksjubileum

Het echtpaar Smit kreeg de burgemeester op visite (Foto: pr).

Veel blikschade bij 
ongeval Vogelenzang

vogelenzang - Twee auto's zijn zondagmiddag in Vogelenzang met elkaar in 
botsing gekomen. Het ongeval vond rond kwart voor vijf plaats op de Vogelen-
zangseweg, toen een van de auto's ter hoogte van de Monseigneur Borretlaan 
wilde afslaan. De andere automobilist merkte dit te laat op, waarna een botsing 
volgde. Door de klap liepen beide auto's schade op. De inzittenden kwamen er 
met de schrik van af. Een bergingsauto heeft de beschadigde wagens in de loop 
van de middag weggesleept (Foto: Rowin van Diest). x

heemstede - Filosoof Coen Simon 
geeft woensdag 15 april een lezing 
over zijn nieuwe boek 'Filosoferen 
is makkelijker als je denkt'. De 
lezing wordt gehouden bij Boek-
handel Blokker, aan de Binnenweg 
138 in Heemstede. Aanvang is om 
20.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
5 euro. Reserveren is gewenst en 
kan via 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl. x

Lezing over 
filosoferen

bennebroek - Op vrijdag 10 april 
komt Johan van Scheepen spre-
ken over de bloembollensector. 
De sector, die voor kleur zorgt 
in het voorjaar, Nederland zijn 
faam als tulpenland bezorgt en de 
belangrijkste economische motor 
is voor de Bollenstreek. Hij komt 
spreken over de enorme variatie 
aan bolgewassen, die in Neder-
land gecultiveerd worden, over de 
geschiedenis van de bollen en de 
actuele ontwikkelingen op bollen-
gebied. Johan is een Bennebroeker 
die al meer dan 20 jaar nauwkeu-
rig de verscheidenheid in de bol-
gewassen bijhoudt. Hij werkt bij 
de vakorganisatie KAVB (Konink-
lijke Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur) in Hillegom. 
Aanvang in Het Trefpunt, aan het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek, is 
om 20.30 uur. Men is welkom vanaf 
20.00 uur. De toegang is gratis. x

Lezing over bloei
van bollensector

bloemendaal - Muziekgroep Bloe-
mendaal bestaat 25 jaar. Het 
begon met muziekavonden tussen 
de schuifdeuren en al ras ging het 
van huisconcert naar concertpo-
dium. Steeds meer amateurmusi-
ci en zangers zorgden voor geva-
rieerde optredens. Niet dat een 
orkest gevormd werd, maar ieder 
speelde zijn gekozen muziek, solo 
of met begeleiding, zodat er boei-
ende programma's ontstonden, 
klassiek, semiklassiek en soms 
populair. De concertpodiumuit-
voeringen vonden onder andere 
plaats in de Orangerie, bij Zang 
en Vriendschap en het Mosterd-
zaadje plaats en tegenwoordig in 
de in de sfeervolle kapel aan de 
Potgieterweg in Bloemendaal. Op 
zondag 17 mei vindt er een jubi-
leumuitvoering plaats. Aanvang 
is om 14.00 uur. Kaarten aan de 
zaal kosten 6 euro. Voor zover 
plaats, kunnen musici die willen 
optreden, zich aanmelden voor 
het concert op 17 mei of voor 
het eerstvolgende evenement in 
november. Men kan een formulier 
aanvragen bij Bernard van Trap-
pen: delascala@hotmail.com of 
tel. 023-5252343. x

Feest muziekgroep 
Bloemendaal

bloemendaal - Fietsen voor het goede 
doel was de insteek in 2012 toen 
de 'Ries van der Velden Classic' 
begon. Nu is ook wandelen moge-
lijk, op de eerstvolgende 'Classic' 
van zondag 12 april. Bedoeld als 
een dag om samen leuke dingen 
te doen en tegelijk geld inzamelen 
voor het goede doel: de spierziekte 
ALS. Het is een initiatief van vrien-
den van Haarlemmer Ries van der 
Velden, die in 2011 te horen kreeg 
dat hij leed aan deze spierziekte. 
Op 12 april wordt tussen 11.00 en 
15.00 uur gestart bij hockeyclub 
HBS, aan de Bergweg in Bloemen-
daal. De fietstocht is 20 kilometer 
(huurfietsen zijn beschikbaar) en 
kan desgewenst twee keer worden 
afgelegd. Voor het wandelen zijn 
paaltjeswandelingen van 9,5 of 
11,5 kilometer uitgekozen. Aan-
melden kan op de website ries-
vanderveldenclassic.nl en daar is 
ook te zien hoeveel geld er al is 
opgehaald: ruim 4.500 euro. x

Fietsen en wandelen 
voor het goede doel

bloemendaal - Op zondag 12 april 
zal dominee Ad van Nieuwpoort 
een lezing geven in De Kapel, aan 
de Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
Het thema is: waar komt het paas-
verhaal vandaan? De lezing begint 
om 10.30 uur. Zoals gebruikelijk 
kan men na afloop vragen stellen. 
Voor meer informatie: www.deka-
pel-bloemendaal.nl. x

Lezing over 
paasverhaal

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 10 apr - do 16 apr)
Salade met in amandelen gebakken 

geitenkaas en paprikadressing
Mixed grill Tespelduyn met klassieke 

pepersaus 
Vanille hangop met gemarineerde 

ananas € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 13 apr - do 16 apr)
Kip Stroganoff met basma�rijst

€ 10,50

Kom langs en doe mee
Open Golfdag: 19 april!!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014
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vogelenzang - "Wij willen naar bin-
nen!", roepen de kinderen achter 
het hek van speeltuin Duinweide 
in Vogelenzang. "Als ik nu het hek 
opendoe, is er geen houden meer 
aan", zegt een bestuurslid van de 
speeltuinvereniging lachend.

door Christa Warmerdam

Als het hek open gaat, is er inder-
daad geen houden meer aan. Alle 
kinderen rennen zo hard moge-
lijk de speeltuin binnen waar op 
zaterdag 4 april (paaszaterdag) de 
paashaas zo'n 200 eieren heeft ver-
stopt. Voorzitter van de speeltuin-
vereniging Arianne Komen kijkt 
tevreden toe. "Dit jaar hebben 
zo'n 57 kinderen zich van tevoren 
opgegeven om eieren te komen 
zoeken", laat Komen weten. "Dat 
is wel iets minder dan vorig jaar, 
toen waren er 75 kinderen, maar 
het is toch een mooi aantal." De 
verstopte eieren zijn van karton 
gemaakt en aan het eind van de 
zoektocht is er voor elk kind een 
zakje chocolade eieren.

Traditie
Het is in Vogelenzang al jaren tra-
ditie om op paaszaterdag met een 
paashaas eieren te gaan zoeken. 
Een mooie traditie, die alleen in 
stand gehouden kan worden door 
mensen, die zich belangeloos in 
willen zetten voor de speeltuin. 
De speeltuin in Vogelenzang 
wordt dan ook, met succes, volle-
dig door vrijwilligers gerund. Het 
bestuur doet haar best om met 
enige regelmaat een leuk evene-
ment te organiseren. Komen: "Van 
de zomer willen we weer een groot 
zomerfeest organiseren. Hoe groot 
het wordt, weten we nog niet; dat 
hangt af van hoeveel geld we in kas 
hebben. We krijgen geen subsidie 
van de gemeente en zijn volledig 
afhankelijk van donaties. Een keer 
per jaar sturen we brieven rond en 

dit jaar heeft dat bijna duizend euro 
opgeleverd. Een mooi bedrag, maar 
dat geld hebben we hard nodig. 
De gemeente doet namelijk wel 
het technische onderhoud van de 
speeltuin en daar zijn we blij mee, 
want veiligheid is heel belangrijk 
bij een speeltuin. Het schilderwerk 
van de toestellen doen we echter 
zelf en dat moet ook echt goed bij-
gehouden worden. Op dit moment 
zijn we hard aan het sparen voor 
een nieuw toestel, want dat is wel 

nodig. We hopen dan ook dat de 
gemeente ons hiervoor subsidie 
wil verlenen."
Ondertussen rennen de kinderen 
in het rond, gevolgd door ouders 
en opa's en oma's. Bloem en Puck 
hebben al een paar eieren gevon-
den. Als beloning krijgen ze ook 
nog een extra paaseitje van de 
paashaas. Maar tijd om te praten 
hebben ze niet, want eerst moeten 
alle eieren gevonden worden. x

"Als ik nu het hek opendoe, 
is er geen houden meer aan"

Bloem en Puck met de paashaas, die afgelopen zaterdag een bezoekje bracht 
aan speeltuin Duinweide in Vogelenzang (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Hij was 9 jaar toen hij zijn 
eerste fiets verkocht en vorige week 
opende Sander Roest zijn derde fiet-
senzaak. Na Bloemendaal en Haarlem 
is er nu ook een Sander Tweewielers 
in Heemstede te vinden. "Sleutelen 
aan fietsen is het liefste wat ik doe", 
zegt de ondernemer. Samen met 
werknemer Pascal is hij nu dagelijks 
te vinden in de zaak aan de Binnen-
weg in Heemstede.

door Christa Warmerdam

Twee maanden werd er verbouwd 
aan het pand aan de Binnenweg 
101. De winkel, waar voorheen De 
Lord Mode zat, staat nu vol met 
fietsen. De zaak is overzichtelijk en 
modern ingericht, compleet met 
fietspad. "We verkopen lifestylefiet-
sen, fietsen met een rek, sportieve 
stadsfietsen en elektrische fietsen", 
legt Roest uit. "Daarnaast doen 
we ook reparaties, inruilen en het 
onderhoud van fietsen."
Het verhaal achter zijn carrière is 
bijzonder: "Op mijn negende ging 
ik langs het grofvuil op zoek naar 
oude fietsen. Van drie fietsen maak-
te ik één nieuwe. Ik was altijd bezig 
met sleutelen. Toen de fiets van de 

buurvrouw gestolen werd, zei mijn 
moeder dat ze maar bij mij moest 
kijken, want ik had inmiddels al 
heel wat opgeknapte fietsen staan." 
De buurvrouw kocht een fiets en 
dat werd meteen de eerste verkoop 
van zijn leven. Op zijn 15e sollici-
teerde hij bij de fietsenzaak in zijn 
woonplaats Sassenheim. "Ik werd 
aangenomen en kon de volgende 
zaterdag beginnen, maar op weg 
naar huis ben ik teruggegaan en 
zei dat ik meteen wilde beginnen. 
Dat mocht en ik heb tien jaar in die 
zaak gewerkt."
In 1999 nam hij zijn eerste fietsen-
zaak over in Bloemendaal. De zaak 
liep zo goed dat hij acht jaar later 
een fietsenzaak in de Gierstraat in 
Haarlem kon openen. Vorige week, 
weer acht jaar later, opende hij zijn 
derde zaak. "Ik had al een tijdje een 
oogje op de Binnenweg. Een mooie 
winkelstraat met mooie winkels", 
aldus Sander Roest.
Sander Tweewielers is te vinden 
aan de Binnenweg 101 in Heem-
stede. Open van dinsdag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op: www.
sandertweewielers.nl. x

"Sleutelen aan fietsen 
is het liefste wat ik doe"

Na Bloemendaal en Haarlem is Sander Tweewielers nu ook te vinden in Heem-
stede (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Het enthousiasme spat 
van de website, het duo Miss Molly 
& Me kondigt hun try-outvoorstelling 
aan: 'Heerlijk, we gaan weer de weg 
op en de theaters in. Van half maart tot 
half mei vluchten wij in onze muziek-
voorstelling 'Bonnie and Clyde'. We 
duiken in hun leven brengen ze naar 
het nu. De repetities zijn in volle gang 
en wij worden er gelukkig van. En niet 
in minste plaats, omdat we op pad 
mogen met twee topmuzikanten. Dave 
Menkehorst en Lucas Dols gaan mee 
on the road. En daarbovenop werken 
we ook nog eens samen met Paul de 
Munnik. Zalig!' Miss Molly & Me staat 
met het theaterconcert in Theater de 
Luifel op zaterdag 11 april.

Het roversduo Bonnie and Clyde 
vormde de inspiratiebron voor een 
berg nieuwe liedjes en verhalen. Dit 
gevreesde duo ging weliswaar het 
verkeerde pad op, maar in elk geval 
niet het geijkte.

Als een film
Marlijn Weerdenburg ('Danni 
Lowinski', 'Soldaat van Oranje', 'Wie 
is de Mol?') en Helge Slikker (Gou-
den Kalf voor de filmmuziek van 
'Kauwboy', muziek 'Gejaagd door de 
Wind') zoeken in deze voorstelling 
naar de Bonnie and Clyde in zich-
zelf. Hoe voelt het om buiten het 

systeem te leven, om nergens bij 
te horen? Is een ondergaande zon 
mooier als je weet dat elke seconde 
je laatste kan zijn? Door het verhaal 
voorop te stellen en nieuwe muzi-
kale uitstapjes te maken, luistert 
het concert als een film. Met goede 
afloop.
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten 
à 17,50 euro zijn verkrijgbaar via 
www.podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, op werkda-
gen tussen 09.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstelling. x

Miss Molly & Me met 
concert als een film

Miss Molly & Me als Bonnie and Clyde 
(Foto: Rayzor Sharp).

Motorrijder vliegt uit bocht

overveen - Een motorrijder is zondagavond gewond geraakt bij een ongeval op 
de Zeeweg in Overveen. Om even voor acht uur reed de motorrijder met twee 
andere motorrijders over de Zeeweg richting Zandvoort. In een bocht ging het 
echter door nog onbekende oorzaak mis en raakte een van de motorrijders van 
de weg. De man kwam in de berm ten val. Twee ambulances en de politie werden 
gealarmeerd om hulp te verlenen. Agenten hebben de man in afwachting van de 
ambulancebroeders eerste hulp geboden. De man is even later in de ambulance 
nagekeken. Hier bleek dat hij onder meer letsel aan zijn schouders had opgelo-
pen. Het slachtoffer is voor verdere zorg per ambulance overgebracht naar het 
ziekenhuis. De beschadigde motor is door een bergingswagen meegenomen 
(Foto: Rowin van Diest). x
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50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

Eiken, noten, iepen, teak
i.c.m. met RVS

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00
Kijk ook op:

vanderschaftmeubelen.nl

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 135,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

IPAD
basiscursus voor 50+

6 lessen van 2 uur.
Start op 14 april a.s.

Kleine groepen, duidelijke
uitleg, inclusief

uitgebreid lesmateriaal.
Kijk voor meer informatie

op www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

 

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a.15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling (vanaf
4 mnd.- 4 jaar) Kijk site!

Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
PEUTERMUZIEK
start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a. 15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling vanaf
4 mnd-5 jaar. KIJK SITE !
Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

gratis inloopspreekuur
BIJLES EN

huiswerkbegeleiding
voor middelbare

scholieren Plaats:
Bibliotheek.

Haarlem-centrum. tijd:
zaterdag 10.00-12.00
uur.info: 023-5261135
www.wietskebreman.nl

 

Train’njoy! Plezier met je
HOND

bestaat 10 jaar!
Jubileumfeest voor

cursisten/ oud-cursisten
25 april van14.00-18.00

Kom ook! Toegang gratis.
Leuke workshops, grote
namen! Meld je snel aan:

www.train-n-joy.nl

Wil je weten of
MINDFULNESS

wat voor je is?
Volg dan een workshop op

vrijdag 17 april as.
van 14.00-16.30

Locatie: De Garage,
Kennemerstraat 11a

Haarlem
Prijs: € 15

info@leefmindful.nl
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Teun de Nooijer ontvangt 
Erepenning Bloemendaal

bloemendaal - Op vrijdag 3 april ontving Teun de Nooijer 
de gemeentelijke Erepenning uit handen van burgemees-
ter Aaltje Emmens. Sinds 1937 wordt in Bloemendaal de 
gemeentelijke erepenning uitgereikt aan ingezetenen, die 
zich in enig opzicht jegens de Gemeente Bloemendaal of 
haar ingezetenen, gedurende lange tijd of naar aanleiding 
van een bijzondere gebeurtenis, meer dan gewoon verdien-
stelijk hebben gedragen. Voormalig tophockeyer Teun de 
Nooijer was als speler van HC Bloemendaal een symbool 
voor de hockeysport in Nederland. Hij won vele prijzen 
waaronder twee keer olympisch goud, de Fanny Blankers-
Koen Carrièreprijs in 2013 en hij werd verkozen tot beste 
Nederlandse hockeyer aller tijden. Hockeyclub Bloemen-

daal heeft De Nooijer voorgedragen voor de gemeentelijke 
Erepenning: 'Teun de Nooijer wordt door het bestuur van 
Hockey Club Bloemendaal zeer gewaardeerd voor zijn bij-
drage als coach en trainer van jeugdteams en als mede-
initiatiefnemer van het Jeugdplan Topjeugd. Het bestuur is 
er zeer trots op dat Teun de Nooijer zich ook in de toekomst 
zal blijven inzetten voor de club. Ook in die rol levert hij 
een bijdrage aan het goede imago van de gemeente.' Na 
een uitstapje van twee jaar als teammananger van AZ in 
Alkmaar, keert Teun de Nooijer na de zomer terug bij de 
HC Bloemendaal als assistent-coach van Dames 1 (Foto: 
Gemeente Bloemendaal / Cor van Iperen). x

bloemendaal - "Het was een groot en 
mooi spektakel", zegt Tanja Enneking 
van de organisatie van de Europe Hoc-
key League (EHL), terugkijkend op het 
meerdaagse toernooi op het terrein 
van Hockeyclub Bloemendaal. Span-
nend tophockey, 18.000 bezoekers 
en geen noemenswaardige inciden-
ten. Dat HC Bloemendaal zelf derde 
werd, deerde eigenlijk nauwelijks.

door Marilou den Outer

"Iemand merkte na afloop op dat de 
bezoekers de grote winnaars van dit 
toernooi waren, en dat is helemaal 
waar", aldus Enneking. "Vrijwel alle 
wedstrijden waren spannend, de 
niveaus lagen heel dicht bij elkaar. 
En de sfeer op de tribunes was top. 
Alle supporters door elkaar, heel 
gemoedelijk. Typerend vond ik dat 
de supporters van de al in de eerste 
rond uitgeschakelde Spaanse Club 
Egara, de laatste waren die op de 
slotavond de feesttent verlieten. Zo 
gezellig vonden ze het. Ook waren 
er bezoekers, die mij aan het begin 
van de slotdag vroegen: 'Wie spelen 
er eigenlijk vandaag?' Die hadden 
dus gewoon een kaartje gekocht 
om naar tophockey te komen kij-
ken. Maakte niet speciaal uit welke 
club."
In de finale ging de strijd tussen het 
Duitse UHC Hamburg en Oranje 
Zwart, uit Eindhoven. De strijd in 
de normale speeltijd was onbeslist 
en dus kwamen er shoot-outs aan te 

pas. In plaats van een strafbal wordt 
dan een echt duel aangegaan tussen 
speler en doelman. Erg spannend 
voor de toeschouwers om te zien, 
maar er is ook kritiek. Er waren 
maar liefst 22 shoot-outs nodig in 
de finale en die werden ook nogal 
eens onderbroken door beoordelin-
gen door de videoscheidsrechter. 
Maar er was uiteindelijk dus wel 
een winnaar: Oranje Zwart.
De hoeveelheden toeschouwers 
hebben volgens Enneking niet 
tot klachten uit de buurt gezorgd. 

Alleen op eerste paasdag, met het 
mooie weer, zorgden de combinatie 
van hockey- en strandliefhebbers 
voor extra drukte, op de Mollaan. 
De organisatie kijkt tevreden terug. 
"Super goed gelopen allemaal, we 
zijn trots en blij!", aldus Tanja Enne-
king. x

Spannend tophockey 
en 18.000 bezoekers

De mascottes van HC Bloemendaal 
tijdens de Euro Hockey League (Foto: 
Marilou den Outer).

bennebroek - Toen het 'sfeerteam' 
vanaf het balkon begon te zingen aan 
het eind van de wedstrijd, wisten trai-
ners Gerrits en Duwel langs de lijn het 
zeker: het gaat lukken, BSM wordt van-
daag kampioen. BSM 1 moest winnen 
en nummer twee, De Eland, verliezen 
of gelijkspelen en dan was het zover: 
voor het eerst in maar liefst veertig 
jaar kampioen. Stromende regen, 
beukende wind; het maakte allemaal 
niet in Bennebroek: alle BSM'ers hie-
ven na afloop in opperbeste stemming 
het glas. BSM keert na jaren sukkelen 
in de vijfde klasse, terug in de vierde, 
na een 6-3-overwinning.

door Marilou den Outer

Ze waren voor het eerst samen dit 
jaar, het duo Wout Gerrits en Gé 
Duwel. De eerste als hoofdtrainer, 
de tweede als technisch manager. 
Maar ze kennen elkaar al veertig 
jaar. Ze vullen elkaar prachtig aan, 
zoals ze zelf zeggen, en met mooi 
resultaat zo bleek die zondag.
Gé Duwel: "Wout is meer van de 
oefenstof en ik van de jongens. Ook 
vandaag was er even een moeilijk 
moment. We wilden aanvankelijk 
een jongen, die niet vaak speelde 
laten invallen op deze speciale dag, 
maar De Germaan kwam opeens 
met twee doelpunten terug in de 
wedstrijd, en toen kozen we toch 
voor zekerheid. Ontzettend balen 
voor zo'n jongen, maar ik pak hem 
dan even vast. Dikke knuffel en dan 
komt het goed."

Vroeg succes
De winning mood zat er al vroeg dit 
seizoen in. Wedstrijd na wedstrijd 
werd gewonnen. "Het is gewoon 
een heel goede ploeg. Toen we in 
november ook van De Eland won-
nen, voelde ik het: we kunnen kam-
pioen worden", aldus Wout Gerrits.
De mannen zijn vol goede moed over 
komend seizoen, in de vierde klas-
se. "We gaan volgend jaar gewoon 
voor de vierde plaats, met kans op 
nacompetitie. We hebben een leuke 
groep spelers en ik verwacht niet dat 
veel spelers zullen vertrekken. Als 
we iemand nodig hebben, zoeken 

we eerst in eigen BSM-kring", aldus 
Duwel, die al jaren bij de club rond-
loopt, die immers net bij hem om de 
hoek ligt. Zodra hij tijd heeft, komt 
hij even aan. Die zondag bracht hij, 
bollenkweker, bakjes bloeiende 
narcissen mee.

Opgaande lijn
"Een droomscenario", noemde de 
voorzitter van de voetbalafdeling 
van BSM, Andries van Rozen, het 
kampioenschap na afloop. Het kon 
inderdaad niet op, die laatste twee 
jaar aan het Rottegat in Bennebroek. 
Eerst werden twee jaar geleden een 
uitgebreide renovatie en uitbrei-
ding gerealiseerd, met als kers op 
de taart een ruim balkon met zicht 
op het veld. Officieel: het Chiel van 
der Linde terras - genoemd naar 
tachtigplusser Van der Linde, die al 
tientallen jaren steun en toeverlaat 
is van de club. Ook op deze kampi-
oensdag was hij er uiteraard bij, en 
droeg net als de spelers van BSM 1 
een medaille om de hals, want ook 
hij, natuurlijk, was een beetje de 
kampioen.

Kunstgras
Afgelopen september ging nog een 
wens van de BSM'ers in vervulling: 
een kunstgrasveld. Daarmee waren 
afgelaste wedstrijden definitief ver-
leden tijd. BSM kwam in aanmer-
king voor een kunstgrasveld, als eer-
ste in de Gemeente Bloemendaal, 
juist vanwege die wateroverlast zo 
onderaan de dijk. "Allemaal fantas-
tisch voor de club, helemaal top!", 
aldus Van Rozen, die aan het eind 
van dit seizoen stopt als voorzitter. 
Hij hoopt dat het ledenaantal nu 
verder zal stijgen. "Het ledenaantal 
is de laatste jaren stabiel, we hopen 
op aanwas. Snel zal dat niet gaan, 
het gaat altijd 'vriendje via vriendje'. 
Maar het zou heel mooi zijn als we 
lekker kunnen doorgroeien vanuit 
de jeugd. En onze wens is uiteraard: 
dat we ons goed gaan handhaven in 
de vierde klasse." x

"Droomscenario" 
voetbalclub BSM

Na veertig jaar weer titel

Euforie bij de voetballers van het eer-
ste elftal (Foto: Marilou den Outer).
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Ivm verkoop eigen
woning tijdelijke

WOONRUIMTE
gezocht in/of omgeving
Haarlem vanaf 15 mei.
0643795063 (na19:00)

ERKEND SCHIL
A.H Spruijt

Voor al uw binnen en
buiten

schilderwerkzaamheden
Tel

023-5762186/06-51641177
www.

Schildersbedrijfahspruijt.
Nl

BEAUTYSALON
te huur in kapsalon
Haarlem centrum

JoostHair&Beauty zoekt
schoonheidsspecialiste

voor leuke samenwerking.
Bel voor informatie

06 203 401 56
of 023 5326722

info@joosthairandbeauty.nl
 

Nieuwe en gebruikte
SCOOTERS

bij aankoop van een nieuwe
scooter een gratis slot.

Tevens reparatie en
onderhoud.

Grevelingstraat 71, Lisse
www.vanderham-trading.

com 0252421516
 
 

Wil je weten of
MINDFULNESS

wat voor je is?
Volg dan de 'early bird'

workshop op Zaterdag 18
april as. van 9.30-12.00

Locatie: Boerderij
Landzicht Hofgeesterweg 6

Velserbroek
Investering: € 15

info@leefmindful.nl

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd, ik
kom bij u langs.
bel 0629435124

 
KvK nr 55360963

SOEFI
Contact organiseert op

dinsdagavond 14/4/2015
een

avond rond kernpunten van
het Soefisme met

stilte, teksten en muziek.
Thema:

“De zin van het leven".
Plaats: Burgwal 38-40,

Haarlem, aanvang 20 uur.



bloemendaal - In het schooljaar 
2014/2015 bestaat de Hartenlust-
mavo 100 jaar en dat wordt gevierd 
met verschillende activiteiten. Don-
derdag 2 april was de grote jubileum-
feestdag voor de huidige vmbo-leer-
lingen en medewerkers. Behalve de 
jubileumcommissie kende niemand 
het programma. Dat sprookjes tot 
leven kunnen komen, bleek toen 
iedereen op de plek van bestemming 
aankwam: De Efteling. Samen met het 
afsluitende 'Proud to be fout'-school-
feest in het Patronaat was de feestdag 
een groot succes.

Om acht uur 's ochtends verzamel-

den leerlingen en leraren zich bij 
de Hartenlustmavo in Bloemen-
daal, van waar ze te voet vertrok-
ken naar de toen nog onbekende 
locatie. Madurodam, Linnaeushof, 
Walibi waren al eerder geopperd, 
maar dat is best een stuk lopen. Bij 
het Kennemer Sportcenter, in de 
buurt van de school, stonden echter 
touringcarbussen, die de nieuws-
gierigen naar De Efteling brachten. 
Daar kon de dag zelf ingevuld wor-
den: rondwandelen in het Sprook-
jesbos, attracties bezoeken zoals de 

Python, Droomvlucht of tien keer 
De Vliegende Hollander in.
Voor het 'Proud to be fout'-school-
feest werd een bijzondere locatie 
uitgekozen: het poppodium Patro-
naat in Haarlem. Leerlingen en 
leraren werden ontvangen met 
een welkomstdrankje en de dj's 
Jinne en Luna van de Hartenlust-
mavo zorgden ervoor dat er lekker 
gedanst kon worden. Om half twaalf 
's avonds sloeg de klok en was de 
sprookjesachtige dag voorbij. x

Sprookjesachtige dag voor 
leerlingen Hartenlustmavo

School in Bloemendaal eeuw oud

Een bezoek aan De Efteling maakte deel uit van de jubileumfestiviteiten (Foto: 
pr).

Stoet voor feestelijke opening 
Dorpskerk van Bloemendaal

bloemendaal - Onlangs is in Bloemendaal de Dorpskerk feestelijk geopend. 
Ondanks het slechte weer liep een lange stoet mensen mee met de tocht, die 
van het dorpshuis naar de Dorpskerk leidde. De kerk, waar voor het eerst op 25 
maart (eerste paasdag) 1636, een dienst werd gehouden, is het afgelopen jaar 
volledig gerenoveerd met behoud van de historische elementen. De indeling van 
de kerk is volledig veranderd en de kerkbanken zijn gerestaureerd en aangepast 
voor meer zitcomfort. Zondag 29 maart, de dag na de officiële opening en palm-
zondag, was de kerk weer open voor het publiek (Foto: Christa Warmerdam). x

regio - Kinderopvang Midas had 
onlangs haar open dag op de Groene 
BSO. Ondanks een stormachtig begin 
met regen en hagel heeft men veel 
belangstellenden mogen ontvangen.

Er is geknuffeld en gegriezeld bij 
de volgelspinnen- en insectentafel, 
waar een expert vol passie zijn ken-
nis over deze prachtige dieren deel-
de. Bij de informatietafel vertelde 
medewerkers over de Groene BSO 
en lieten zij vele foto's zien.
Verder werd er door de jeugd fana-
tiek buiten gespeeld en geknutseld. 
Menig kind heeft zich verknocht 
aan het maken van een pijl en boog. 
BSO Midas is vele Robin Hoodjes rij-
ker, al moeten sommige kinderen 
wel nog even oefenen met schie-

ten.
Dankzij alle positief gestemde 
bezoekers, de kinderen en de inzet 
van collega's is de open dag van 
Kinderopvang Midas een succes 
geworden.
Voor meer info over Kinderopvang 
Midas, tel. 023-5474674 of kijk op 
www.kinderopvangmidas.nl. x

Veel belangstelling voor open 
dag van Kinderopvang Midas

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding



bloemendaal - Op donderdag 2 april 
was de 'grand opening' van het 
strandseizoen 2015, georganiseerd 
door de Gemeente Bloemendaal. Met 
deze feestelijke bijeenkomst wilde de 
gemeente zijn waardering uitspreken 
voor iedereen, die op welke manier 
dan ook betrokken is bij het strand.

Trots
De Gemeente Bloemendaal is trots 
op zijn strand en iedereen, die daar 
iets onderneemt. Het strand en zijn 
ondernemers zijn van enorme waar-
de voor Bloemendaal. Bij mooi weer 
is Bloemendaal aan Zee een grote 
publiekstrekker en alle onderne-
mers werken het hele seizoen kei-
hard om het alle gasten naar de zin 
te maken. Geheel in de traditie van 
alle strandpaviljoens, die elk jaar 
hun eigen 'grand opening' houden, 
was het nu de beurt aan de gemeen-
te om het strandseizoen te openen, 
samen met de paviljoenhouders en 
andere horecaondernemers, cam-
pingeigenaren, strandjutters sport-
clubs, de reddingsbrigade en alle 
anderen, die zich inzetten op en bij 
het strand.

Tropische oase
Het evenement startte in de loods 
van de reddingsbrigade die was 
omgetoverd tot een tropische 
oase met palmbomen, flamingo's 
en cocktails. Wethouder Jur Bot-
ter heette hier iedereen welkom 
en benadrukte het belang van het 
strand voor de gemeente: "Wij heb-
ben in het verleden het strand als 
gemeente een beetje links laten lig-
gen. En dat terwijl het in feite onze 
belangrijkste 'industrietak' is. Met 
deze opening willen we laten zien 
dat we als gemeentebestuur onze 
blik weer richting de zee richten."

Rondleiding
Na de bijeenkomst kregen alle aan-
wezigen een rondleiding langs alle 
horecagelegenheden bij het strand. 
Vanwege de wind waren ingeplande 
sportdemonstraties bij de trampoli-
nes en op het strand geannuleerd. 
Halverwege de rondleiding ging de 
groep per strandkaravaan richting 
afslag Kattendel. Hier gaf PWN uit-
leg over de windsleuven.
Jur Botter keek terug op een geslaag-
de eerste editie: "Ik hoop dat hier-

mee een nieuwe traditie is geboren. 
Het is fijn dat zoveel mensen zijn 
ingegaan op onze uitnodiging. De 
ondernemers bij het strand hebben 
het meestal te druk om ook nog eens 
bij hun buren te kijken. Tijdens deze 

bijeenkomst leren ze elkaar beter 
kennen. Door elkaars mogelijkhe-
den en specialismen te ontdekken, 
kunnen krachten worden gebun-
deld en daar wordt Bloemendaal aan 
Zee alleen maar beter van!" x
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In de prachtige omgeving van het 
Sauerland is er volop gelegenheid 
voor activiteiten in de buitenlucht 
én voor ontspanning! Bezoekt u 
natuurpark Bruchhauser Steine 
met de reusachtige rotsen? Of 
gaat u wandelen in het landschap 
vol mooie dorpjes, bossen en 
dalen? Na een dag in de natuur 
komt u in de wellness van uw 
hotel helemaal tot rust. 

U logeert in Hotel Niedersfeld in 
het gezellige plaatsje Winterberg 
in het Sauerland. Het hotel staat 
onder leiding van de Nederlandse 
familie Schepers en heeft een 
restaurant, grote buitentuin, 
bierstube, speelhoek, speelweide, 
kegelbaan, zwembad en wellness.

Kom genieten in 
het Sauerland!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 16093.

euro p.p.
89

Inbegrepen
• 3-, 4- of 7x overnachting met 
 ontbijt
• 1x driegangenmenu
• 1x welkomstdrankje
• 1x fl es mineraalwater op de kamer
• 1x entree voor natuurpark
 Bruchhausersteine
• wandel- en fi etsinformatie
• dagelijks gebruik van verwarmd 
 binnenzwembad
• gebruik van Finse sauna
• wifi 
• gratis laadpunt voor e-bike
• kegelen (naar beschikbaarheid)

Prijzen 4-d 5-d 8-d
21/04-30/04 109 139 249
01/05-11/10 119 149 259
12/10-01/11 99 129 239
02/11-29/11 89 119 229
30/11-20/12 109 139 249

Prijzen in € p.p. o.b.v. tweepersoons-
kamer  type ‘standaard’.
Niet inbegrepen: 
reserveringskosten 
(€20,-) en kosten 
Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoek & boekcode 16093

Feestelijke opening van 
strandseizoen Bloemendaal

"Ik hoop dat hiermee een nieuwe traditie is geboren"

De delegatie bracht onder meer een bezoek aan de windsleuf bij Kattendel (Foto: 
Gemeente Bloemendaal / Onno van Middelkoop).

Zaterdag 11 april

19.30-22.00 uur | Intimate Moves, een 

meditatieve dansavond

Intimate Moves is meditatie in 
beweging. Ontdek de intimiteit met 
jezelf te midden van anderen en laat 
elke beweging van binnenuit ont-
staan. Een avond waarin je liefdevol 
wordt meegenomen om via dans 
en meditatie de stroom in jezelf te 
ontdekken.
Intimate Moves, Haarlem.

Zondag 12 april

13.00-17.00 uur | Workshop 'Verlan-

gen naar liefde'

Wil je graag een relatie, maar trekt 
de ander zich steeds terug? Word 
je steeds verliefd op iemand, die 
al een partner heeft? Of hou je een 
ander liever op afstand als hij of 
zij te dichtbij komt? Ken je dit spel 
van achtervolgen en weglopen, van 
aantrekken en afstoten? Ontdek hoe 
je gevangen zit in je zelfafwijzing en 
in je verlatings- of bindingsangst én 
hoe je je hieruit kunt bevrijden.
Gea Boschma, Haarlem.

Maandag 13 april

19.00-21.30 uur | Mindfulnesstrai-

ning

Met een Mindfulnesstraining kan 
iedereen de kwaliteit van zijn of 
haar leven vergroten, je brengt meer 
rust en aandacht in je leven.
Mindfulness & Compassie Velsen, 
Velserbroek.

Dinsdag 14 april

19.00-20.00 uur | Meditatie en kunst-

zinnig werken met beelden uit de 

plantenwereld als bron

Leer over verschillende meditatie-
technieken en hoe je een meditatief 
leven kun opbouwen met ondersteu-
ning van kunstzinnige oefeningen 
aan de hand van de plantenwereld.

Marijke de Vries, Haarlem, € 0,-.

Woensdag 15 april

10.00-12.30 uur | 'Ik mag ontvangen 

ochtend'

Ontspan, ontvang en creëer het 
leven van je dromen. Ontvangen is 
een belangrijke voorwaarde voor 
een bloeiend bedrijf en een mooi 
privéleven.
Joan Bieger, Heemstede.

Donderdag 16 april

19.30-22.00 uur | 'In je lijf, in je 

leven!'

Op deze avond ga je nader in op 
bewust kiezen voor het leven, aan-
wezig zijn in je lijf en daarmee ook 
de leider (in plaats van lijder) in je 
leven zijn. Het fysieke lichaam har-
moniseren met de frequentie, trilling 
van je eigen ziel.
Ingrid Verhoef, Heemstede.

Vrijdag 17 april

16.30-18.00 uur | Mindfulnesstrai-

ning voor kinderen (12 tot en met 14 

jaar)

Kom je je hersenspierballen trainen? 
Uit de piekerfabriek, je pauzeknop 
gebruiken, de binnenbios of stilzit-
ten als een kikker zijn een paar 
voorbeelden van mindfulnessoefe-
ningen, speciaal voor kinderen.
Maryvonne Verkerke, Bloemendaal.

Zaterdag 18 april

13.00-16.00 uur | Workshop 'Vega & 

bio sushi'

Heb je altijd al sushi willen leren 
rollen? Nu is je kans. Je leert sushi 
maken zonder vis, je kunt proeven 
van heerlijke hapjes en je krijgt info 
over de natuurvoedingskeuken.
Sushi By Chispa, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Intimate Moves (Foto: Fernando 
Pacheco).

Mindfulnesstraining (Foto: pr).

Mindfulness voor kinderen (Foto: 
pr).

Workshop sushi maken (Foto: pr).

overveen - Komend weekeinde, 
zaterdag 11 en zondag 12 april, 
is er in Poppentheater De Zilve-
ren Maan (Elswoutslaan 28, Over-
veen) een bijzonder optreden te 
zien van muziektheater De Zin-
gende Harp. De voorstelling 'Een 
sneeuwwit vogeltje' is een parel-
tje in de categorie muziektheater 
met poppen. Deze voorstelling 
werd ook opgevoerd voor de kin-
deren van het koninklijk huis. De 
voorstelling laat zien hoe op een 
dag het sneeuwwitte vogeltje iets 
bijzonders in zijn nest vindt. Het 
is een ei van goud. De vraag is of 
het ei van de koning is. Het vogel-
tje wil het ei teruggeven, maar 

weet niet waar de koning woont. 
Samen met zijn vriendjes gaat het 
sneeuwwitte vogeltje op zoek. De 
voorstelling is gemaakt door Anne 
Koene en Caroline Erkelens. Zij 
spelen samen al jaren muzikaal 
poppentheater. Erkelens zingt en 
bespeelt de poppen. Koene speelt 
harp en heeft de poppen gemaakt. 
'Een sneeuwwit vogeltje' is te zien 
zaterdag 11 april om 14.30 uur en 
zondag 12 april om 11.00 uur. De 
toegangsprijzen zijn: 8,50 euro 
voor kinderen en 10 euro voor vol-
wassenen. Voor reservering en/of 
meer info: 06-22946290 en www.
poppentheaterdezilverenmaan.
nl. x

Sneeuwwit vogeltje in Zilveren Maan
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regio - De veerpont bij Cruquius is 
weer in de vaart. De eerste dag, 1 april, 
begon niet best: het stormde zo hard 
dat het uit de vaart werd genomen. 
Maar nu vaart het weer elke dag, tus-
sen tien en zes uur tussen de steiger 
bij theehuis van museum de Cruquius 
en die aan de Zuid-Schalkwijkerweg. 
Zoals elke winter hebben de vrijwilli-
gers weer hard gewerkt aan het vaar-
klaar maken van de pont. Er was ook 
groter onderhoud nodig dit keer: de 
elektrische besturingsinstallatie was 
na 15 jaar aan vervanging toe, want 
zorgde afgelopen seizoen voor wat 
storingen. De vervanging was moge-
lijk dankzij een extra donatie uit het 
potje van de vereniging Vrienden van 
de Voetveren, naast de jaarlijkse bij-
dragen van de Gemeentes Haarlem 
en Haarlemmermeer.

door Marilou den Outer

Ondanks het slechte weer werden 
de eerste twee dagen alweer ruim 
negentig voetgangers en fietsers 
overgezet, vertelt schipper Jacob 
Bolijn. Hij is deze zaterdag een 
nieuwe collega aan het inwerken, 
Wim Beekhuizen. Die stond ander-

half jaar op de wachtlijst voor hij 
aan de slag kon. Hem trekt het 
werk vooral vanwege het "lekker 
een paar uurtjes buiten zijn". "Al is 
het vandaag wel erg fris", lacht hij.
Bolijn doet het schipperswerk 
al een aantal jaren. Niet alleen 
de frisse lucht trekt hem aan, hij 
geniet vooral ook van het vele con-
tact met mensen op het pontje. 
"Fantastisch toch, zoals die kinde-
ren genieten als ze even achter het 
stuur mogen."

Drukte
Het gaat er heel relaxed aan toe 
op de Cruquiuspont op deze frisse, 
aprildag. Bolijn: "Maar straks in de 
zomer zetten we vaak 400 mensen 
op een dag over. Dan is het écht 
werken. Maar ook op het water 
zelf is het dan drukker, met aller-
lei plezierbootjes, en de boten van 
de roeivereniging. Gaat allemaal 
prima hoor, nooit echte problemen 
gehad."
Sinds de pont in de vaart is, in 
1998,  maken gemiddeld per sei-

zoen 19.000 mensen gebruik van 
de pont. Sommigen gaan niet één 
keer over, maar blijven zitten, twee 
of drie keer heen en weer. Vaak 
grootouders met kleinkinderen. 
Lekker genieten van het varen. En 
het kost niks.

Zonne-energie
De pont vaart efficiënt: met onbe-
taalde schippers (overigens zijn vier 
van de veertig vrijwilligers vrouw) 
en de energie wordt ongeveer voor 
een kwart geleverd door zonne-
cellen op het dak. "Als we op een 
mooie dag rustig aan varen, kun-
nen we die dag soms voor honderd 
procent op alleen de zonne-energie 
vooruit", aldus Bolijn.
Schipper in opleiding Wim Beek-
huizen legt intussen weer aan 
bij de Cruquius. "Even bijsturen, 
prima zo Wim", zegt Bolijn. Aan 
de kant is het weer even wachten, 
wie weet komt er nog een fietsers 
of wandelaar aan boord. Veel zullen 
het er niet meer zijn deze grijze, 
frisse middag. "Geen weer, geen 
mensen", lacht Jacob Bolijn. Wij 
zijn echt een mooi weerpontje." x

'Mooi weerpontje' bij Cruquius 
weer klaar voor het seizoen

Met vernieuwde besturingsinstallatie

Er was de afgelopen winter groter onderhoud nodig dan normaal, maar het 
resultaat is ernaar (Foto: Marilou den Outer).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

heemstede - De inmiddels door frequent 
televisieoptreden tot een bekende 
Nederlander uitgegroeide Carolien 
Borgers komt op vrijdag 10 april naar 
Theater de Luifel. In haar vierde voor-
stelling spelen een huilend Maria-
beeld, een spelletje Monopoly en een 
confrontatie met The American Dream 
de hoofdrollen.

Carolien Borgers is terug met haar 
vierde voorstelling. In 'Zeker Weten' 
buigt zij zich over de vraag hoeveel 
invloed we hebben; op de wereld, 
op onze eigen wereld, op wie we 
zijn, op wie we worden, op succes 
en falen, op winst en op nog meer 
winst.
Borgers doet dit aan de hand van 
een huilend Mariabeeld, een spel-
letje Monopoly en een confrontatie 
met The American Dream.

Kop op tv
Borgers is tot een bekende tv-per-

soonlijkheid uitgegroeid door haar 
medewerking aan programma's als 
'Wie is de mol?', 'Altijd wat' en 'Vol-
gende week'. De cabaretière in een 
kranteninterview: 'Met je kop op tv, 
dat helpt hoor. Je wordt overal her-
kend. In het begin is dat wel leuk, 
maar op een gegeven moment heb 
je het wel een beetje gehad. Maar in 
deze tijd is het behoorlijk lastig om 
mensen naar het theater te krijgen 
en blijkt door die tv-bekendheid de 
drempel daarnaartoe een stukje 
lager te liggen.'
Aanvang is om 20.15 uur. Kaarten 
à 18,50 euro zijn verkrijgbaar via 
www.podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, op werkda-
gen tussen 09.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstelling. x

Carolien Borgers speelt 
'Zeker Weten' in Luifel

Carolien Borgers (Foto: Gerben Bak-
ker).

heemstede - De blazers van het Resi-
dentie Orkest komen op vrijdag 17 
april naar Heemstede om daar Mozarts 
'Gran Partita' ten gehore te brengen. 
Een uniek gebeuren, al was het alleen 
al om de bezetting: twaalf blazers, 
een contrabas en een dirigent.

De Gran Partita van Mozart behoort 
tot de zeldzame kroonjuwelen 
in het klassieke repertoire waar 
men nooit op uitgekeken en uitge-
luisterd raakt. De schoonheid, de 
bedrieglijke eenvoud en ongrijp-
bare diepgang geven het werk het 
aureool van onsterfelijkheid. Als 
Salieri, aartsrivaal van Mozart, in 
de film 'Amadeus' de Gran Partita 
hoort, denkt hij dat hij de stem van 
God hoort.

Het is repertoire waarvan Podia 
Heemstede alleen kon dromen het 
ooit nog eens te programmeren, 
wegens de bezetting: twaalf bla-
zers (twee hobo's, twee klarinetten, 
twee bassethoorns, twee fagotten, 
vier hoorns), een contrabas en een 
dirigent. Dankzij de samenwerking 
met het Residentie Orkest wordt 
die droom op vrijdag 17 april in de 
Pinksterkerk waargemaakt.
Aanvang in de Pinksterkerk, aan 
de Camplaan in Heemstede, is om 
20.15 uur. Kaarten à 21,50 euro 
zijn te bestellen via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

'Gran Partita': kroonjuweel 
in Heemsteedse Pinksterkerk

De blazers van het Residentie Orkest (Foto: Maurice Haak).

haarlem - De Haarlemse Koepelge-
vangenis sluit al per 1 juli. De Peni-
tentiaire Inrichting zou per 1 januari 
2016 leeg worden opgeleverd, maar 
volgens voorlichter Jaap Oosterveer 
van de Dienst Justitiële Inrichtin-
gen (DJI) is besloten de sluiting te 
vervroegen. Over de toekomstige 
bestemming van het monumentale 
gebouw wordt druk gediscussieerd. 
Woensdagavond vond een besloten 
bijeenkomst plaats waarin verschil-
lende Haarlemse groeperingen hun 
ideeën ventileerden. De gemeente 
wil naar aanleiding van de verschil-
lende standpunten een eerste nota 
van uitgangspunten opstellen. 
Daarna volgt een tweede consulta-
tieronde. x

Koepelgevangenis 
sluit half jaar eerder
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

TENNISLES
 

met max. 1 of 2 pers.
aantal lessen zelf bepalen

Proefles Mogelijk !
 

In Haarlem of Aerdenhout
Info; kappetennistraining

@planet.nl
Tel.; 06-54754933

 

BILDTSTARS
10 kg voor €4,50

(sinds februari andere)
en verse eieren! Bij het

Aardappelwinkeltje
van Stal Jasper aan de
Hillegommerdijk 417

in Beinsdorp.
0252-524898

www.staljasper.nl
 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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heemstede - Ruim negen jaar al is 
de Heemsteedse Sybil van Dam 
bezig met verhalen van vroeger uit 
de streek. Op eigen initiatief orga-
niseert zij Verhalentafels:  bijeen-
komsten waar alle oudere inwoners 
kunnen aanschuiven om verhalen 
te delen over vroeger. In Badhoeve-
dorp, Zwaanshoek, Hoofddorp, en 
Bennebroek bijvoorbeeld. En  vanaf 
vrijdag 10 april tussen toen en twaalf 
uur, zeven weken in Heemstede. Op 
verzoek van de bibliotheek, die ook 
de ruimte beschikbaar stelt.

door Marilou den Outer

Dat een verhalentafel een gezel-
lige aangelegenheid is, blijkt als 
we een kijkje nemen bij de Verha-
lentafel in Hoofddorp. Daar vond 
deze week de laatste bijeenkomst 
van een serie plaats. De eerste deel-
nemers zijn al een half uur voor 
aanvang present en zitten al klet-
send aan de koffie. Sybil van Dam 
heeft roomsoesjes meegenomen. 
Van Dam hoeft nauwelijks moeite 
te doen een gesprek op gang te 
brengen. Er is altijd iemand, die 
met een verhaal komt of een oud 
album met zwart-witfoto's door-
geeft. Maar voor het geval dat, 
heeft Van Dam wel een spreuk 
als aanjager achter de hand, van-
daag bijvoorbeeld is dat: 'Het 
beste recept tegen een saai leven 
is nieuwsgierigheid.'
Nieuwsgierigheid is waarschijn-
lijk voor alle deelnemers reden om 
deel te nemen aan de Verhalenta-
fel. En zeker ook voor Sybil van 
Dam zelf: "Wat is er mooier dan 
om al die stukjes levensgeschiede-
nis te horen? Het is altijd levende 

geschiedenis aan zo'n tafel, fantas-
tisch."

Blanco
In Heemstede is elke oudere wel-
kom die over vroeger wil vertellen. 
"We beginnen in Heemstede hele-
maal blanco", aldus Van Dam. Doel 
is om zoveel mogelijk geschiedenis 
uit oud Heemstede boven water te 
krijgen. Wat ik zelf wel bijzonder 
interessant vind, is om meer te 
weten over de typische industrie 
van vroeger in Heemstede, de 
blekerijen. Welke families zaten 
daarachter, wie werkten er? Dat 
soort vragen. En het lijkt me ook 
leuk om meer te weten te komen 
over de vroegere bewoners van 
de Konijnenberg, tegenover Groe-
nendaal, waar nu het pannenkoe-
kenhuis zit."
Na een serie Verhalentafel maakt 
Sybil van Dam altijd een verslag 
voor alle deelnemers. Met foto's. 
Van Dam: "Het gaat er mij in de 
eerste plaats om hoe mensen hun 
geschiedenis hebben beleefd. Fei-
ten zijn uiteraard ook belangrijk, 
maar niet het allerbelangrijkst. 
Dat een verhaal tot in de kleinste 
puntjes klopt, dat maakt mij niet 
zo heel veel uit. En niet in de laat-
ste plaats vind ik het belangrijk dat 
mensen er zoveel plezier aan heb-
ben, om aan de tafel te vertellen, 
dat is geweldig om te zien."
Diverse keren heeft Sybil van Dam 
ook een boekje kunnen uitgeven, 
bijvoorbeeld 'Mooi Dorp', met 
verhalen van Bennebroekers, en 
onlangs nog over Zwaanshoek: 
'Samen vrijheid; 70 jaar vrede'. 

Maar voor dergelijke uitgaven is 
verkrijgen van subsidie nodig, en 
dat is "flink wat extra werk".

Vertrouwde plek
De bibliotheek is voor Van Dam een 
vertrouwde plek. Tot zij vervroegd 
uittrad, was zij werkzaam in de 
bibliotheek van Haarlem. Daarna 
is zij diverse creatieve dingen gaan 
doen, ook met groepen, en kwam 
zo in de gelegenheid een cursus te 
gaan volgen bij PRIMO in Purme-
rend om Verhalentafels te gaan 
leiden. Daarna is zij gewoonweg 
maar begonnen, in Zwaanshoek.  
Deelname aan de Verhalentafel 
is gratis. Wie belangstelling heeft 
kan zo aanschuiven. Sybil van 
Dam zal er zijn. Aan de kop van 
de tafel.
Verhalentafel, Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1, vrijdagoch-
tend van 10.00-12.00 uur, op 10,17 
en 24 april, 1,8, 22 en 29 mei, deel-
name is gratis. x

Aanschuiven bij de Verhalentafel 
van Sybil van Dam in Heemstede

"Doel is zoveel mogelijk geschiedenis boven water krijgen"

Van Dam aan de kop van de tafel (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Op woensdag 15 april 
is er een lezing over het nieuwe 
boek 'Thijsse's Hof' door Willem 
Holthuizen en Ekke Wolters. Deze 
lezing vindt plaats bij Boekhandel 
Blokker, aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede. Aanvang is om 10.30 
uur en de toegang is gratis. Reser-
veren is gewenst en is mogelijk via 
tel.nr. 023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl. x

Lezing over boek
Thijsse's Hof

heemstede - Lamp123.nl uit Heemste-
de is door Marktplaats Zakelijk onder-
scheiden met de Jonge Ondernemer 
Admarkt Topaward 2015. Jaarlijks 
reikt Marktplaats Zakelijk de Admarkt 
Topawards uit aan ondernemers, die 
online grote successen behalen door 
effectief online te ondernemen en 
adverteren. Marktplaats kent Van 
Zelst de Jonge Ondernemer Topaward 
toe, omdat hij in korte tijd grote suc-
cessen heeft weten te behalen in een 
concurrerende markt.

Van Zelst startte de webshop in 
verlichting vier jaar geleden en 
heeft de handel in verlichting met 
de paplepel ingegoten gekregen: 
"Mijn grootouders zijn vroeger 
actief geweest in deze sector en 
hebben daarna het stokje doorge-
geven aan mijn ouders. Zij beschik-
ken nog steeds over een fysieke 
winkel, maar voelden er niets voor 
om een webshop te starten. Ik wist 
direct dat ik me op onlineverkoop 
wilde gaan richten en ben daarom 
met lamp123.nl gestart. Mijn vader 
vond het in eerste instantie geen 
verstandige keuze om online te 

verkopen, maar ziet nu wel in dat 
een webshop veel mogelijkheden 
biedt."
Oliver van Duijn, directeur van 
Marktplaats, sprak ook tijdens de 
uitreiking: "De Admarkt Topawards 
reiken we dit jaar voor de zesde keer 
uit. Alle inzenders hebben van hun 
passie hun werk weten te maken 
en laten zien dat met inventiviteit, 
creativiteit, kwaliteit en oog voor 
de klant veel te bereiken is, ook in 
het steeds voller wordende e-com-
mercelandschap. Martin van Zelst 
heeft lamp123.nl met een heldere 
positionering als een onderschei-
dende webshop in een concurre-
rende markt weten neer te zetten. 
Een bijzondere prestatie, zeker op 
zo'n jonge leeftijd, en die belonen 
wij graag met een award."
Van Zelst werd uit alle inzendingen 
geselecteerd door een jury bestaan-
de uit Marktplaatsdirecteur Olivier 
van Duijn, directeur Retailtrends 
Media Marcel ten Holte en Gouden 
Topaward-winnaar 2014 Jeroen 
Slokker van Rozenkelim.nl. De 
feestelijke uitreiking vond plaats in 
Club Dauphine in Amsterdam. x

Martin van Zelst winnaar van 
Topaward Jonge Ondernemer

Heemstedenaar Van Zelst (rechts) kreeg de prijs, omdat hij in korte tijd grote suc-
cessen heeft weten te behalen in een concurrerende markt (Foto: Julia Meenk).

Eva (10) durft boom niet 
meer uit te klimmen

overveen - De brandweer moest er op tweede paasdag aan te pas komen om de 
10-jarige Eva uit de boom te halen. Eva was de boom ingeklommen op Landgoed 
Elswout in Overveen. Nadat Eva boven in de boom zat, durfde ze echter niet meer 
zelf naar beneden te klimmen. Haar vriendinnetje ging hulp halen waarna uit-
eindelijk de brandweer werd opgeroepen om het meisje naar beneden te halen. 
De brandweer kwam ter plaatse. Een ladder werd gepakt en tegen de boom aan-
gezet. Een brandweerman klom omhoog om het meisje uit haar benarde positie 
te bevrijden. De brandweerman hielp haar op de trap waarna beide treetje voor 
tree naar beneden liepen. De mannen werden bedankt waarna ze door de twee 
meisjes werden uitgezwaaid. Eva vertelde achteraf dat dit de tweede keer was 
dat ze zo hoog de boom in was geklommen, maar het de eerste keer was dat ze 
niet zelfstandig naar beneden durfde. In de toekomst kijkt ze in ieder geval wel 
uit voor ze een boom ingaat (Foto: Michel van Bergen). x
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Wij zijn op zoek naar een gezellige collega voor de vacature:

Commerciële binnendienst medewerker

Ben jij: enthousiast, accuraat, commercieel, flexibel, stressbestendig, 

klantvriendelijk en vrolijk? Vind jij het leuk onze klanten een 

maximale service te bieden en zelfstandig alle voorkomende 

administratieve werkzaamheden te verrichten? Dan ben jij 

misschien wel dé collega die wij zoeken!

Wij bieden een zelfstandige baan, in een gezellig klein team.

Lijkt het je leuk ons team te komen verstreken? Stuur dan je brief 

met cv naar info@overspaern.nl of neem contact met ons op onder 

het nummer 023 - 5 366 366.

Stress experts

Villa Uitzicht - Stress experts in Haarlem

zoekt voor 20 uur per week een

secretaresse
Kijk voor de gehele vacature op

www.villauitzicht.nl/aanbod/vacatures



bennebroek - Met een uitgebreide bij-
eenkomst, 'Adopteer een monument', 
is woensdagochtend  de Tweede 
Wereldoorlog herdacht in Benne-
broek. Het was een indrukwekkende 
samenkomst voor en door leerlingen 
van de drie basisscholen in het dorp, 
in aanwezigheid van de burgemeester 
en wethouder.

door Marilou den Outer

In het kerkgebouw van Protestantse 
Gemeente Het Trefpunt waren leer-
lingen van groepen 7 en 8 verza-
meld en zij luisterden naar gedich-
ten, muziek en enkele toespraken, 
met als thema vooral: het verhaal 
van het gewone leven in de Tweede 
Wereldoorlog. Rob Verrijk, van de 
stichting Oorlogshistorie Bloemen-
daal, hield het de kinderen, wiens 
oma's en opa's de oorlog vaak nog 
hebben meegemaakt, voor: het eer-
ste oorlogsjaar kon je nog gewoon 
over straat en naar het strand. Maar 
de vrijheid werd steeds beperkter 
en het leven werd moeilijker. In 
september 1944 had niemand meer 
elektriciteit. En: het Joodse vriendje 
of vriendinnetje bleef opeens weg uit 
de klas. "Op vakantie", zo werd vaak 
gezegd. Niemand sprak erover.

Onvoorstelbaar
"Meer dan 100.000 Joden zijn uit-
eindelijk weggevoerd en vermoord, 
een getal dat je je haast niet kunt 
voorstellen", aldus waarnemend 
burgemeester Aaltje Emmens-Knol, 
die eerder burgmeester was in Wes-
terbork, een dorp getekend door de 
historie van de oorlog vanwege het 

kamp via waar Joden werden afge-
voerd naar concentratiekampen. Zij 
toonde zich onder de indruk van al 
het werk, dat op de scholen is gedaan 
om de aandacht voor de oorlog 
levend te houden. Zij vertelde kort 
het verhaal van de Haarlemse ver-
zetsstrijdster Hannie Schaft, die in 
1945 is geëxecuteerd. "Wij kunnen 
nu overal gaan en staan waar we wil-
len. Hannie Schaft en anderen heb-
ben voor die vrijheid gevochten", 
aldus de burgemeester.
Daarna ging het in stille optocht 
richting monument aan de Benne-
broekerlaan, waar eerst de burge-
meester en Verrijk een krans legden 
en vervolgens de leerlingen van de 
scholen. Het laatste woord was aan 
een leerlinge, Isis, die sprak over dit 
thema.
Adopteer een Monument is een 
initiatief van het Nationaal Comité 

4 en 5 mei om meer bewustzijn te 
creëren onder de jeugd wat betreft 
de Tweede Wereldoorlog, de traditie 
van herdenken en bijbehoren ritu-
elen. x

Meer verbinding 
in Geleerdenwijk 
Heemstede

Classic in strijd
tegen ALS
levert veel geld op

Radio Bloemendaal 
'still going strong' 
na negentig jaar

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 
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Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 17 apr - do 23 apr)
Salade gegrilde kip met 

pesto-yoghurtsaus
Gebakken schartongfilet met saus van 

citroengras
Baileys Crème brûlée geserveerd met 

vanille ijs € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 20 apr - do 23 apr)
Kipsaté-schotel met nasi, gebakken 

eitje en atjar  € 10,50

Start ZomerAvondCompe��e: 
23 april! Inloop vanaf 16.00 uur

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

"Wij kunnen nu overal gaan 
en staan waar we willen"

'Adopteer een Monument': jeugd staat stil bij WOII

De schooljeugd legt bloemen bij het monument (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Vanaf heden tot 24 
mei exposeert Edith Lambermon 
fotoportretten van Heemstedena-
ren, die de interneringskampen 
in Indonesië overleefden. De ten-
toonstelling is gratis te bezichti-
gen in de Bibliotheek Heemstede 
(Julianaplein 1) tijdens openings-
uren. Op zondag 3 mei om 14.00 
uur is er een samenzijn met foto-
graaf en geportretteerden. Voor 
meer info: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl en www.
edithlambernon.nl. x

Fotoportretten 
Lambermon in bieb

vogelenzang - Het gebied waar nu 
het landgoed Vogelenzang ligt, 
was in de vroege middeleeuwen 
onderdeel van Den Hout. De gra-
ven van Holland jaagden hier 
graag. Daarom bouwde Floris V 
hier een jachtslot Voghelsank, 
maar hier is niets meer van over. 
Aan dit jachtslot heeft het Huis te 
Vogelenzang, dat omstreeks 1600 
gebouwd werd, zijn bestaan te 
danken. Martin Bunnik, gids op de 
meeste buitenplaatsen van Zuid-
Kennemerland, weet alles over dit 
landgoed. Hij verzorgt een lezing 
op dinsdag 21 april, van 20.00 
tot 22.00 uur, in basisschool De 
Paradijsvogel, Henk Lensenlaan 
1 in Vogelenzang. Men kan gratis 
kaartjes reserveren via www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl. x

Lezing over 
Huis te Vogelenzang

overveen - Wat doe je met een 
fiets waarvan het wiel aanloopt? 
Met een broodrooster, die het 
niet meer doet? Of met een trui 
waar mottengaatjes in zitten? 
Weggooien? Mooi niet! Duurzaam 
Overveen organiseert op zaterdag 
25 april het Repair Café. Tussen 
13.00 en 16.00 uur staan diverse 
vaklieden, zoals elektriciens en 
naaisters, klaar om gratis te hel-
pen bij alle mogelijke reparaties. 
Nieuw is dat aan het team een 
professionele fietsenmaker is toe-
gevoegd. Gereedschap en materia-
len zijn aanwezig. Het Repair Café 
vindt plaats in gebouw Tinholt van 
Buurtvereniging Overveen, aan de 
Vrijburglaan 17 in Overveen. x

Repair Café 
in Overveen

bloemendaal - Op zondag 19 april 
zal er een lezing gegeven worden 
door Ekke Wolters in De Kapel 
met als thema 'Natuurbeleving 
- Jac. P. Thijsse, zijn filosofie'. De 
lezing begint om 10.30 uur. Zoals 
gebruikelijk kan men na afloop 
vragen stellen. De Kapel is te vin-
den aan de Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal. Voor meer info: www.
dekapel-bloemendaal.nl. x

Lezing over Thijsse
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NIEUWE VLOER 
IN 1 DAG?

Gratis verwijderen oude vloer.
Ook gordijnen. 

Winkel aan huis.
www.stoffeerklus.nl

Amstelveen 020-6406190

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten



bloemendaal - Fietsen over het Kopje 
en door bos en duin bij Bloemendaal 
op een mooie zonnige zondag, en 
dan nog eens flink wat geld opha-
len voor het goede doel. Dat precies 
gebeurde afgelopen zondag tijdens 
de derde Ries van der Velden Classic. 
Genoemd naar Ries, die in 2011 de 
diagnose ALS kreeg. Zondag hoorde 
hij, samen met zijn vrouw Saskia, na 
afloop van de Classic de opbrengst: 
10.000 euro.

door Marilou den Outer

De symbolische waardecheque 
werd overhandigd aan Gorrit-Jan 
Blonk, directeur-bestuurder Stich-
ting ALS Nederland, die vervolgens 
een helder verhaal hield voor de 
toehoorders, velen van hen in 
strakke wielerpakjes gekleed. Hel-
der bijvoorbeeld over de ziekte: 
de strijd tegen de spier- en zenuw-
ziekte ALS is momenteel nog niet 
te overwinnen. En hij was duidelijk 
over de besteding van de opbrengst 
van de Classic: deze gaat naar het 
kennisplatform van de Stichting 
ALS, waarin wordt samengewerkt 
met onder meer de Vereniging 
Spierziekten Nederland. Dat ken-
nisplatform richt zich op de zorg 
en de kwaliteit van leven voor ALS-
patiënten.

Hype
Een andere doelstelling van de 
Stichting ALS is het financieren 
van onderzoek. Dat kreeg vorig 
jaar enorme aandacht en een piek 
in opbrengsten door de hype op 
social media rond de 'ice bucket 
challenge', toen mensen massaal 
een emmer ijskoud water over 
hun hoofd gooiden om aandacht 
te vragen en geld in te zamelen 

voor ALS. Ook de Amsterdam 
City Swim, het zwemmen in de 
grachten voor het goede doel, is 
inmiddels een jaarlijks bekend 
evenement. De opbrengsten van 
dergelijke evenementen worden 
deels gebruikt voor een viertal 
wetenschappelijke studies naar de 
oorzaak van ALS.

Voorbeeld
De Ries van der Velden Classic werd 
nu voor de derde keer gehouden. 
"Het is heel mooi om te organise-
ren!", zo vertelt Norbert van Haaf-
ten. Hij was destijds studiegenoot 
van Ries en Saskia aan de VU in 
Amsterdam, en net als Ries fana-
tiek fietser. Toen Ries ziek werd, 

hebben vrienden een stichting 
opgericht: Leo Forte. "Niet speciaal 
voor ALS, maar meer in het alge-
meen, om mensen aan te sporen 
gezond bezig te zijn en proberen 
positief te blijven in tijden waarin 
het slechter gaat. Ries is daar een 
prachtig voorbeeld van", aldus Van 
Haaften.  Veel van de deelnemers 
op deze zondag rijden de rit al voor 
de derde keer. Wie niet mee kon 
fietsen, had nog een gelegenheid 
om geld te doneren, in ruil voor 
een ritje hard rijden op de racefiets 
op de rollerbank in het clubhuis 
van HBS.  Leuk sportief bezig zijn 
en een goed doel steunen; het 
bleek ook hier weer een goede 
combinatie. x
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Bijna tienduizend euro 
bijeengefietst tegen ALS

Derde Ries van der Velden Classic in Bloemendaal

V.l.n.r.: Norbert van Haaften, Saskia en Ries en Gorrit-Jan Blonk (Stichting ALS) 
(Foto: Marilou den Outer).

bennebroek - Na een periode van bijna 
32 jaar is er een einde gekomen aan 
de lange rij opeenvolgende exposi-
ties in het voormalige gemeentehuis 
van Bennebroek, aan de Bennebroe-
kerlaan 5. De Stichting Tentoonstel-
lingen Bennebroek richt tot slot een 
expositie in van werk van haar eigen 
bestuursleden. De exposanten Guus 
Coene, Jomien Hamerslag, Renske 
Hoekstra Hans Holt, Mieke Moster-
mans en Dineke van de Siepkamp heb-
ben een afwisselende tentoonstel-
ling samengesteld met schilderijen, 
grafiek, keramiek, collages, mozaïek 
en beeldhouwwerken. De expositie is 
te bezichtigen vanaf 23 april tot en 
met 30 juni, op maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
 
De Stichting Tentoonstellingen 
Bennebroek kijkt met trots terug 
naar de tientallen jaren waarin zij 
de mooie, ruime en lichte hal van 
het gemeentehuis vulde met uit-
eenlopende, maandelijkse of twee-
maandelijkse, tentoonstellingen.
In 1983 werd vanuit de gemeente de 

ambtelijke Werkgroep Tentoonstel-
lingen opgericht. Deze hield zich 
bezig met het inrichten van exposi-
ties in de hal van het gemeentehuis 
en gaf ook advies aan de gemeente 
met betrekking tot het aankopen 
van kunst. In 2003 werd de werk-
groep een stichting met gemotiveer-
de, vrijwillige bestuursleden, die de 
tentoonstellingen in het gemeente-
huis voortzetten. Het uitgangspunt 
bleef daarbij om het werk van ama-
teur- en (semi)professionele kunste-
naars uit de regio te tonen aan een 
breed publiek. De bestuursleden 
van de stichting hielden zich bezig 
met het werven en bezoeken van 
kunstenaars, het assisteren bij de 
inrichting en opening van de expo-
sities en het promoten ervan door 
middel van persberichten, posters 
en een website.
Doordat het voormalige gemeente-
huis is verkocht zullen de gemeen-
telijke balie en de andere huurders 
het pand in de loop van de zomer 
verlaten. Daarmee komt ook een 
einde aan de tentoonstellingen in 
het gemeentehuis. x

Allerlaatste expositie in oude 
gemeentehuis van Bennebroek

Het voormalige gemeentehuis (Foto: pr).

haarlem - Al ruim twee jaar lang is 
Dagverblijf hét feest in Amsterdam 
om op zaterdagmiddag te bezoeken. 
Het succesvolle concept wint snel aan 
populariteit en heeft een grote aan-
trekkingskracht op feestgangers uit 
heel Nederland. Hoogste tijd voor een 
Haarlemse editie, en wel op zaterdag 
18 april in Het Meterhuis (Minckelers-
weg 2M, Haarlem).

Onder het mom van 'Vroeg begin-
nen, is het nieuwe doorhalen' 
organiseert Dagverblijf regelmatig 
een klein festival waarbij de rand-
programmering de hoofdrol ver-
vult. Zo kan men tijdens dit feest 
terechtkomen in een grote ballen-
bak, uitgedaagd worden voor een 
potje 'beerpong' of zichzelf op een 
unieke manier laten vereeuwigen 
in de photobooth van Polar Papa-

razzi. Ook muziekliefhebbers kun-
nen hun hart ophalen tijdens Dag-
verblijf. Een selectie van Haarlemse 
topdj's staat geprogrammeerd, 
waaronder Ille Bitch, Stevie Wonda, 
Mike van Loon en Soundbalance.
Dagverblijf Haarlem vindt plaats 
op zaterdag 18 april, van 14.00 tot 
23.00 uur, op een bijna vergeten, 
maar unieke plek: Het Meterhuis. 
Deze locatie is goed voor 300 dag-
vlinders en is toegankelijk voor 21-
plussers. Bij mooi weer zal de tuin 
dienst doen als chill-outplek.
Kaarten zijn vanaf 15 euro verkrijg-
baar via bit.ly/dagverblijfhaarlem.
Kijk voor meer informatie op www.
hetdagverblijf.nl of http://facebook.
com/dagverblijf. x

Weer even kind

Ook de ballenbak in? Dat kan op 18 
april (Foto: pr).
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GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 135,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

Concurrentie

Geopend:
dinsdag - donderdag : 09.00 - 17.00 uur.
woensdag en vrijdag : 09.00 - 14.00 uur.
zaterdag op afspraaak

Bel voor een vrijblijvende afspraak:
Regio Haarlem
telefoon 023 - 2305811
Vertegenwoordiger komt naar u toe met mobiele winkel
Hoofdvestiging
Reinkenstraat 111 Den haag ✆ 070 - 392 23 44

Leiden ✆ 071 - 203 21 21



heemstede - Het is zondagmiddag. 
Basisschool De Ark in Heemstede 
is open. In de hal kijkt een groepje 
van vijftien bewoners van de Geleer-
denwijk in Heemstede aandachtig 
naar het grote scherm in de hal van 
De Ark. Buurtbewoner Dirk Jan van 
der Wal geeft uitleg over de nieuwe 
buurtwebsite. Andere groepjes zit-
ten in leslokalen en luisteren naar 
de ideeën van wijkgenoot Auke 
van der Jagt over koken met of voor 
elkaar en naar Frans Heemskerk, die 
zijn passie voor fotografie deelt met 
weer een andere groep bewoners.

door Marilou den Outer

De drie zijn betrokken bij het pro-
ject Vindingrijk Geleerdenwijk, 
een initiatief dat eigenlijk één 
simpel doel heeft: zorgen dat men-
sen uit de Geleerdenwijk elkaar 
ontmoeten. Het is natuurlijk fijn 
als je eindelijk eens de naam leert 
kennen van de buurman vier hui-
zen verderop, die je al jaren van 
gezicht kent en vriendelijke gedag 
knikt. Maar er kan méér uit voort-
komen: "Wanneer je elkaar kent, 
is het veel makkelijker iets van de 
ander te vragen", stelt Auke van 
der Jagt.
En ja, er zijn inmiddels al websites 
waarop mensen elkaar iets te leen 
kunnen vragen of een dienst aan-
bieden, maar mensen wonen te 
vaak niet echt in de buurt. Vandaar 

ook de website vindingrijkgeleer-
denwijk.nl, ontwikkeld door Dirk 
Jan van der Wal en de lay-out is van 
Jan Willem Rijneveldshoek.
Op de fris ogende site kunnen men-
sen zich aanmelden voor tal van 
groepen, zoals fotografie, koken, 
vrijwilligerswerk, gezelschap en 
vervoer. Zodra iemand in een van 
de groepen iets meldt of vraagt, 
krijgt een groepslid daarvan mel-
ding. Van der Jagt: "Het kan dus bij-
voorbeeld zijn dat iemand meldt: 
'ik ga volgende week kip kerrie 
maken en heb vier stoelen over.' 
Prachtig toch? Een kleine kosten-
vergoeding vragen mag wel, maar 
het moet geen commerciële aan-
gelegenheid worden."

Doorzetters
De groep Vindingrijk Geleerden-
wijk, een wijk met ongeveer twee-
duizend inwoners, ging zo'n twee 
jaar geleden van start en organi-
seerde al eerder een bijeenkomst 
in de school. Daarna was het even 
stil, maar afgelopen winter pakten 
de diverse vrijwilligers het project 
weer op. "Heel fijn dat de initia-
tiefnemers hebben volgehouden 
en doorgezet! Het is voor mij een 
mooie manier om meer mensen 
te leren kennen", laat een oudere 

dame uit de wijk weten.
De website kwam in de lucht en 
met wat subsidie van de Gemeente 
Heemstede kon een flyer worden 
gemaakt voor de bijeenkomst van 
afgelopen zondag. Ook de drank-
jes zondag waren er met steun van 
de gemeente. Verder biedt Heem-
stede via de groep in de Geleer-
denwijk de mogelijkheid aan om 
openbaar groen te adopteren. 
Een medewerker was zondag met 
groepjes op pad om de plekken 
aan te wijzen.
Dirk Jan van der Wal rondt intus-
sen zijn presentatie over de wer-
king van de website af. Een dame 
wil nog wel even weten: "Kun je 
in zo'n websitegroep ook vragen 
als je narigheid met je computer 
hebt?" "Jazeker," wijst Van der 
Wal, "in de groep 'Computer en 
administratie'."

Behoefte
De circa 35 aanwezige bezoekers 
ogen tevreden. De website en de 
bijeenkomst in de school lijken in 
een behoefte te voorzien. Fotogra-
fiefan Frans Heemskerk heeft een 
groepje van acht bij elkaar. Die 
komen bij hem binnenkort wat 
kneepjes van digitale fotografie 
leren. En wat Auke van der Jagt 
betreft is er een keer een filma-
vond met discussie. Opnieuw in 
de basisschool. "We zijn superblij 
met de ruimte in de school hier. 
En zij ook met ons, begrijpen we. 
Verbinding zoeken met de wijk is 
ook een van hun taken." x

Nieuws donderdag 16 april 2015 5

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Drogisterij Jos Bakker sinds 1959

Opheffi  ngsuitverkoop
De laatste 2 weken!

Met oplopende
kortingen
(op bijna alles)

van 50%
t/m 70%!

Bloemendaalseweg 301, 2051 GG Overveen 
023 - 5277400 www.josbakkerdrogisterijoverveen.nl

"Je kunt makkelijker iets van een 
ander vragen als je elkaar kent"

Buurtinitiatief Vindingrijk Geleerdenwijk Heemstede

V.l.n.r.: een bewoonster van de Geleerdenwijk, Jan Willem Rijneveldshoek, 
Frans Heemskerk, Dirk Jan van der Wal en Auke van der Jagt (Foto: Marilou den 
Outer).

heemstede - Op zondag 19 april is 
er in de Oude Kerk, aan het Wil-
helminaplein in Heemstede, een 
theeconcert van het Kromme Rijn 
Fluitkwartet. Dit kwartet speelt 
werken van Haydn, Schubert en 
Mozart. Aanvang is om 15.00 uur 

en de toegang is gratis. Wel wordt 
er een deurcollecte gehouden. Na 
afloop zijn er thee, koffie en gebak 
in de naastgelegen Pauwehof. x

Fluitkwartet verzorgt 
theeconcert in Oude Kerk

Het Kromme Rijn Fluitkwartet (Foto: 
pr).

heemstede-aerdenhout - Voor twee 
jaar de bewaakte stalling (zo'n vijf-
honderd plekken) bij station Heem-
stede-Aerdenhout gratis openstel-
len. Dit plan hebben de gemeenten 
Heemstede en Bloemendaal samen 
met NS-stations ontwikkeld.
Het fietsparkeren bij het NS-station 
staat op de lijst van fietsknelpunten, 
die vorige maand in de gemeente-
raad is behandeld. De Fietsersbond 
pleitte bij de samenstelling van die 
lijst voor een integraal plan, waar 
zowel aanbod, beheer, gebruik en 
handhaving in voor komen.
De proef is alvast een eerste aanzet 
om het huidig tekort te reduceren. 
Want NS-stations heeft onderzocht 
dat het fietsgebruik blijft groeien 
en daarmee de groei van aantal 
stallingplekken met ongeveer 100 
plekken per jaar. In 2030 is de totale 
behoefte 3.500 plekken.
De Fietsersbond ziet wel een uit-
daging voor slagen van de proef; 
hoe lok je de fietsforens naar de 

'bewaakte' stalling, die een paar 
minuten extra tijd vraagt? Want het 
achterste deel is al vanaf januari gra-
tis door afschaffing van de chipknip, 
echter het gebruik is amper toege-
nomen. Doorfietsen naar de stalling 
van uit het oosten en noorden ligt 
niet voor de hand, omdat deze 'om 
de hoek' ligt.
De beide gemeenten hebben eind 
maart besloten dat de proef met het 
gratis openstellen van de bewaakte 
stalling van start kan gaan. De proef 
start voor de zomer, NS-stations 
heeft circa twee maanden voorbe-
reiding nodig om de proef in te laten 
gaan. De gemeenten en NS-stations 
zijn verantwoordelijk over de com-
municatie en bekendmaking van de 
ingangsdatum en de spelregels.
De Fietsersbond omarmt deze proef, 
omdat die het tekort reduceert en 
beveelt aan op de korte termijn extra 
plekken te realiseren. Bij voorkeur 
aan de noordzijde van Zandvoortsel-
aan aan de Vogelparkzijde. x

Fietsersbond steunt proef 
gratis stallen NS-station

heemstede - Op vrijdag 24 april 
geeft het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede, onder leiding van de 
dirigent Léon Bosch, haar voor-
jaarsconcert. Het thema van dit 
concert is 'Volksmuziek'. Er wor-
den verschillende stijlen volks-
muziek ten gehore gebracht zoals 
Hongaarse-, Spaanse- en Zuid-
Amerikaanse-, Ierse- en Israëli-
sche volksmuziek. Aanvang is om 
20.00 uur in de Pinksterkerk, aan 
de Camplaan 18 in Heemstede. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 10 euro. x

Voorjaarsconcert
Blaasorkest
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HAARLEM - In een huiselijke sfeer 
geadviseerd en geïnformeerd worden 
of een uitvaart (voor)bespreken. Met 
de opening van de eerste en enige 
uitvaartwinkel van deze regio is dat 
nu mogelijk. “Met deze winkel willen 
we de drempel naar de uitvaartwereld 
verlagen”, legt Guy Troupin uit. 

door Christa Warmerdam

In de etalage van de uitvaartwinkel staat 

de inmiddels beroemde Regiokist, een kist 

vervaardigd van hout uit de omgeving van 

Haarlem. In de winkel staan urnen, assieraden 

en gedenkmonumenten tentoongesteld.

Een uitvaartwinkel zo inrichten dat het 

huiselijk aanvoelt, is niet makkelijk. Maar 

Guy Troupin is daar zeker in geslaagd. In het 

midden van de winkel staat een grote tafel 

met daaromheen comfortabele stoelen. “Ik 

vind het heel belangrijk dat mensen zich 

op hun gemak voelen in deze winkel en 

heb daarom voor deze ‘lifestyle’-uitstraling 

gekozen”, legt hij uit.

“In onze uitvaartwinkel is iedereen altijd 

welkom. We schenken een kopje koffie en 

nemen uitgebreid de tijd om alles omtrent 

een uitvaart te bespreken. Er is rondom 

uitvaarten namelijk veel meer mogelijk 

dan men over het algemeen denkt. Wij 

verzorgen en regelen de uitvaart en geven 

nazorg, maar bieden meer dan alleen dat. Wij 

noemen dat een ‘uitvaartbeleving’. Dat wil 

zeggen dat we bijvoorbeeld ook bijzondere 

locaties aanbieden waar de plechtigheid kan 

plaatsvinden. Om een idee te krijgen, laat ik 

in de uitvaartwinkel op een beeldscherm 

zien dat het bijvoorbeeld ook mogelijk is om 

een plechtigheid bij een voetbalclub of bij 

een molen te laten plaatsvinden.”

De uitvaartwinkel is te vinden aan de 

Vergierdeweg 288 in Haarlem en is geopend 

op maandag van 12.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 

tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en 

op afspraak. 

Voor het melden van een uitvaart is Troupin 

24 uur per dag en zeven dagen per week 

bereikbaar via tel.nr. 023-5326013. 

Kijk voor meer info op www.troupin.nl.

Troupin opent de eerste 
uitvaartwinkel van Haarlem

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

UITVAARTVERZORGING

BETAALBAAR MAATWERK!

Rijnlaan 7, 
2105 XH 
Heemstede
M 06 395 072 45 

www.uitvaartverzorgingerika.nl

ErikaErika
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bloemendaal - Hockeyer Thierry Brink-
man speelt met ingang van volgend 
seizoen op 't Kopje bij Bloemendaal. 
De talentvolle aanvaller heeft een 
contract van drie jaar getekend bij 
de Mussen.

HC Bloemendaal is blij met zijn 
komst. Voorzitter Hendrik Goeman 
Borgesius: "We vinden het gewel-
dig dat Thierry voor Bloemendaal 
heeft gekozen. Hij past helemaal 
bij Bloemendaal waar we graag 
met jonge talentvolle hockeyers 
spelen. Samen met de ervaring 
van onze internationals is dat een 
ideale combinatie."
Bestuurslid Tophockey Pepijn Post: 
"We hebben bij de Euro Hockey 
League al kunnen zien wat voor 
een talentvolle groep we hebben. 
Met de komst van Thierry verster-
ken we dit team en verwachten we 
ook de komende jaren om de prij-
zen te kunnen blijven spelen."
Brinkman verheugt zich op het dra-
gen van het Bloemendaalshirt. "Ik 
heb een ontzettend goed gevoel bij 
de jonge groep van Bloemendaal. 
Ik ken veel spelers van Jong Oranje 
en het Nederlands elftal."

Thierry Brinkman debuteerde in 
het seizoen 2012-2013 in de hoofd-
klasse bij Kampong. Afgelopen jaar 
won hij met Jong Oranje het Euro-
pees Kampioenschap en bij Oranje 
heeft hij er zijn eerste interlands 
gespeeld.
De komende weken richt Brink-

man zich volledig op zijn verplich-
tingen bij Kampong. "Ik dank Kam-
pong voor de afgelopen jaren. Ik 
heb bij deze club op 17-jarige leef-
tijd mijn debuut in de hoofdklasse 
gemaakt. Ik hoop dat we afscheid 
van elkaar kunnen nemen met de 
landstitel." x

Thierry Brinkman vervolgt 
hockeycarrière bij Bloemendaal

V.l.n.r.: Pepijn Post (bestuur), Thierry Brinkman en Floris-Jan Bovelander (Foto: 
Koen Suyk).

haarlem - De Willem Arondéus-
lezing van dinsdag 12 mei in de 
Grote of St. Bavokerk in Haarlem 
wordt verplaatst naar donderdag 11 
juni. Eurocommissaris Frans Tim-
mermans die de lezing houdt, kan 
om agendatechnische redenen niet 
op de eerder geplande datum van 
12 mei aanwezig zijn. Eenieder die 
zich reeds had aangemeld voor de 
lezing is inmiddels via een e-mail 
van de Provincie Noord-Holland 
geïnformeerd over de veranderde 
datum. Tevens is hen de mogelijk-
heid geboden om zich direct aan te 

melden voor de lezing van 11 juni. 
Geïnteresseerden zijn welkom bij 
de lezing. Men dient zich wel aan 
te melden via een aanmeldingsfor-
mulier. Na aanmelding worden de 
gratis toegangskaarten op 28 mei 
toegestuurd. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Zonder toegangskaart is er 
geen toegang tot de kerk. De ingan-
gen van de Grote of St. Bavokerk 
bevinden zich aan de Grote Markt 
22 en aan de Oude Groenmarkt 9 in 
Haarlem. De lezing start om 20.00 
uur, de kerk gaat open om 19.15 
uur. x

Arondéuslezing uitgesteld

Dure fiets compleet verwoest 
na aanrijding in Bloemendaal

bloemendaal - Een racefietser kwam vrijdagochtend met de schrik vrij toen een 
automobilist hem over het hoofd zag, zijn racefiets kwam er echter minder goed 
van af. De man reed op zijn racefiets over de Bloemendaalseweg richting de 
Mollaan in Bloemendaal toen een automobilist hem niet zag. De automobilist 
gaf gas en reed vervolgens de racefietser aan, die hard ten val kwam. De race-
fiets van een paar duizend euro raakte bij het ongeval total loss en brak in twee 
stukken. De racefietser had behoorlijk wat spierpijn, maar hoefde na controle 
niet mee naar het ziekenhuis. De onfortuinlijke racefietser is door een kennis 
opgehaald (Foto: Michel van Bergen). x

Kachel in Canta houdt 
hulpdiensten bezig

heemstede - De brandweer en politie kwamen vorige week, in nacht van don-
derdag 9 april, in actie voor een 'lekkende' auto. Rond half één hoorde een 
passant een vreemd geluid uit een geparkeerde Canta aan de Roosje Voslaan in 
Heemstede. De brandweer en politie kwamen ter plaatse om een onderzoek in 
te stellen. In de Canta bleek een verwarming te zitten om het wagentje warm te 
houden. welke een zoemend geluid maakt. Voor de hulpdiensten viel er verder 
weinig te doen en zij keerden terug (Foto: Michel van Bergen). x

HAARLEM - In navolging van het enor-

me succes van het Museumweekend, 

vindt dit jaar de Museumweek plaats. 

Van 18 tot en met 26 april tonen musea 

hun schatten aan het publiek. Ook 

Museum Haarlem (Groot Heiligland 

47) toont haar goud, dat een nieuw 

licht werpt op de schatten van de stad. 

Daarnaast zijn er dagelijks gratis 

rondleidingen en is er een rondvaart 

met de Waterkoets.

Pronkstuk tijdens de museumweek 
is het schilderij 'Gezicht op Haarlem' 
vanaf het Noorder Buiten Spaarne 
uit de privécollectie van Johan den 
Hertog. Dit doek, dat omstreeks 1647 
werd geschilderd, biedt een uniek 
zicht op de voor Haarlem zo belang-
rijke en kenmerkende brouwerijen en 
scheepsbouw.
Het goud dat Haarlem door de 
eeuwen heen haar voorspoed en 
welvaart heeft bezorgd, is het schone 
water in en om de stad. Dankzij het 
schone drinkwater en het Spaarne, 
dat een belangrijke goudader vormde 
in de internationale handel, groeiden 
de bierbrouwerijen en scheepsbouw 

uit tot de belangrijkste industrieën 
van Haarlem in de Gouden Eeuw.

Rondleidingen en rondvaart

Tijdens de Museumweek organiseert 
Museum Haarlem gratis rondleidin-
gen over de tentoonstelling 'Haarlem 
Waterproof', waarin de rol en de 
betekenis van het water voor de stad 
door de eeuwen heen wordt verteld. 
Het schilderij Gezicht op Haarlem 
vanaf het Noorder Buiten neemt een 
centrale plaats in in deze tentoon-
stelling.
Op vrijdag 24 april organiseert 
Museum Haarlem, in samenwerking 
met Gilde Haarlem en de Waterkoets, 
een speciale rondvaart tussen het 
museum en de sluizen in Spaarn-
dam. Na een rondleiding over de 
tentoonstelling vertrekt de boot 
vanaf de Gasthuisvest en vaart over 
het Spaarne naar Spaarndam, waar 
een rondleiding over de oudste nog 
werkende sluizen van Europa volgt. 
Daarna keert de boot weer terug naar 
de stad.
Voor meer informatie en reservering: 
www.museumhaarlem.nl. x

Musea tonen schatten



haarlem - Hij heeft het zelf alle-
maal meegemaakt, Gertjan Tame-
rus (34), de huidige trainer van 
de A1 van HFC. Als 12-jarige wordt 
hij gescout door een profclub en 
maakt hij de eerste stap in de 
verwezenlijking van zijn jongens-
droom: profvoetballer worden. Zijn 
leven bestaat uit leren, voetballen 
en gezond eten. En dan volgt de 
lastige keuze om na het vwo verder 
te studeren of volledig te gaan voor 
een carrière als profvoetballer. Hij 
kiest voor het laatste en verhuist 
naar de andere kant van Nederland, 
waar hij na twee succesvolle sei-
zoenen debuteert in de eredivisie. 
Hij neemt de stap naar een grotere 
eredivisieclub. Maar dan breken er 
zware tijden aan: blessures, ope-
raties en een mislukt buitenland-
avontuur. Hij moet zijn droom, die 
zo mooi begon, opgeven. Met zijn 
passie voor voetbal, zijn ervarin-
gen en zijn sterke persoonlijkheid 
weet hij met succes een nieuwe 
carrière op te bouwen in de stad 
waar zijn liefde voor voetbal werd 
geboren: Haarlem.

door Jacqueline Wallaart

"Toen ik na een periode van veel 
blessures weer kon voetballen, 
vertrok ik in 2009 naar de Griek-
se profclub AO Trikala", vertelt 
Haarlemmer Tamerus, die daar-
voor voetbalde bij respectievelijk 
Alliance, HFC Haarlem, Heracles 
Almelo en NAC Breda. "Al snel 
bleek dat de afspraken die we 
gemaakt hadden, niet werden 
nagekomen door de club en na 
een paar maanden kregen wij, 
de spelers, ook niet meer uitbe-
taald." Tamerus kreeg daarnaast 
last van een hernia en toen de 
competitie werd stilgelegd en het 
corrupte bestuur hem bedreigde, 
keerde hij in januari 2010 teleur-
gesteld terug naar Nederland.

Terugkeer
Heracles Almelo, de club waar 
Tamerus goede herinneringen 
aan bewaart, bood hem een 
revalidatieprogramma aan. Hij 
herstelde goed, maar kreeg het 
advies te stoppen met het betaald 
voetbal. "Dat was opnieuw een 
emotionele klap. Gelukkig kon ik 
terecht in het eerste van SVZW, 
een amateurclub in Twente, die 
in de hoogste klasse voetbalt. En 
ik begon met een trainerscursus." 
Het was in die tijd dat Tamerus 

ook zijn oude buurjongen en ex-
clubgenoot bij Alliance, Gert-Jan 
Pruijn, weer tegenkwam. "Gert-
Jan bood mij de kans om stage te 
lopen in zijn bedrijf, dat sporteve-
nementen en -projecten ontwik-
kelt en uitvoert, om te kijken of 
dat wat voor me was. Dat beviel 
goed." Inmiddels werkt Tamerus 
bij het bedrijf, dat in Haarlem is 
gevestigd en na een jaar bij Ter 
Leede in Sassenheim te hebben 
gespeeld, keerde hij in 2012 ook 
als voetballer terug naar Haar-
lem, bij Koninklijke HFC, waar 
hij naast speler in het eerste ook 
trainer werd van de A1.

Grote stap
"Ik vind de overstap van de jeugd 
naar de senioren heel interessant; 
het is een hele uitdaging om deze 
jongens te begeleiden in hun dro-
men. Het is een periode in hun 
leven waarin ze belangrijke keu-
zes moeten maken. Ik hoop hen 
met mijn ervaring en bevlogen-
heid daarbij te kunnen helpen." 
Tamerus kreeg de opdracht mee 
om het grote niveauverschil tus-
sen de A1 en het eerste te ver-
kleinen. "Na drie jaar zijn we een 
eind op weg. De A1 speelt nu ook 
op landelijk niveau. Maar het ver-
schil met het eerste is nog steeds 
groot. Het lukt weinig jongens 
om vanuit de A1 als basisspeler 
in het eerste te komen. Er zijn er 
wel veel, die hun debuut mogen 
maken als invaller. De stap is ook 
wel heel groot en de echte talen-
ten gaan vaak naar het betaald 
voetbal. Dat is jammer voor HFC, 
maar ik snap dat wel. Ik ben er 
destijds ook voor gegaan toen ik 
de kans kreeg. Mocht het hen uit-
eindelijk niet lukken, dan hoop 
ik dat ze weer terugkeren bij 
HFC. Ik zie ook dat er van onder-
uit steeds meer talent komt; op 
termijn zal de aansluiting met 
het eerste nog beter zijn."

Hard werken
Tamerus: "Mijn doel is om iedere 
individuele speler én het team 
beter te maken en ik wil mezelf 
natuurlijk bewijzen als trainer. 
Ik denk dat de jongens serieuzer 
zijn geworden. Vaak hebben ze 
geen idee wat een profvoetballer 
doet en vooral moet laten; ik kan 

hen dat vertellen. Zelf had ik alles 
over voor mijn voetbalcarrière: 
ik was leergierig, ging heel ver en 
liet niets aan het toeval over. Ik 
verwachtte dat alle A1-junioren 
zo waren, maar dat bleek niet het 
geval. Ik merk dat ik de drang heb 
om hen dat bij te brengen. Laatst 
hadden we hier een mooie lezing 
van de Haarlemse judoka Henk 
Grol. Hij vertelde de jongens dat 
je wel een beetje geluk moet heb-
ben als je met je hobby je geld 
wilt verdienen, maar dat niets 
toevallig is; met hard werken en 
goed plannen kun je ver komen. 
Aan de jongens de keuze."

Ambitieus
"Ik probeer iedereen te stimu-
leren om zijn top, zijn doel te 
halen. Dat hoeft geen profvoet-
bal te zijn, maar wat is er mooier 
dan jezelf te ontwikkelen? Trai-
ningen geven je die kans. Het is 
zonde als je je dan niet honderd 
procent inzet. Als jongens stop-
pen met voetbal, omdat ze gaan 
studeren dan is dat ook een doel. 
Jammer dat we een goede voet-
baller verliezen, maar dat heb ik 
liever dan iemand, die blijft en 
er met de pet naar gooit." Zelf 
heeft Tamerus ambities genoeg. 
Hij hoopt binnenkort te horen 
van de KNVB dat hij kan starten 
met de TC1-cursus. "HFC 1 heeft 
nu een heel goede trainer, maar 
ik zou het hartstikke leuk vinden 
als ik daar op termijn mag staan. 
En daarna in het betaald voetbal 
als trainer." En daarmee heeft 
Tamerus zichzelf een nieuw doel 
gesteld waar hij honderd procent 
voor gaat. x
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

TENNISLES
 

met max. 1 of 2 pers.
aantal lessen zelf bepalen

Proefles Mogelijk !
 

In Haarlem of Aerdenhout
Info; kappetennistraining

@planet.nl
Tel.; 06-54754933

 

BEAUTYSALON
te huur in kapsalon
Haarlem centrum

JoostHair&Beauty zoekt
schoonheidsspecialiste

voor leuke samenwerking.
Bel voor informatie

06 203 401 56
of 023 5326722

info@joosthairandbeauty.nl
 

Gezellige
ROMMELMARKT
Zondag 19 april 13-16 uur
Haitsma Mulierstr. H'lem-N

Sta-plaatsen alleen
voor straatgenoten.

ANTIEK -
MARKT

zaterdag 18 APRIL
op de DREEF , Haarlem

06-10144717
 
 
 
 
 

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

bloemendaal - De pianist Camiel 
Boomsma geeft donderdag 23 
april een recital in De Kapel. 
Op het programma staan wer-
ken van onder anderen Haydn, 
Chopin en Liszt. Aanvang is om 
20.00 uur. Podium De Kapel is te 
vinden aan de Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. Voor meer infor-
matie: www.dekapel-bloemen-
daal.nl. x

Pianorecital 
in De Kapel

"Op termijn trainer van HFC 1 en 
daarna in het betaald voetbal"

Tamerus schuift ambities niet onder stoelen of banken

Gertjan Tamerus, speler van het eerste en A1-trainer bij HFC: "Trainingen 
geven je de kans om jezelf te ontwikkelen; het is zonde als je je dan niet 
honderd procent inzet." (Foto: Jacqueline Wallaart)
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LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

Workshop Bloemschikken, 
Donderdag 4 juni 10.00 uur
De Voghelsanck, Vogelenzang

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Concert Pianorecital
Donderdag 23 april, 20.00 uur
Podium De Kapel, Potgieterweg 4, 
Bloemendaal
Rondleiding Buitenplaats Leijduin
Bustochtje, met lunch, 12.00 uur
Donderdag 30 april
Busvervoer vanaf uw huis
Lunch & Film
Donderdag 7 mei, 12.00 uur
Locatie Noord

De Gezonde Hap, samen koken en 
eten
Vrijdag 8 mei, 11.00 uur
Rijksstraatweg 113, Locatie 
BW Zuidwijk, Bennebroek
Film voor kinderen en (groot)ouders
Vrijdag 8 mei, 14.00 uur
Locatie Zuid
Restaurantdag Casa Carmeli
Dinsdag 12 mei, 12.30 uur
Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang
Rondleiding Thijsse’s Hof
Bustochtje, met lunch
Donderdag 28 mei
Busvervoer vanaf huis

GENIETEN BUITENSHUIS

De bijdrage van Rudolf Hess in de 
victorie, door Wim van Hooff 
Donderdag 30 april, 10.00 uur, 
Locatie Noord

Blekerij Kennemerland, door 
Wim van Hooff
Donderdag 28 mei, 10.00 uur
Locatie Noord

THEMABIJEENKOMSTEN

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Yoga, gymnastiek, conditietraining, 
o.l.v. sportleraren
Wandelen, koersbal, nordic walking, 
biljart, begeleid door vrijwilligers
Fietstochten vanaf locatie Noord, 
9.30 uur

Woensdag 6 mei, Duinreservaat en 
Castricum
Donderdag 21 mei, naar zee
Fietstochten vanaf locatie Zuid, 10.00 
uur. Woensdag 13 mei, Bollenroute

BEWEGEN, GOED VOOR U 
Meer informatie in onze programmagids of website

bloemendaal - De radiozender is ouder 
dan bijvoorbeeld de NCRV en is inten-
siever in bedrijf dan ooit. Sinds kort 
is zelfs een geheel vernieuwde studio 
in gebruik. We hebben het over Radio 
Bloemendaal, de kerkzender van de 
Protestantse Gemeente van Bloemen-
daal en Overveen, die negentig jaar 
bestaat. De zender kwam er in 1924 
door inzet van een advocaat uit Bloe-
mendaal die de predikant, dominee 
Brussaard, enthousiast maakte voor 
dat nieuwe fenomeen: radio.

door Marilou den Outer

De studio is gehuisvest in de 17e-
eeuwse Dorpskerk, die onlangs fraai 
is gerestaureerd. Radio Bloemendaal 
draait op donaties en vrijwilligers. De 
kerkzender blijkt na al die jaren nog 
absoluut in een behoefte te voorzien. 
Elke zondag van negen tot negen uur 
's avonds is er uitzending. De och-
tendkerkdienst is vanzelfsprekend 
geheel te volgen, vervolgens zijn er 
praat- en muzikale programma's, 
en in de avond wordt de dienst van 
samenwerkingspartner Kerk zonder 
Grenzen uitgezonden.

Iedereen binnen een straal van vijf-
tig, zestig kilometer van Bloemen-
daal kan de uitzendingen beluis-
teren via middengolf (1116 AM) 
en voor wie dat niet hedendaags 
genoeg is, kan ook op internet 
inschakelen (radiobloemendaal.nl). 
Er is zelfs een Radio Bloemendaal-
app. Hoewel de zender sinds 1995 
vertienvoudigd is qua vermogen (nu 
500 Watt) ligt de toekomst toch niet 
echt meer in middengolf, zo vertelt 
voorzitter van Radio Bloemendaal, 
Harry Dijkhuizen, geboren in Bloe-
mendaal, nu Bennebroeker. "DAB+, 
digitale radio, komt eraan, met veel 
betere kwaliteit audio. Als dat een 
feit is, zullen we ook afscheid gaan 
nemen van de zendmasten, die sinds 
de jaren vijftig staan in het vroegere 
waterwingebied aan de Hoge Duin 
en Daalseweg, uiterlijk begin 2019. 
Dat scheelt ons ook de nodige onder-
houdskosten."

Vaste camera's
Daar blijft het niet bij. In de Dorps-
kerk zijn nu ook enkele statische 
camera's opgehangen, zodat later 
dit jaar ook beeld te zien is. "Het 
gaat om vaste camera's gericht op de 
predikant en het orgel bijvoorbeeld. 
Het zal geen volwaardige televisie 
zijn", aldus Dijkhuizen. De verwach-
ting is dat de belangstelling voor de 
Protestantse Gemeente dankzij al 
deze techniek verder zal toenemen. 
Nu schakelen elke zondag tussen 
de duizend en twaalfhonderd luis-
teraars in.
Dijkhuizen: "We zien dat steeds 
meer mensen de uitzendingen via 
internet terugluisteren en we krij-
gen regelmatig reacties van luiste-
raars. Bijvoorbeeld van ouderen, die 
fysiek niet meer naar de kerk kunnen 
komen, of van mensen, die verhuisd 
zijn naar buiten deze regio. Voor hen 
is het prettig om naar hun vertrouw-
de predikant te kunnen luisteren en 
naar hun eigen koor. En zo kunnen 
ze toch hun binding behouden met 
de streek en de kerk."
Intussen is ook Daan Molenaar de 
studio binnengekomen. Hij is nu 
volop bezig met voorbereidingen 

voor een nieuw programma, 'De 
groeten uit Kennemerland', waarin 
hij aandacht gaat besteden aan 
bezienswaardigheden in de streek. 
Verder is hij geïnteresseerd in het 
verleden van Radio Bloemendaal. 
Zo stuitte hij in het verleden op een 
serie oude, bewaarde opnames van 
de zender, zelfs ook nog op wasplaat. 
Het lukte hem iemand te vinden 
deze over te zetten, en de afgelopen 
jaren heeft hij de oude fragmenten 
laten horen aan de luisteraars in zijn 
programma: 'Het verleden van Radio 
Bloemendaal'. "Erg leuk, zo hoorde 
ik een stukje van een dominee uit 
de jaren zestig, die inging op de Beat-
les, die op dat moment in Nederland 
waren", vertelt hij enthousiast.

BN'ers
In een ander programma van 
Radio Bloemendaal, 'Areopagus', 
zijn bekende Nederlanders aan het 
woord gelaten, bijvoorbeeld tv-pre-
sentator Ursul de Geer en de oud-
ministers Jan Pronk en Ernst Hirsch 
Ballin. Waarmee aangegeven dat 
radio Bloemendaal ook na negentig 
jaar volop op de kaart staat. In juni 
volgt nog een feestje, een uitgestel-
de, vanwege de verbouwing van de 
kerk. "Maar nog nét in ons negen-
tigjarig jubileum", aldus Harry Dijk-
huizen. x

Radio Bloemendaal 
negentig jaar jong

Volledig vernieuwde radiozender

De staande man is Harry Dijkhuizen, de ander (aan de knoppen) Daan Molenaar 

Eerst asbest weg, dan 
sloop kantoorgebouw

heemstede/haarlem - De voorgenomen sloop van het kantoorgebouw aan de 
Leidsevaart op de grens van Heemstede en Haarlem gaat over ongeveer vijf 
weken van start. Maar voordat de slopershamers kunnen worden ingezet wordt 
deze week eerst begonnen met het verwijderen van asbest, dat in het gebouw 
is aangetroffen. Het gebouw op het terrein, dat wordt begrensd door onder 
meer de Randweg en de spoorweg, deed van 2007 tot oktober 2014 dienst als 
bedrijfsverzamelgebouw onder de naam 'Touchdowncenter', dat ook een ves-
tiging heeft aan de Haven in Heemstede. Daarvoor waren hierin de Algemene 
Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) gehuisvest. HBB Planontwikkeling 
bouwt er straks het nieuwbouwproject 'STACK', dat 98 startersappartementen 
vanaf 139.000 euro en veertien praktijkwoningen omvat, en in de garage plek 
voor deelauto's biedt (Tekst en foto: Marilou den Outer). x

bloemendaal - Donderdag 23 april 
wordt er in Podium de Kapel een 
concert verzorgd door jonge, talent-
volle musici, die aan het conserva-
torium studeren. Aanvang is om 

20.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
10 euro. Aanmelden kan via tel.nr. 
023-5845300. De Kapel is te vinden 
aan de Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. x

Jonge musici in Kapel

overveen - Kom haiku's dichten 
onder de bloeiende appelbomen 
op het Landje van De Boer (Bloe-
mendaalseweg 18) in Overveen. 
Op zondag 19 april, van 14.00 tot 
17.00 uur, kun je ervaren wat het 
ontbottende voorjaar losmaakt in 
jouw eigen dichtader. Er is dich-
terlijke begeleiding door Elbrich 
Fennema aanwezig. De toegang is 
gratis. Dichten is hot. Een haiku is 
een dichtkunstvorm, geschreven 
in drie regels waarvan de eerste 
regel vijf, de tweede regel zeven 
en de derde regel weer vijf letter-
grepen telt. Op een speelse manier 
zelf haiku's maken, leert je veel 
over ritme, vorm en inhoud. Als je 
het eenmaal onder de knie hebt, 
kan het zelfs verslavend zijn. In 
Japan, de bakermat van de haiku, 
is bloesem in het voorjaar voor 
dichters het ultieme symbool van 
kortstondige schoonheid. x

Haiku op locatie

heemstede - Op dinsdag 28 april, om 
12.30 uur, vindt het Samen Eten 
plaats in Centrum Lieven de Key-
laan 24 in Heemstede. Het menu 
bestaat uit een gebonden toma-
tensoep vooraf, als hoofdgerecht 
gebakken aardappelen, gehakt-
bal, boontjes, salade en appel-
moes. Het toetje is een vlaflip. De 
gastvrouwen staan klaar om 12.30 
uur en de kosten zijn 12 euro per 
persoon (inclusief een glaasje wijn 
en kopje koffie). Men kan zich bij 
Welzijn Ouderen Heemstede aan-
melden, een week voor aanvang, 
via tel.nr. 023-5288510. x

Samen eten
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gratis inloopspreekuur
BIJLES EN

huiswerkbegeleiding
voor middelbare

scholieren Plaats:
Bibliotheek.

Haarlem-centrum. tijd:
zaterdag 10.00-12.00
uur.info: 023-5261135
www.wietskebreman.nl

 

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

Lekker naar het strand,
werk of de stad met een

scooter van
SCOOTS2GO

Leuke nieuwe en gebruikte
A-merk scooters. Ook voor

onderhoud en banden.
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

MASSAGE
Massagetherapie,

ontspanningsmassage ,
sportmassage en meer. Ook
massage aan huis mogelijk.
www.htmassage.nl of bel

06 22442711
 

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur



heemstede - Ze mogen even uit de klas, 
waar ze druk bezig zijn met de eind-
musical 'Jukebox', om een interview 
te geven, maar daar dat doen de vier 
rekenwonders van de Voorwegschool 
maar wat graag. "Een van de onderde-
len van de wedstrijd is reclame maken 
en een interview met de krant is dan 
wel even belangrijk", zegt André 
Keijzer. Samen met zijn klasgenoten 
Bart Hulsbosch, Myrthe Brakel en 
Stephan de Hart doet hij mee aan het 
project 'Razend Enthousiaste Reke-
naars'. Dit is een project, dat geor-
ganiseerd wordt door de bedrijven 
KPMG Meijburg & Co, APG en de CED-
groep en dat speciaal is ontwikkeld 
om talentvolle rekenaars uit groep 7 
en 8 van het basisonderwijs extra uit 
te dagen en te stimuleren.

door Christa Warmerdam

"We moeten een fictieve pop-up 
basisschool maken, die binnen een 
week weer kan verhuizen", legt Bart 
uit. "De opdracht bestaat uit zes 
verschillende onderdelen waarbij 
elke opdracht een eigen onderwerp 
heeft. De afgelopen week hebben 
we posters gemaakt om reclame te 
maken voor onze school. Voor elke 
opdracht moeten we rekensommen 
maken. We hebben op onze pop-up 
school drie speciale vakken, media 
en techniek, wereldtalen en een 
sportklas, bedacht."

Efficiënt
De vier hebben een school bedacht 

waar plaats is voor 81 leerlingen en 
hebben goed nagedacht over hoe 
ze economisch efficiënt en zo snel 
mogelijk kunnen verhuizen. Myr-
the: "We kijken naar de kosten en 
hebben gezien dat het handiger en 
goedkoper is om een aantal spullen 
zoals bijvoorbeeld stoelen en tafels 
te huren. Ook hebben we uitgere-
kend hoe veel geld het kost om een 
diploma-uitreiking met eten en 
drinken te organiseren." Volgens 
de berekening van het viertal (en 
de vier kunnen het weten) kost dat 
ongeveer 7,50 euro per persoon.
Dat juist deze vier leerlingen zijn 
uitgekozen om aan dit project mee 
te doen, heeft het viertal volledig te 
danken aan hun rekenvermogen. Je 
zou dan ook verwachten dat reke-
nen hun favoriete vak is, maar niets 
is minder waar. Stephan: "Rekenen 
is makkelijk en daarom ook wel een 
beetje saai. Het leuke van dit project 
is ook dat je soms de les uit mag 
om aan dit project te werken." Bart 
is het helemaal met hem eens: "Dit 
project maakt rekenen tenminste 

een stuk uitdagender."
In totaal doen er elf scholen mee aan 
de wedstrijd. Voor de laatste ronde 
geven de leerlingen op 21 mei een 
presentatie over hun fictieve school 
bij KPMG en die dag wordt ook de 
winnaar bekendgemaakt. De Voor-
wegschoolleerlingen hebben al een 
beetje bij de concurrentie gekeken 
en zijn er nog niet gerust op dat ze 
de wedstrijd gaan winnen. André: 
"Ik denk niet dat we gaan winnen. 
Ik heb een paar keer gekeken en 
weet niet precies hoe de stand is. Ik 
zag wel dat we nog niet veel pun-
ten binnen hebben gehaald, maar 
je weet maar nooit."
Een van de onderdelen van de wed-
strijd is om zoveel mogelijk volgers 
te krijgen op de sociale media. Kijk 
voor meer informatie op: Instagram 
(de_voorwegrekenaars), Facebook 
(Razende Voorweg) en Twitter 
(Razende Voorweg). x
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Razend enthousiaste rekenaars
Bij de Voorwegschool

André, Myrthe, Stephan en Bart van 
de Voorwegschool uit Heemstede 
(Foto: Christa Warmerdam).

Distellaan in volle glorie

aerdenhout - Het is van korte duur, maar toch elk jaar weer een prachtig gezicht. 
In april bloeien de sierkersen in de Distellaan in Aerdenhout een kleine twee 
weken. Dan verliest de 'Prunus Umineko', zoals de boom officieel heet, zijn witte 
bloesem en lijkt het wel even te sneeuwen. Doordat de bomen aan beide zijden 
van de weg zijn geplaatst, ontstaat gedurende de bloeiperiode een sprookjes-
achtige sfeer in de Distellaan (Foto: Christa Warmerdam). x

haarlem - Met het Herdenkingsconcert maakt Stichting Bevrijdingspop 
een muzikale verbinding tussen het herdenken op 4 mei en het vieren van 
de vrijheid op 5 mei. In 2009 vond het eerste Herdenkingsconcert plaats. 
Inmiddels is het een vaste afsluiting van de ingetogen dag waarop men 
stilstaat bij de oorlog en allen, die dat hebben meegemaakt. Het H Her-
denkingsconcert wordt gegeven op maandag 4 mei in de Haarlemmerhout 
op het podium waar op 5 mei Bevrijdingspop plaatsvindt. Het Herden-
kingsconcert start om 20.30 en duurt in totaal een uur. Speciaal voor het 
Haarlemse Herdenkingsconcert heeft Colin Benders (Kyteman) samen met 
Kobi Arditi een muziekcompositie geschreven op beelden van Haarlem in 
de oorlog en tijdens en na de bevrijding. De compositie wordt uitgevoerd 
door het Jazz Orchestra of the Concertgebouw onder leiding van dirigent 
Rob Horsting. Naast de compositie van Benders worden er muzikale bij-
drages geleverd door Joshua Nolet van Chef'Special, Jacqueline Govaert en 
Michael Prins, allen Haarlemse artiesten. Ook zij worden bijgestaan door 
het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. x

Colin Benders op Herdenkingsconcert

haarlem - Jack and the Weatherman 
brengt op zaterdag 18 april haar 
nieuwe EP 'Homewards' uit in het 
Patronaat in Haarlem. Homewards 
gaat onder meer over de veranderin-
gen, die de band heeft meegemaakt 
na het verlaten van haar hometown 
Emmen. Daarom gaan de jongens 
van 20 tot 27 april een symbolische 
fietstoertocht doen van Emmen 
naar hun huidige woonplaats Haar-

lem. Tijdens deze toertocht komt 
het duo door Assen, Zwolle, Lely-
stad, Utrecht, Hilversum, Amster-
dam en als eindstop Haarlem. Hier 
doen ze verschillende radiostations 
aan, zoals 3FM, RTV Drenthe, RTV 
Noord-Holland, Omroep Friesland 
en Simone FM. Daarnaast geeft 
Jack and the Weatherman vijf gra-
tis huiskamerconcerten weg in ruil 
voor slaapplekken in de steden. x

EP promoten met fietstocht

haarlem - Op dinsdag 21 april, 
van 09.30 tot 10.30 uur, geeft de 
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
informatie over wat voor soor-
ten vrijwilligerswerk er zoal zijn. 
Van natuurmedewerker tot wan-
delmaatje, van dierverzorger tot 
chauffeur. Ook voor mensen, die 
flexibel of eenmalig iets willen 
doen, zijn er volop mogelijkheden. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in de Vrijwilligerscentrale Haar-
lem, locatie Spaarne 55. Aanmel-
den kan via de Vrijwilligerscen-
trale Haarlem, tel. 023-5314862 
of via e-mail: info@vwc-haarlem.
nl. Men kan ook kijken op www.
vrijwilligersacademiehaarlem.nl. 
Deelname is gratis. x

Informatieochtend 
vrijwilligerswerk
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Mozaïek van 
Lange Jan 
gooit hoge ogen

Ons Bloemendaal
zet Henk Olijerhoek
in het zonnetje

Buurtzorg 
Heemstede viert 
vijfjarig bestaan

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 23 april 2015

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 24 april - do 30 april)
Zalmcarpaccio met taugé-salade en 

wasabi
Gegrilde varkensoester met jus van 

grove Dijon mosterd
Tradi�onele �ramisu € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 27 apr - do 30 apr)
Varkenscurry met wok groentes 

en wilde rijst
€ 10,50

Moederdagbrunch of - diner op 
Tespelduyn, bekijk de website!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

bloemendaal - "Met de bouw van deze 
brug herstellen we wat de mens ooit 
kapot heeft gemaakt." Die woorden 
sprak gedeputeerde Jaap Bond op 
dinsdag 21 april toen hij samen met 
de wethouder Richard Kruijswijk van 
de Gemeente Bloemendaal de samen-
werkingsovereenkomst tekende voor 
de realisatie van de Zeepoort; de 
natuurbrug over de Zeeweg in Bloe-
mendaal. De aanleg van de brug start 
naar verwachting in de tweede helft 
van 2015.

Natuurbrug Zeepoort is de laatste in 
een schakel van drie natuurbruggen 
in het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Dit is een duingebied van 
internationaal belang en van grote 
waarde voor het leefklimaat van 
de inwoners van dit verstedelijkte 
deel van Noord-Holland. Door de 
aanleg van wegen en spoorlijnen is 
de natuur versnipperd geraakt. Met 
de drie natuurbruggen (zie tweede 
foto) ontstaat een groot aaneenge-
sloten natuurgebied van meer dan 
7.000 hectare, waardoor de overle-
vingskans van (beschermde) dier-
soorten van dit kenmerkende duin-
gebied groter wordt. De natuurbrug 
in Zandvoort (Zandpoort) is al gere-
aliseerd en de natuurbrug over het 
spoor (Duinpoort) is in volle voorbe-
reiding. De aanleg van de Zeepoort 
start naar verwachting in de tweede 
helft van 2016 en is in het najaar van 
2017 gereed. Deze brug heeft alleen 
een natuurfunctie; mensen kunnen 
er geen gebruik van maken.

Landschappelijke inpassing
Hoe de brug over de Zeeweg eruit 
komt te zien, is nog niet bekend. 

Zowel de provincie als de gemeente 
wil een brug, die goed in het land-
schap en bij de monumentale Zee-
weg past. De Zeeweg in Bloemen-
daal is een bijzondere weg. Het ont-
werp is van de beroemde tuin- en 
landschapsarchitect L.A. Springer. 
Typische kenmerken zoals de kron-
keling van de weg door het land-
schap, gescheiden rijbanen voor 
autoverkeer in combinatie met 
gescheiden fiets- en wandelpaden 
en de grote breedte van de weg zor-
gen voor een optimale beleving van 
het duinlandschap.
Bij de aanbesteding is de landschap-
pelijke inpassing van de brug het 
belangrijkste beoordelingscrite-
rium bij de selectie van de aanne-
mer.
Het toekomstig beheer van de brug 
wordt opgesplitst in twee delen. Het 
zogenaamde 'constructieve deel' 
wordt door de Provincie Noord-
Holland in beheer genomen. De 
'leeflaag' neemt PWN onder haar 
verantwoording.
Natuurbrug Zeepoort wordt gereali-

seerd in opdracht van de Provincie 
Noord-Holland. Naast de Gemeente 
Bloemendaal zijn de samenwer-
kingspartners het drinkwaterbe-
drijf PWN, stichting Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland en Staatsbos-
beheer. Bij de andere twee bruggen 
(Duinpoort en Zandpoort) zijn ook 
nog gemeente Zandvoort, ProRail, 
Waternet en Natuurmonumenten 
betrokken.
Meer informatie vindt men op 
www.noord-holland.nl/natuurbrug-
zeepoort. x

Aanleg natuurbrug over 
Zeeweg stap dichterbij

Provincie en Bloemendaal bekrachtigen samenwerking

Wethouder Richard Kruijswijk heeft al getekend, nu gedeputeerde Jaap Bond 
nog (Foto: Provincie Noord-Holland).

heemstede - Op zondag 26 april 
geeft Harmonieorkest St. Michael 
Heemstede een kinderconcert: 
'Draken temmen en ijspaleizen'. 
Het wordt een interactief concert 
waarbij kinderen mee kunnen 
doen met de te spelen muziek-
stukken. Volwassenen kunnen 
ook volop genieten van de stuk-
ken, die gespeeld worden. De 
muziek gaat veelal over dieren, 
zowel bekende als fantasiedieren. 
Aanvang is om 16.00 uur in de 
Pinksterkerk, aan de Camplaan 18 
in Heemstede. Kaarten à 2,50 euro 
voor kinderen (tot en met 12 jaar) 
en 7,50 euro voor volwassenen 
zijn te koop bij: Primera de Pijp, 
Raadhuisstraat 30 in Heemstede, 
via secretariaat@stmichael-heem-
stede.nl of aan de zaal. De zaal is 
geopend vanaf 15.30 uur. x

Kinderconcert 
Harmonieorkest

bloemendaal - Vorige week was het 
groot feest bij Openluchttheater 
Caprera in Bloemendaal. Leer-
lingen van de twee jubilerende 
buurscholen Hartenlustmavo en 
Bornwaterschool voerden daar 
de theaterproductie 'Feest aan de 
vijver' op. Het publiek genoot van 
een waanzinnig spektakel, waarin 
livemuziek, dans, zang en toneel 
samenkwamen. De theaterpro-
ductie was een unieke samenwer-
king tussen OBS Bornwaterschool 
en de Hartenlustmavo, een school 
voor voortgezet onderwijs. In het 
schooljaar 2014/2015 hadden zij 
beide een jubileum te vieren, res-
pectievelijk een tachtigjarig en 
honderdjarig bestaan. Op initia-
tief van Laura Marcus, de directri-
ce van Openluchttheater Caprera, 
startten de voorbereidingen in 
april 2014. Vanaf die tijd is er veel 
werk verzet. x

Groot feest aan de 
vijver met Hartenlust

Het werd een mooi feestje in Caprera 
(Foto: Hans Hoenselaars).

haarlem - Op zaterdag 25 april is 
er een rommelmarkt op het plein-
tje aan de Haarlemse Kleverlaan 
tussen de huisnummers 98-116. 
Voor buurtbewoners de gelegen-
heid om elkaar weer eens te zien 
en te spreken. Iedereen is welkom 
vanaf 09.00 uur. x

Rommelmarkt 
bij Kleverlaan

haarlem - De bloeddruk is een dui-
delijke graadmeter om te checken 
hoe gezond het lichaam is. Vegro 
Thuiszorgwinkel organiseert daar-
om iedere eerste woensdag van de 
maand gratis bloeddrukmetingen. 
Woensdag 6 mei is men tussen 10.00 
en 15.00 uur welkom in Vegro Thuis-
zorgwinkel Haarlem, gevestigd aan 
de Amsterdamstraat 70-72. Een 
afspraak maken is niet nodig. x

Gratis meting 
van bloeddruk
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SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 
tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief(sinds 1974)

Tuin- en serremeubelen
Parasols en meer.

 www.tch-exclusief.nlZomermeubelen:
* Duo Schommelbed

* Glatz Parasols

Openingstijden: Maandag en dinsdag op afspraak, woensdag t/m zaterdag 
van 10.00 – 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

1000 m2 showroom!

Onze collecties:

50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

Eiken, noten, iepen, teak
i.c.m. met RVS

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00
Kijk ook op:

vanderschaftmeubelen.nl

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

gratis inloopspreekuur
BIJLES EN

huiswerkbegeleiding
voor middelbare

scholieren Plaats:
Bibliotheek.

Haarlem-centrum. tijd:
zaterdag 10.00-12.00
uur.info: 023-5261135
www.wietskebreman.nl

 

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

BEAUTYSALON
te huur in kapsalon
Haarlem centrum

JoostHair&Beauty zoekt
schoonheidsspecialiste

voor leuke samenwerking.
Bel voor informatie

06 203 401 56
of 023 5326722

info@joosthairandbeauty.nl
 

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd, ik
kom bij u langs.
bel 0629435124

 
KvK nr 55360963

GEZOCHT:
door 60+ echtpaar

zelfst.gem.woonruimte van
1 juli t/m 31 okt.

Prijsind. € 700 pm.
Tel.06-51343586
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Stoelen
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bloemendaal - Afgelopen maandag-
avond is op de jaarvergadering van 
Ons Bloemendaal de jaarlijkse Kleine 
Ereprijs uitgereikt aan de voorzitter 
van de Stichting rooms-katholieke 
begraafplaats Adelbert, Henk Olijer-
hoek. De stichting kreeg de prijs van-
wege de inspanningen van het stich-
tingsbestuur om de Adelbertkapel bij 
de begraafplaats aan de Dennenweg 
in Bloemendaal te restaureren.

door Marilou den Outer

De kapel is een provinciaal monu-
ment, naar ontwerp uit 1923 van 
de architect en tevens benedictijner 
monnik Paul Bellot. Het is een mar-
kant gebouw: een achthoek met 
koepel en dat in expressionistische 
baksteenbouw.
De Ereprijs bestond heel toepas-
selijk uit een afdruk van een his-
torische foto van de kapel, uit het 
Noord-Hollands Archief.
Stichting Ons Bloemendaal zet zich 
in voor het behoud van cultureel erf-
goed en groen in de gemeente Bloe-
mendaal. Na de jaren van economi-
sche crisis lijkt er weer volop werk 
aan de winkel voor de stichting. 
Secretaris Marion van Bussel op de 
jaarvergadering: "De crisis is voor-
bij en overal worden bouwprojec-
ten in de gemeente aangekondigd. 

Ook zien we een trend dat grote vil-
la's worden opgesplitst in meerdere 
appartementen. Dat betekent geen 
twee, maar veertien auto's voor de 
deur. Interieurs van dergelijke vil-
la's zijn vaak niet beschermd - wat 

gebeurt er dan bijvoorbeeld met die 
monumentale hal? Alle reden voor 
ons om waakzaam te zijn, samen 
met de inwoners van de gemeen-
te." Stichting Ons Bloemendaal telt 
rond de 1.250 donateurs. x

Kleine Ereprijs voor preses 
van begraafplaats Adelbert

Uitreiking tijdens jaarvergadering Ons Bloemendaal

Wim Alferink van Ons Bloemendaal overhandigt de foto aan Henk Olijerhoek 
(rechts) (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Het programma voor 
Koningsnacht en Koningsdag in 
Heemstede ziet er als volgt uit:
Zondag 26 april verzorgt de band 
Right As Rain vanaf 21.00 uur een 
spectaculair optreden. Een band die 
soul, funk en rock-'n-roll combineert 
in eigen popliedjes in Happerij/tap-
perij de 1ste Aanleg. Munten voor 
Koningsnachten dag zijn verkrijg-
baar bij de 1ste Aanleg.
Zondag 26 april vanaf 17.00 uur 
optredens van Dj Bert, Lady Friends, 
Diva Ezz, saxofoniste Sanne Land-
vreugd en Rene Philippo in de Jan 
van Goyenstraat op het middenter-
rein voor Le Cheval Blanc en de 
Groene Druif.

Raadhuisplein 27 april

08.45-10.15 uur aubade, optreden 
het Klijn Orkest (onderdeel van St. 
Michaël)
10.15-11.00 uur ontvangst dragers 
koninklijke onderscheiding
12.30-13.30 uur Community Singers 
met medewerking van Leny van 
Schaik (in de raadzaal)

Wilhelminaplein 27 april

14.00-22.00 uur Konings BBQ

Optredens muziekpodium Wilhelmin-

aplein

15.00 uur Try-out Supertrampband 
met koperblazers en synthesizers
17.00 uur Dj Daniël houdt het tempo 
erin met Top 40-hits van toen en nu
18.00 uur Right As Rain. Drie dames 

en vier heren maken het feest com-
pleet
20.00 uur Dj Daniël draait door

Sportparklaan en omgeving 27 april

07.00-15.00 uur vrijmarkt
09.00-15.00 uur Heemgames K15
10.00-15.00 uur Kinderspelen scou-
tinggroep Graaf Bernadotte
11.00-13.00 uur inschrijving Puz-
zelfietstocht trapveldje SEIN aan de 
Meerweg
vanaf 11.00 uur start Puzzelfiets-
tocht

Valkenburgerlaan 27 april

14.00-19.00 uur gezellig terras bij 
koffiehuis Yverda

Jan van Goyenstraat

Zondag 26 april
17.00-24.00 uur Dj Bert and Friends 
speelt diverse sessies
20.00-20.30 uur Lady Friends, Diva 
Ezz, saxofoniste Sanne Landvreugd
21.00-21.30 uur Lady Friends
22.15-23.00 uur Rene Philippo
Tussendoor en tot 24.00 uur draait 
Dj Bert
Maandag 27 april 
08.00-14.00 uur kinderkleedjesvrij-
markt speciaal gericht op de aller-
kleinste kinderen, geen handelaren 
of kraamverkoop. Kaarten zijn af te 
halen bij Jantjes Speelgoed.
10.00-17.00 uur diverse springkus-
sens verdeeld over het middenge-
deelte van de Jan van Goyenstraat
14.00-21.00 uur diverse optredens x

Koningsdag Heemstede

Auto knalt op motor

heemstede - Een motorrijder en een auto zijn zondagmiddag met elkaar in bot-
sing gekomen op de Herenweg in Heemstede. Om even over drie uur wilde een 
automobiliste ter hoogte van een tankstation keren met haar auto, maar zij zag 
daarbij een motorrijder over het hoofd. De motorrijder, met een passagier ach-
terop, kon niet meer op tijd remmen en kwam ten val. Ambulance en politie 
rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben beide motorrijders 
nagekeken in de ambulance. Na de controle in de ambulance werd de passagier, 
een vrouw, met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder 
van de motor kwam er met de schrik van af. Agenten hebben geholpen met de 
afhandeling van het ongeval (Foto: Rowin van Diest). x

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

bloemendaal - Het programma voor 
Koningsdag, maandag 27 april, in 
het dorp van Bloemendaal ziet er als 
volgt uit:
10.30 uur: optreden Clown Smashy 
op het grote podium in de Oranje 
Pretstraat (Donkerelaan).
11.00 uur: officiële opening door de 
voorzitter van het Oranje Comité, 
Rolf Harder.
12.30 uur: Oranjeconcert in de 
Dorpskerk van Bloemendaal onder 
leiding van Jaap Stork met als gast-
pianist Rob van Bavel. Twee solisten 

op twee vleugels.
13.00-17.00 uur: diverse optre-
dens van Linke Soep op het grote 
podium.
15.00 uur: bezoek aan de Oranje 
Pretstraat door burgemeester Aaltje 
Emmens-Knol van Bloemendaal.
17.00 uur: Einde Oranjeactiviteiten 
in Bloemendaal-dorp.
In Bloemendaal-dorp is in overleg 
met Politie Kennemerland geen vrij-
markt toegestaan rondom en op de 
Oranje Pretstraat (Donkerelaan en 
Kerkplein). x

Koningsdag Bloemendaal

bennebroek - Het programma rond 
Koningsdag 2015 ziet er in Benne-
broek als volgt uit. Op zondag 26 
april: 19.30-24.00 uur Koningsnacht 
verzorgd door café Tappelino in 
de tent met Dj Leandro en Roved. 
Maandag 27 april: 10.00-11.30, 
Oranjemarkt; 10.45 uur, opening 
door de waarnemend burgemeester, 
vlag hijsen en toost met Oranjebit-
ter; 11.00-13.30 uur, spelcircuit voor 
de leeftijd 4-7 jaar in de Elfentuin. 
Diverse spelletjes voor de kleintjes. 
Een ballenbak, treintje, Schminkthe-
ater en meer; 11.00-11.45 uur, Hero 
Games: boomstam gooien; 11.45-
13.00 uur, Hero Games: krat stape-
len; 11.15-11.45 uur, streetdancede-
monstratie; 12.15-13.00 uur, super-
heldenspel voor 16 jaar en ouder; 

13.15-14.00 uur (eieren)ballon 
gooien; 14.15-15.00 uur, superhel-
denspel tot 16 jaar; 15.15-16.00 
uur, Hero Games: auto trekken; 
11.00-16.00 uur, Iceman Cross met 
loopmat; 10.30-16.00 uur, kleien en 
tekenen, klimpiramide, ballenbak, 
waterloopmat, springkussens, kop 
van jut, treintje, lachspiegels, krat 
stapelen; 11.00-19.00 uur, muziek-
programma; 11.15-12.00 uur street-
dancedemonstratie; 11.15-15.00 uur, 
dj in de grote tent; 15.00-16.00 uur, 
karaoke; 16.00-16.30 uur, volks-
zanger Ramon Beense; 18.00-18.30 
uur, trekking loterij; 17.00-19.00 uur, 
band All Around; 15.30-19.00 uur, 
Koningsbal, borreluurtje en muziek 
met Ramon Beense en de band All 
Around. x

Koningsdag Bennebroek
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

GEZOCHT !!!
Caravans bouwjaar:

vanaf 1980 t/m 2000.
 

Ook campers bouwjaar:
vanaf 1990 t/m 1995

Mag ook zonder APK.
Contant geld !!

 
Tel: 0624443057

ACCORDEONIST
Voor uw haringparty,

receptie, diner,
vaartocht, tuinfeest,

verjaardag, ouderendag,
brunch, Franse avond,
productpromotie, enz.
Coen Bouwmeester,

Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl

Tel. 06-51512280

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

25 april: KROONTJESDAG
10%, 25% en 50%
KORTING

op heel veel garens!
Rico, Lanagrossa, BC Garn,

Scheepjes en nog meer!
Breien en Zo
Zijlstraat 8

2011 TN Haarlem
www.breien-en-zo.nl
info@breien-en-zo.nl



vogelenzang - Op de Leidsevaart in 
Vogelenzang drijft een mooi van bloe-
men gemaakt vogelhuisje. Naar het 
huisje toe ligt een al even mooi bloe-
mentapijt en wie hier even op zijn 
gemak van wil genieten, kan op het 
speciaal neergezette bankje plaats-
nemen. "Wij hebben kleine voortuin-
tjes en hebben daarom, net als vorig 
jaar, voor een drijvend bloemenmoza-
iek gekozen", zegt mevrouw Van der 
Geest. "We hebben dit met alle buren 
gemaakt, maar de drijvende krachten 
achter dit alles zijn onze buren van 
Vogelvrij, Kees en Annelotte Hulse-
bosch."

door Christa Warmerdam

Vogelenzang stond afgelopen week-
end helemaal in het teken van bloe-
men. De mozaïekenroute is georga-
niseerd door Platform Vogelvrij, 
een organisatie die los staat van de 
bestaande organisaties in Vogelen-
zang. Het leuke is dat de route door 
het hele dorp loopt en dat iedere 
bewoner zijn of haar eigen draai aan 
het mozaïek mag geven. Dat levert 
dan ook hele mooie plaatjes op waar 
veel toeristen op af komen.
Langs de Leidsevaart staat tussen de 
bollenvelden een water spuitende 
roze olifant. Menig fietser stapt af 
en auto's stoppen langs de kant van 
de weg om dit te fotograferen. Op 
de Vogelenzangseweg is het vooral 
het enorme 'André Hazes bloemen-
mozaïek' (compleet met vlieger en 
geluidsinstallatie waar de bekende 
liedjes van Hazes uitschallen), dat 
de aandacht trekt. Rob en Quinta 
Broekhof hebben het kunstwerk 
samen met hun buren gemaakt. 
"Het is hartstikke druk bij ons 
voor de deur, soms zelfs een beetje 
gevaarlijk. Automobilisten die plot-

seling op de rem trappen, fietsers 
die langs de kant van de weg gaan 
staan kijken, maar verder is het wel 
heel erg leuk hoor", zegt Rob. Het 
echtpaar is Hazesfan en de foto's 
van de mozaïek gaan via Facebook 
en Twitter de hele wereld over. Zelfs 
Roxanne, de dochter van Hazes, 
heeft via Twitter laten weten dat ze 
het een mooi mozaïek vindt.

Efteling
Hoe mooi het Hazesmozaïek er ook 
uitziet, 'Lange Jan', geënt op het 
verhaal van Langnek uit de Efteling 
van team Opa Jan, van de familie 
Verdegaal, krijgt van de jury de eer-
ste prijs. Het verhaal van Lange Jan 
wordt verteld via de paddenstoel-
tjes die voor hem staan, met daar-
tussendoor het bekende tingeltan-
gelmuziekje van de Efteling. Loes 
en Jan Verdegaal zijn trots en blij. 

Loes: "Jan werd op school vroeger al 
'Lange Jan' genoemd, dit weekend is 
hij 70 geworden en Langnek van de 
Efteling is 75 jaar, dus het leek ons 
leuk om daar iets mee te doen. We 
hebben er met zo'n veertig mensen 
aangewerkt. Het technische gedeel-
te heeft neef Daan Heemskerk 
gedaan."

Druk
Vorig jaar won de familie Verdegaal 
ook al. De druk om volgend jaar 
weer iets te spectaculairs te moeten 
neerzetten, wordt dan ook groot. 
Loes: "We vinden het gewoon leuk 
om mee te doen en hadden echt 
niet verwacht dat we weer zouden 
winnen. Ik denk dat we volgend jaar 
alleen maar een lat maken met een 
paar bloemen erop en een bordje 
ervoor: 'Dit is het, want de lat is te 
hoog.'. x
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Vereende krachten zorgen 
voor creatief bloementapijt

Mozaïekenstrijd in Vogelenzang

Loes en (Lange) Jan winnen de eerste prijs van de bloemenmozaïekroute in 
Vogelenzang (Foto: Christa Warmerdam).

Vetbak in brand bij 
vleesverwerking

haarlem - De brandweer moest maandagavond in actie komen nadat er brand 
was uitgebroken bij een vleesverwerkingsbedrijf aan de Jan van Krimpenweg 
in de Haarlemse Waarderpolder. Even na zevenen kwam de melding waarop 
brandweer en politie in actie kwamen. Bij het bedrijf was een vetbak bij een 
machine in de brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur snel met schuim 
kunnen blussen waarna het pand is gecontroleerd. Vier medewerkers zijn ver-
volgens door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze mogelijk te veel rook 
hadden binnen gekregen. Na controle hoefden zij niet mee naar het ziekenhuis. 
Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest (Foto: Michel 
van Bergen). x

haarlem - Burgemeester Bernt 
Schneiders bracht vrijdag 17 april 
een bijzonder felicitatiebezoek. 
Mevrouw Poen-Van Gaal was drie 
dagen daarvoor namelijk 100 jaar 
geworden. Burgemeester Schnei-
ders kwam vrijdag op visite en feli-
citeerde de Haarlemse namens de 
gemeente. x

Haarlemse 
100 jaar

haarlem - De jury van de Bokkedoorns 
Award maakte woensdag 15 april de 
winnaars bekend van de vijfde editie 
van deze prestigieuze horecawed-
strijd. Christel Oerlemans ontving in 
het Nova College aan de Zijlweg in 
Haarlem de eerste prijs van de bedie-
ning en Stephen Overwater mag zich 
winnaar van de koks noemen. De win-
naars ontvingen een award met cer-
tificaat en ze mogen dineren en een 
tweedaagse stage lopen in tweester-
renrestaurant de Bokkedoorns.

Christel Oerlemans (20 jaar uit 
Beverwijk) loopt stage bij Stempels 
in Haarlem en Stephen Overwater 
(22 jaar uit Amstelveen) is stagi-
air bij restaurant Aan de Poel in 
Amstelveen. De leermeesters van 
de stagebedrijven waren bij de prijs-
uitreiking uitgenodigd om dit span-
nende moment met hun stagiairs te 
beleven. In de weken voorafgaand 
aan de wedstrijd hebben ook zij hun 
stagiairs geholpen bij de voorberei-
dingen.
De zeven koks en acht gastheren/
gastvrouwen die zich voor de Bokke-

doorns Award hadden aangemeld, 
kregen in februari introductieles-
sen in restaurant de Bokkedoorns 
in Overveen. Daarna hebben ze op 
school, bij hun stagebedrijf en thuis 
geoefend op hun wedstrijdopdrach-
ten. De koks moesten een hoofd-
gerecht creëren van kalfsvlees met 
garnituur en een Hollandaise saus 
bereiden (deze kan op vijf manieren 
mislukken). De bediening moest aan 
tafel een kreeft snijden en er naar 
eigen inzicht een voorgerecht van 
maken, een bordje kaas samenstel-
len en daarbij een passende drank 
adviseren, een fles speciaal bier 
uitschenken, producten herken-
nen en vragen over het horecavak 
beantwoorden. De jury voor de koks 
bestaat uit Bokkedoornseigenaar 
John Beeren, chef-kok Menno Post, 
Haarlems Dagblad-journalist John 
Oomkes en Horecadocent Bart Zand-
vliet. De prestaties van de gastheren/
gastvrouwen werden beoordeeld 
door Bokkedoorns sommelier Peter 
Bruins, Bourgondisch Lifestyle-kaas-
leverancier René Koelman en Hore-
cadocent Ron Wiegel. x

Christel en Stephen winnaars 
van Bokkedoorns Award

In het midden Christel Oerlemans en Stephen Overwater (Foto: Michel van Ber-
gen).
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haarlem - Dit theaterseizoen is nog 
niet afgelopen, maar toch gaf direc-
teur Jaap Lampe afgelopen maandag 
in de Stadsschouwburg Haarlem 
alvast een voorproefje van wat er 
komend seizoen in de schouwburg en 
de Philharmonie te zien zal zijn. "Dat 
doen we, omdat we zelf zo enthousi-
ast zijn over de 300 voorstellingen, 
die we hebben geboekt. We konden 
gewoon niet langer wachten", legt 
Lampe uit.

door Christa Warmerdam

"Ik hoor vaak van mensen dat ze 
denken dat ik alleen de programme-
ring doe, maar dat is gelukkig niet 
zo", vervolgt Lampe. "We doen dat 
met een heel team waarin iedereen 
zijn eigen specialiteit heeft." Het 
team programmeurs waar Lampe 
het over heeft, bestaat uit Pietie van 
Veen (theater), Liesbeth den Boer 
(klassieke muziek) en Marion van 

Hapert (jeugdprogrammering).

Willem Ruis
Het viertal heeft een mooi program-
ma samengesteld met maar liefst 
meer dan tien premières waaronder 
'Het meisje met het rode haar' (musi-
cal over Hannie Schaft), 'Advocaat 
van de Duivel' met onder anderen 
Victor Löw en Waldemar Torenstra 
en de musical 'Willem Ruis, de show 
van zijn leven' met in de hoofdrol 
Xander van Vledder. Van Vledder is 
zelf maandagavond aanwezig bij de 
presentatie van het nieuwe theater-
seizoen. Hij was één jaar oud toen 
Ruis overleed. Van Vledder: "Ik ken 
Willem Ruis alleen van de verhalen 
en weet dat het een groot talent 
was. Het is heel vreemd, maar Wil-
lem Ruis is gestorven in Spanje op 
het moment dat ik ook met mijn 

ouders in Spanje was en nu mag ik 
deze rol spelen."

Cabaret
Ook cabaretliefhebbers kunnen 
komend seizoen hun hart ophalen. 
Onder anderen Pieter Derks, Mar-
tijn Koning, Lebbis (Hans Sibbel) en 
Najib Amhali zullen op de Haarlems 
podia te zien zijn. Cabaretier Peter 
Pannekoek (bekend van het tv-pro-
gramma 'De Wereld Draait Door') 
geeft maandag een klein voorproef-
je aan het publiek: "Ik heb nog nooit 
opgetreden waar ik letterlijk de 
ogen van de programmeurs in mijn 
rug voelde. Ik vind trouwens wel dat 
minister Jet Bussemaker zich maar 
eens hard moet maken over het feit 
dat er meer mannen moeten komen 
in topfuncties in het theater."
Jaap Lampe praat de avond vlot aan 

Vroeg voorproefje op 
nieuw theaterseizoen

"We konden gewoon niet langer wachten"

Stadsschouwburgdirecteur Jaap Lampe in gesprek met Godfried Bomans (Foto: 
Christa Warmerdam).

elkaar, maar dan klinkt er plotse-
ling een stem uit de coulissen. Bij 
het publiek wordt de stem onmid-
dellijk herkend als die van Godfried 
Bomans. Acteur Reinier Bulder lijkt 
sprekend op de bekende schrijver en 
columnist. De voorstelling 'Bomans 
en Meeuwen' vertelt over de perio-
de dat Bomans op het onbewoonde 
eiland Rottumerplaat verbleef. Deze 
voorstelling zal 19 mei (try-out) en 
20 mei 2016 in première gaan in 
Haarlem. Volgens Lampe is een 
première altijd leuk mee te maken. 

"Het is feestelijk en u zult dan zeker 
bekende Nederlanders tegenko-
men", aldus de directeur.

Programma
De brochure van de Stadsschouw-
burg / Philharmonie valt bij trouwe 
bezoekers op 12 mei op de mat en 
daar gaat de kaartverkoop van het 
nieuwe seizoen mee van start. Het 
gehele programma is op www.the-
ater-haarlem.nl al zichtbaar op don-
derdag 30 april. x

bennebroek - Burgernet werd om 
maandag 20 april, om 12.15 uur, 
opgestart vanwege een melding dat 
er op de Binnenweg een inbreker 
was overlopen. Een zoekactie door 
de politie leverde niets op waardoor 
de actie na bijna een uur werd afge-
sloten. Een alerte Burgernet deel-
nemer zag echter, na anderhalf uur, 
op de Rijksstraatweg een verdachte 
lopen, die voldeed aan het eerder 
genoemde signalement. Zij waar-
schuwde de politie, die vervolgens 
de verdachte kon aanhouden.

Bij Burgernet doet de politie een 
beroep op de burgers. Diegenen die 
zich bij het netwerk hebben aange-
meld, ontvangen na een incident 
een spraak- of sms-bericht met een 
duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de ver-
dachte zien of andere aanwijzingen 
hebben, kunnen zij gratis bellen 
naar 0800-0011. Zo kan de politie 
sneller en gerichter zoeken. Aanmel-
den voor burgernet kan via www.
burgernet.nl. x

Inbreker aangehouden 
na tip van Burgernet

haarlem - In de serie Nieuwe Kerk 
Concerten te Haarlem vindt op 
zaterdag 25 april, om 15.30 uur, 
een optreden plaats van pianist 
Laurens de Man & friends. Op het 
programma staat een hoorntrio 
van Brahms en een klarinettrio 
van Glinka. Uitvoerenden zijn: 
Annemiek de Bruin, klarinet - 

Irene Kok, cello - Laurens de Man, 
piano - Emma Roijackers, viool en 
Mees Vos, hoorn. Pianist De Man 
speelt daarnaast ook nog een van 
de Franse Suites van Bach. De toe-
gang is gratis en er is een deurcol-
lecte. De Nieuwe Kerk is te vinden 
aan het Nieuwe Kerksplein 36 in 
Haarlem. x

Brahms, Bach en Glinka

Pianist Laurens de Man neemt zijn vrienden mee naar de Nieuwe Kerk (Foto: 
pr).
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

haarlem - Op de avond van de Nationa-
le Dodenherdenking zetten artiesten 
en theatermakers in heel Nederland 
zich in om deze dag van extra bete-
kenis te voorzien. Tijdens de zesde 
editie van 'Theater na de Dam' spelen 
gelijktijdig meer dan vijftig voorstel-
lingen, die ieder op hun eigen manier 
betrekking hebben op de Tweede 
Wereldoorlog. In Haarlem vindt het 
Theater na de Dam-programma plaats 
in het Badhuis en in de Toneelschuur. 
Aanvang op beide locaties is om 21.00 
uur.

In het kader van de Nationale 
Dodenherdenking maakte Dionne 
Verwey een theatervoorstelling met 
Haarlemse jongeren. In gesprek 
met Haarlemse ouderen tasten de 
jongeren af hoe het was om jong te 
zijn in Haarlem in de oorlog. In het 
Badhuis reflecteren Haarlemse jon-
geren hoe het dagelijks leven toen 
anders was dan nu.
Het verhaal speelt zich af op één 
locatie waar twee tijden samenko-
men. Het monumentale pand, dat 
nu fungeert als buurtcentrum is 
een voormalig volksbadhuis, waar 
buurtbewoners tot aan 1979 kwa-
men om te douchen en wassen. Ook 
in de oorlog ging het dagelijkse leven 
in het badhuis door. De wereldstrijd 
die buiten woedde, werd binnen de 
muren van het badhuis enkel beli-
chaamd door een aantal praktische 
maatregelen.
De toegang is gratis. Reserveren 
kan via loulou.sjerps@live.nl. Het 
Badhuis is te vinden aan het Leidse-
plein 49 in Haarlem.

Toneelschuur
Rieks Swarte zag op 5 mei 1980 

met eigen ogen hoe de oude Cana-
dese veteranen opnieuw werden 
ontvangen als bevrijders en werd 
getroffen door de betekenis van 
het boek 'De Perzik van Onsterfe-
lijkheid' van Jan Wolkers hierover, 
dat op eigenzinnige manier ver-
haalt over de recente Nederlandse 
geschiedenis en onze idealen. Op 
4 mei geeft Rieks Swarte een inlei-

ding op het werk van Jan Wolkers 
en het boek De Perzik van Onster-
felijkheid. Deze inleiding wordt 
gehouden in de Toneelschuur, 
aan de Lange Begijnestraat 9 in 
Haarlem. De kosten bedragen 12 
euro. 'Vrienden', jongeren met CJP 
of met studentenpas betalen 10 
euro. Voor meer info: www.toneel-
schuur.nl. x

'Theater na de Dam' in 
Badhuis en Toneelschuur

Makers geven dodenherdenking nog meer betekenis

In gesprek met ouderen zullen de jongeren aftasten hoe het was om jong te zijn 
in Haarlem in de oorlog (Foto: pr).

haarlem - Van 14 tot en met 17 april 
vonden de finales van het Haarlems 
Interscholair Toernooi (HIT) plaats. 
Leerlingen van elf middelbare scho-
len uit de omgeving gingen de strijd 
met elkaar aan in de finales Singers & 
Songwriters, Bands, Klassiek Muziek 
& Poëzie en Beeldende Kunst & 
Mode. Bij alle categorieën lag de lat 
erg hoog. Dit jaar werden bovendien 
voor het eerst kunstwerken uit de 
categorie Beeldende Kunst & Mode 
tentoongesteld in etalages van de 
Haarlemse HipShops.

In het Patronaat ging tijdens de fina-
les Singers & Songwriters en Bands 
op dinsdag 14 en woensdag 15 april 
het dak eraf. Davy Lourenburg en 
David Breebaart van het Coornhert 
Lyceum wonnen de eerste prijs 
van Singers en Songwriters en de 
band Tinseltown van het College 
Hageveld was de beste band van de 
avond.
Ook tijdens de finale Klassieke 
Muziek en Poëzie in de Lutherse 
kerk op donderdag 16 april was het 
niveau erg hoog. Het was genieten 
van een divers programma. Klas-
sieke stukken werden afgewis-
seld met gedichten van leerlingen 
van het Stedelijk Gymnasium. De 
kwetsbaarheid van deze gedichten 
werd door de jury als erg bijzon-
der omschreven. Vera Moerbeek 
sleepte met haar gedicht 'Ik ben dat 
kleine meisje daar' de eerste prijs in 
de wacht. De vakjury omschreef het 
blokfluitspel van winnares Jasperi-
na Verheij van het Sancta Maria als 
een 'betoverende wandeling door 
het bos'. Jasperina stond dit jaar 
voor de derde keer in de finale van 
het HIT. Zij speelde de Sonate Bril-
lante, Adagio en Rondo Presto van 
Anton Heberle. Harpiste Iza Kelder-
man van het Stedelijk Gymnasium 
ontving de tweede prijs klassieke 
muziek. "Iza heeft een voortreffelij-
ke beheersing van het instrument", 

aldus de jury.
De finaleweek werd vrijdag 17 april 
op gepaste wijze afgesloten bij Hart, 
organisator van het toernooi, met 
de prijsuitreiking Beeldende Kunst 
en Mode. Van 1 tot en met 14 april 
konden de kunstwerken bewon-
derd worden in de etalages van 
diverse HipShops in het centrum 
van Haarlem. Deze etalageroute 
bleek een groot succes. Tijdens de 
prijsuitreiking waren alle werken 
nog eenmaal te zien tijdens een 
expositie in een van de lokalen van 
Hart. De vakjury heeft in de catego-
rieën 2D (Eva Doueiri van het Eer-
ste Christelijk Lyceum en Josephien 
Lingbeek van het Coornhert Lyce-
um), 3D (Puk van der Gragt van het 
College Hageveld) en Mode (Bo van 
Oldenmark en Jeanne Borst van Col-
lege Hageveld) de winnaars bekend-
gemaakt. De week werd afgesloten 
met een gezellige borrel. x

Veel talent tijdens HIT-finales

De jeugd heeft zeker de toekomst, zo 
bleek onder meer in de Lutherse kerk 
(Foto: Stephanie Driessen).

heemstede - Op zaterdag 25 april 
geeft Jaap Toorenaar een voor-
dracht over zijn boek 'Mijn moeder 
zei altijd'. Deze voordracht vangt 
aan om 14.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. 'Mijn moeder zei altijd' is 
een grote verzameling uitspraken 
over uitspraken van moeders. 
Elke familie heeft z'n eigen favo-
riete wijsheden en daarom komt 
Boekhandel Blokker, in samen-
werking met De Bezige Bij, met de 
ludieke actie 'Win je eigen regel 
op een tegel'. Stuur een spreuk in 
en de leukste spreuk wordt op een 
tegeltje geplaatst. Deelnemen aan 
deze actie kan tot 30 april. x

Voordracht 
Jaap Toorenaar

heemstede - Op zaterdag 2 mei 
signeert Willeke Alberti haar boek 
'Een leven als een lied' van 11.00 
tot 12.00 uur bij Boekhandel Blok-
ker (Binnenweg 138, Heemstede). 
Willeke Alberti heeft dit jaar haar 
70ste verjaardag gevierd. Alles wat 
ze doet, komt voort uit haar passie 
voor zingen; het laten horen van 

haar lied. Maar wie is de zangeres 
van dit kleurrijke lied? Ter ere van 
haar verjaardag blikt zij samen met 
Belinda Meuldijk in Een leven als 
een lied terug op haar leven. Vele 
familieleden en vrienden komen aan 
het woord en leveren verhalen, die 
nooit eerder verteld werden. x

Signeersessie Willeke Alberti
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LEEUWENHORST AUTOMOTIVE 
www.leeuwenhorst-automotive.nl  ☎ 023- 6200967

Inkoop - verkoop - reparatie - onderhoud - airco service

Onze occasions staan bij garage Heemstede (H)
en bij garage Flinterman (B) in Bentveld.

Occassions
Chevrolet Nubira, stationw. 1.6 16 V limited Edition, 75.000 km 2009 €  5.950,00 H
Fiat Fiorino 1.3 diesel, (grijs kenteken) full options, (excl. BTW) 2010 €  6.000,00 H
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, zwart, airco, 76.000 km 2012 €  6.450,00 H
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, zwart, airco, 80.000 km 2009 €  5.750,00 B
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, blauw metallic, airco, 62.000 km 2007 €  4.495,00 H
Ford Windstar 3.8 V6 SE aut., full option, slechts 106.000 km 2002 € 3.950,00 H
Fiat Grande Punto 1.2 eerste eigenaar, blauw met., airco 2009 € 6.450,00 H
Fiat Grande Punto 1.4, donkergrijs met., airco, 51.000 km 2007 € 6.250,00 B
Fiat Grande Punto 1.4 T-jet, 6 versnellingen, airco, etc. 2008 € 5.750,00 H
Ford Fusion, zwart metallic, airco, 107.000 km 2004 € 4.350,00 H
Ford Ka, rood, 64.000 km 2010 € 5.950,00 H
Hyundai Getz 1.3 GLS, aut., stuurbekrachtiging, elektr.ram. etc. 2004 € 4.350,00 B
Jaguar X- type 2.5 V6 Estate, aut., d.blauw, navigatie 129dkm 2005 € 7.250,00 B
Jaguar S type, 3.0 V6, automaat, donkergroen, 149.000 km 2000 € 4.450,00 H
Jeep Grand Cherokee, 4.7 V8 Overland HO, full opt., 145.000 km 2004 € 7.950,00 B
Lancia Ypsilon 1.2, blauw metallic, airco, eerste eigenaar 2007 € 4.950,00 H
Lancia Ypsilon 1.2, zwart metallic, airco 2007 € 5.950,00 H
Lancia Ypsilon 1.4 Bi Colore, leer, climate control, etc. 2007 € 5.950,00 H
Lancia Ypsilon Gold, 5-drs, autom., nieuwste model 8.000 km!! 2013 € 12.950,00 B
Landrover Discovery 3 2.7 Td V6 HSE, autom., 7-seats, full option 2006 € 15.450,00 B
Nissan Micra, zwart met., airco, etc. 63.000 km 2007 € 5.950,00 H
Opel Corsa 1.2 sport, grijs metallic, 122.000 km 2003 € 3.950,00 H
Renault Twingo, rood, airco, 102.000 km 2008 € 4.750,00 B
Renault Espace 2.0 T, aut., nieuw mod., zwart met., 110dkm 2006 € 8.950,00 B
Renault Clio 1.2 Authentique, rood, 78.000 km 2004 € 3.950,00 B
Renault Scenic 1.6, groen metallic, airco, etc.  2000 € 1.950,00 H
Saab 9-3 1.8 turbo Linear, sedan, diverse opties, zwart 2006 € 5.950,00 H
Saab 9-5 Sport Estate 1.9 DiD (diesel), nieuw model 2006 € 6.250,00 B
Seat Ibiza 1.6 16V Reference, rood met., 62.500 km 2008 € 6.950,00 H
Skoda Roomster 1.6 Style, blauw met., airco, nieuwe distributie 2008 € 7.450,00 H
Volvo XC 90 2.5 diesel D5 Momentum, autom., model 2007, 
7-seats 2006 € 14.950,00 B

Cabrio’s;
MG- F 1.8 Heritage groen met., leer, hardtop, etc. 99.000 km 1999 €  4.950,00 B
Volkswagen EOS cabrio, grijs met., leer, etc. 80.000 km 2007 €  11.950,00 B

Zandvoortselaan 4
2106 CN Heemstede,

023- 5293577
info@garageheemstede.nl

www.garageheemstede.com

Zandvoortselaan 365
2116 EP  Bentveld,

023- 5242212
info@flintermanoccasions.nl
www.flintermanoccasions.nl

Koningin Wilhelminaschool op 
de planken met 'Cirque de KWS'

haarlem/overveen - In het kader van het 75-jarige bestaan 
van de Koningin Wilhelminaschool in Overveen hebben kin-
deren hun ouders getrakteerd op een levendige musical in 
Het Schoter in Haarlem: 'Cirque de KWS'. In een wervelend 
optreden zijn er leeuwentemmers, acrobaten en diverse 
andere circusartiesten voorbijgekomen. Met als klap op de 
vuurpijl een eigen vertolking van Hans Klok, inclusief de 
wapperende blonde manen. Met veel energie en enthousi-

asme is Cirque de KWS is tot stand gekomen met begelei-
ding van alle leerkrachten en jeugdtheaterschool Mama-
gaai. Dergelijke activiteiten worden gefinancierd vanuit het 
KWS Fonds. Een fonds, dat is opgericht voor extra onder-
wijs op het gebied van kunst, cultuur en muziek en waarin 
ouders vrijwillig bijdragen. Met als resultaat dat kinderen 
extra gestimuleerd worden hun talent te ontwikkelen. En 
daarvan was Cirque de KWS een mooi bewijs (Foto: pr). x

Vrijdag 24 april

20.00-22.00 uur | Workshop 'Liefde'

Wat is liefde? En waar voel jij liefde? 
En hoe ga jij om met liefde? Hoe 
beweegt liefde zich in jou, maar ook 
richting de ander? Deze avond gaat 
over liefde voor jezelf, de ander en 
over geven en ontvangen. We gaan 
de liefde in beweging zetten en 
ervaren wat dat met ons doet.
Karina de Jong, Haarlem.

Zaterdag 25 april

14.00-16.00 uur | Carlos Castaneda's 

Tensegrity-oefengroep

Tensegrity is een traditie afkomstig 
uit het oude Mexico bestaande uit 
oefeningen, die helpen om welzijn 
te ervaren. Tijdens de komende 
oefening zullen we samen energeti-
sche passen beoefenen en bewegin-
gen maken met lichaam en ademha-
ling, die de fysieke en energetische 
stroom herstellen in ons wezen.

Geert Heidema, Haarlem.
19.30-21.00 uur | Tibetaans klank-

schaalligconcert

Ontdek wat het effect is van de tril-
lingen van Tibetaanse klankschalen 
op het lichaam. Je wordt onderge-
dompeld in een bad van weldadige 
klanken. Je komt in een meditatieve 
sfeer en een gevoel van diepe ont-
spanning verspreidt zich door het 
hele lichaam.
Yogastudio Kleverpark, Haarlem.

Zondag 26 april

13.30-17.30 uur | Workshop 'Raw 

food'

Voor iedereen die wil kennismaken 
met superfoods, met het bereiden 
van raw food-gerechten en graag 
gelijkgestemden wil ontmoeten in 
een ontspannen en leerzame set-
ting.
Rawfoodie's Keuken, Hillegom.
14.00-17.00 uur | Verdiep een relatie 

met haptonomie en Argentijnse tango

'Verdiep je relatie met haptonomie 
en Argentijnse tango' staat voor 
een workshop plezier en aandacht 
hebben met je partner. Hoe je met 
elkaar danst, zegt iets over hoe je 

met elkaar in de relatie bent. Een 
verandering in de dans is een veran-
dering in je relatie.
Eline Blom, Haarlem.

Dinsdag 28 april

19.30-21.30 uur | Workshop Oriënta-

tie mindfulness

Ben je nieuwsgierig waar mind-
fulness over gaat en wat het voor 
jou leven kan betekenen? Deze 
workshop geeft je inzicht in wat de 
achtweekse mindfulnesstraining jou 
te bieden heeft. We zullen verschil-
lende mindfulnessoefeningen doen 
en er is volop mogelijkheid om te 
ervaren en vragen te stellen.
Wolram Meyer, Haarlem.

Donderdag 30 april

19.30-21.30 uur | 5Ritmes Spirit 

Dance

De 5Ritmes van Gabrielle Roth laten 
je lijf vloeiend, staccato, chaotisch, 
lyrisch en stil dansen, zonder voor-
geschreven pasjes. Een eenvoudig 
uitgangspunt met een hele wereld 
aan wijsheid daarachter. Vrolijkma-
kend, energiegevend.
Tineke de Wit, Haarlem.

Zaterdag 2 mei

10.30-14.00 uur | Mindful wandelen 

in de duinen rond Zandvoort

Vaak wandelen wij zonder ons vol-
ledig bewust te zijn van de natuur 
om ons heen en de ervaringen, 
die wij tegen kunnen komen. Vaak 
worden wij afgeleid door gedachten 
of gesprekken, waardoor de natuur 
niet volledig tot ons komt. De stilte-
wandeling 'Mindful wandelen' daagt 
je uit echt contact te maken met de 
natuur en de voedende kracht van 
de natuur toe te laten.
Richard Buijtenhek, Zandvoort.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Karina de Jong (Foto: pr).

Geert Heidema (Foto: pr).

Haptonomie en tango (Foto: pr).

Mindful wandelen in de duinen (Foto: 
pr).

HAARLEM - Vanaf 1 juli gaat Denise de 

Boer aan de slag als adjunct-direc-

teur van het Frans Hals Museum | De 

Hallen Haarlem. Als rechterhand van 

algemeen directeur Ann Demeester 

richt zij zich op het versterken van de 

fondsenwerving en de interne orga-

nisatie.

De Boer is afkomstig van het Amster-
dam Museum waar zij de functie 
van Teamleider Fondsenwerving & 

Sponsoring heeft vervuld. Zij heeft 
een opleiding Bedrijfseconomie 
(Finance) én Kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam afge-
rond. Als adjunct-directeur gaat zij 
de voorwaarden scheppen voor het 
optimaal realiseren van de artistieke 
plannen van de algemeen directeur. 
Daarbij levert zij een actieve bijdrage 
aan de financiële, personele en 
organisatorische ontwikkeling en 
beleidsvorming van het museum. x

Nieuwe adjunct-directeur 
bij Frans Hals Museum

bloemendaal - Op donderdag 30 
april is er een lezing over de reis 
van Rudolf Hess naar Schotland 
door Wim van Hooff. De Duit-
sers probeerden vrede met de 
Engelsen te krijgen, om zo een 
'tweefrontenoorlog' te voorko-
men. De lezing vindt plaats op de 
locatie Bloemendaalseweg 125 in 
Bloemendaal. Deze vangt aan om 
10.00 uur. Aanmelden kan via tel.
nr. 023-5250366. Ook op donder-
dag 30 april vindt een cultuuruit-
je plaats naar Huize Leyduin in 
Vogelenzang. Aanvang is om 12.00 
uur. De kosten zijn 25 euro. Men 
wordt thuis opgehaald. Voor aan-
melding, tel. 023-5845300 / 023-
5250366. Beide activiteiten wor-
den georganiseerd door Welzijn 
Bloemendaal. x

Lezing over 
reis van Hess

haarlem - Pletterij Debat en Cul-
tuur vertoont in mei tijdloze film-
klassiekers. Het aanbod is afwisse-
lend: zowel bejubelde klassiekers 
als onterecht vergeten (cult)films 
passeren in de Cinema Club de 
revue. Mei is de maand van de 
zwijgende film. Het programma: 
dinsdag 5 mei 'Sunrise, a song of 
two humans' (F.W.Murnau, 1927), 
dinsdag 12 mei 'The docks of New 
York' (Josef von Sternberg, 1928), 
dinsdag 19 mei 'The big Parade' 
(King Vidor, 1925) en dinsdag 25 
mei 'Nosferatu' (F.W.Murnau, 
1921). Alle voorstellingen begin-
nen om 20.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 3 euro, tot 25 jaar betaalt 
men 1,50 euro (inclusief lidmaat-
schap). Er is geen pinapparaat aan-
wezig. Reserveren is gewenst en 
is mogelijk via reserveren@plet-
terij.nl of tel.nr. 023-5423540. De 
Pletterij is gevestigd aan de Lange 
Herenvest 122 in Haarlem. Voor 
meer info: www.pletterij.nl. x

Zwijgende films 
in Cinema Club
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heemstede - Wijkverpleegkundige Jos 
de Blok stoorde zich zoals zo veel van 
zijn collega's aan de bureaucratie in 
zijn vak en hij zag zichzelf steeds min-
der tijd hebben voor de cliënten in zijn 
wijk. Hij besloot een eigen thuiszorg-
organisatie te beginnen in zijn woon-
plaats Almelo. Zonder managers, en 
met kleine zelfstandige teams. Inmid-
dels is het concept 'Buurtzorg' lan-
delijk uitgerold en vierden de teams 
'Heemstede' van Buurtzorg afgelopen 
week hun eerste lustrum.

door Marilou den Outer

Als we twee van de Buurtzorgmede-
werkers in Heemstede spreken, is 
het kantoortje aan de Glipperweg 
nog in feeststemming. Bloemen 
en felicitatiekaarten herinneren 
aan het feestje van de dag ervoor. 
"Het gaat heel goed met Buurtzorg 
Heemstede!", vertelt Gerda van den 

Hoorn. "Er is veel vraag naar onze 
thuiszorg, zo veel dat we ander-
half jaar geleden gesplitst zijn en 
nu een tweede team hebben, met 
kantoor aan het Wiekenplein." Van 
den Hoorn stapte vier en een half 
jaar geleden over naar Buurtzorg. 
Belangrijkste reden voor haar was, 
dat al het werk in teamverband 
wordt gedaan en dat ze zelfstandig 
kan werken. "Iedereen in het team 
van medewerkers in 'Heemstede 
2' is verantwoordelijk voor eigen 
cliënten en iedereen springt als 
dat nodig is ook in voor een ander. 
Is het werk klaar, dan is het werk 
klaar. Je bent hier niet verplicht 
op kantoor te blijven en klusjes te 
gaan doen om de uren toch gevuld 
te krijgen."

Flexibiliteit
Caroline Rademakers, die vanaf 
het begin bij Buurtzorg Heemstede 
betrokken is, vult aan: "Als mede-
werker moet je wel flexibel zijn. 
Een baan van drie dagen zit er bij 
ons niet in, je werkt hier in dag-
delen. Bovendien hebben we om 
beurten een dag dienst, in de 24 
uursbereikbaarheid."

Oplossingsgericht
Dit alles dus volgens het concept 
van Jos de Blok: "Stop met alle 
controles en bureaucratie, ga uit 
van vertrouwen en zelfstandigheid 
van de medewerkers in de teams. 
Leer ze efficiënt oplossingsgericht 
samen te werken en te denken."
Grote tijdwinst zeggen beiden te 
halen dankzij het 'zeer slimme 
administratiesysteem'. "Dat heeft 
hij heel goed gezien", aldus Radema-
kers, doelend op oprichter De Blok. 
"Ja, het lijkt wel een goeroe", lacht 
ze. "Maar hij heeft het hele systeem 
gewoon uiterst doordacht in elkaar 
gezet. We hebben allemaal een iPad 
en alle administratiesystemen, die 
voor de thuiszorgtaken nodig zijn, 
zijn aan elkaar gekoppeld. Het 
invullen is een fluitje van een cent. 
En mede daardoor zijn de medewer-
kers extra gemotiveerd."

Kleine teams
In totaal werken nu ruim 9.000 
mensen bij Buurtzorg. Ze zijn in 
dienst van het landelijk kantoor. 
De teams zijn klein. Van den Hoorn: 

"Wij zijn met zeven. Worden het er 
tien of elf, dan is het team eigenlijk 
al te groot." Om een team financieel 
goed draaiend te houden, is vereist 
dat zestig procent van de tijd daad-
werkelijk wordt besteed aan het 
helpen van cliënten. "Daar zitten 
wij gemiddeld wel aan. En mochten 
we het opeens extra druk hebben, 
dan kunnen we altijd beroep doen 
op oproepkrachten", aldus Van den 
Hoorn.
Het kantoor aan de Glipperweg 
wordt gehuurd van de gemeente. 
Het oogt sober en dat past ook in 
de opzet van de oprichter. Huren 
mogen nooit duurder zijn dan 500-
600 euro per maand. En nee, Astrid 
van Galen die deze ochtend veel 
bij de kantoorcomputer zit, is geen 
secretaresse, want die zijn er per 
definitie niet bij Buurtzorg.

Lage overheadkosten
Het Buurtzorgconcept lijkt omge-
ven met vooral veel zonneschijn. 
Merkt het team dan helemaal niets 
van de bezuiniging van tien pro-
cent, die staatssecretaris Martin 
van Rijn de zorg landelijk heeft 
opgelegd? Caroline Rademakers: 
"Het valt erg mee. Wij besparen 
structureel al veel, omdat we lage 
overheadkosten hebben. We heb-
ben wel iets moeten inleveren op 
zorg in de nacht en bijvoorbeeld 
de extra taken in de fysiotherapie, 
maar dit is niet ten koste van de 
kwaliteit gegaan. Het is vooral een 
kwestie van beter organiseren. We 
spreken nu vaker ook familieleden 
aan, vragen aan hén om dat wande-
lingetje met vader te maken."

Cursussen
Ook Buurtzorg ziet het in de prak-
tijk: mensen blijven langer thuis 
wonen, komen niet zo snel meer in 
aanmerking voor een plaats in een 
verzorgingshuis. Zelfredzaamheid 
is belangrijk. Buurtzorg Heemstede 
gaat daarop inspelen door cursus-
sen aan te bieden: ziekenverpleging 
voor mantelzorgers, wandelgroep-
jes van ouderen met rollators. "Dat 
doen we met andere organisaties 
samen, bijvoorbeeld Casca, en we 
proberen zoveel mogelijk vrijwilli-
gers enthousiast voor deze activitei-
ten te maken", zegt Gerda van den 
Hoorn tot besluit. x
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Afscheidskamer Eksterlaan
“Mijn man en ik wonen al jaren in Haarlem-Noord en we zijn daaraan verknocht. Wat ons af en toe 
bezig houdt is: waar zouden we opgebaard kunnen worden? Thuis willen we dit niet.”

Sinds vorig jaar is dit gelukkig mogelijk in Haarlem-Noord. 
Het voormalig kantoor van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding aan de Eksterlaan is verbouwd tot 
een sfeervolle 24-uurs Afscheidskamer. Hier kan een overledene worden opgebaard tot de uitvaart. De 
familieleden kunnen onbeperkt, zonder afspraak, en in volstrekte privacy bij hun dierbare zijn.
Afscheidskamer Eksterlaan ligt vlakbij Crematorium Haarlem en de begraafplaatsen Akendam en St. 
Jozef. 

Wat is er mogelijk?
De ruimte biedt de gelegenheid voor een officiële condoleance tot ongeveer 50 personen. 
Op de dag van de uitvaart kan van hieruit het vertrek plaatsvinden.
Voor een opbaring in de 24-uurs Afscheidskamer met een sleutel, inclusief vrij gebruik van koffie en 
thee, zijn de kosten € 135,- per dag.
Zonder sleutel, alleen op afspraak, zijn de kosten € 100,- per dag. 

Behalve via Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding, kunt u ook gebruik maken van de Afscheidskamer 
via de andere uitvaartondernemingen in de regio. 

Afscheidskamer Eksterlaan ligt aan de Eksterlaan 104, 
2026 XJ te Haarlem, op de hoek met de Vergierdeweg.

Buurtzorg Heemstede 
viert eerste lustrum

Minder bureaucratie, meer aandacht voor cliënten

Enkele leden van het team van Buurtzorg Heemstede voor het kantoor aan de 
Glipperweg: v.l.n.r. Astrid van Galen, Lex Koning, Gerda van den Hoorn en Caro-
line Rademakers (gehurkt) (Foto: Marilou den Outer).

Kermispret

haarlem - De kermis op de Grote Markt in Haarlem is woensdagochtend 15 april 
geopend. De kermis heeft ook dit jaar weer attracties voor zowel kinderen als 
ouderen. Zo zijn onder andere de Polyp, Free Style Wip, de grijpkranen en de 
Kamelenrace weer vertegenwoordigd. Blikvanger van de Grote Markt is het 
enorme Reuzenrad, die voor de voormalige Brinkmann Passage staat. Hiermee 
hebben de bezoekers uitzicht over heel Haarlem. Voor de mensen die het eve-
nement nog wat prijzig vinden, zijn er op de website www.kermis-haarlem.nl 
kortingsbonnen te verkrijgen. De kermis is doordeweeks van 12.00 tot 23.00 
geopend. In het weekend kan je van 11.00 uur tot middennacht op de Grote 
Markt van de kermis genieten. Na Koningsdag is de kermis echter weer voorbij, 
maar kan je nog wel naar de Zaanenlaan in Haarlem. Die kermis is van 24 april 
tot 5 mei te bezoeken (Tekst en foto: Nena Vlas). x

haarlem - De reparateurs van het 
Repair Café Haarlem-West staan 
woensdag 29 april klaar in Het 
Badhuis, aan het Leidseplein 49 in 
Haarlem. Vakkundige vrijwilligers 
helpen gratis bij alle mogelijke 
reparaties. Samen met de bezoeker 
proberen ze een oplossing te vin-
den. Bezoekers nemen van thuis 

defecte spullen mee. Koffiezetap-
paratuur, cd-spelers, stofzuigers, 
computers, fietsen, waterkokers, 
kleding; alles wat het niet meer 
doet of waar wat aan mankeert, 
is welkom. Een afspraak maken is 
niet nodig. Het Repair Café duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur. x

Repair Café in Het Badhuis
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

NIEUWE VLOER 
IN 1 DAG?

Gratis verwijderen oude vloer.
Ook gordijnen. 

Winkel aan huis.
www.stoffeerklus.nl

Amstelveen 020-6406190

haarlem - Op de dag dat het Bloemencorso Bollen-
streek in Haarlem staat, vindt in de Philharmonie een 
uniek optreden van drie oer-Haarlemse koren plaats. 
Dit zogenoemde Corsoconcert op zondag 26 april 
wordt gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van Gebouw Zang en Vriendschap. Gastheer 
Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap 
zingt samen met de COV Haarlem en het Oratorium-

koor Kennemerland. Alle drie de koren gebruiken het 
gebouw voor hun wekelijkse repetities, maar traden tot 
nu toe nog nooit met elkaar op. Aanvang is om 15.00 
uur. Kaarten voor het Corsoconcert kosten 12,50 euro. 
Deze zijn verkrijgbaar bij de VVV op de Grote Markt 2 
in Haarlem, aan de kassa van de Philharmonie (Lange 
Begijnestraat 11, Haarlem) en via www.theater-haar-
lem.nl. (Foto: pr). x

Corsoconcert met drie koren



Afscheid van 
boekhandel in
Bloemendaal

Lintjesregen in
Heemstede, niet
in Bloemendaal

Natuur bezig met
sterke comeback
bij Leyduin

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 30 april 2015

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 1 mei - do 7 mei)
Rolmops van gerookte runderlende, 
gemarineerde asperges en vadouvan 

mayonaise
In limoensap gemarineerde dorade 

met tomaten riso�o
Citroenkwarktaart met 

passievruchtensorbet € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 4 mei - do 7 mei)
Schnitzel met Stroganoff saus  € 10,50

Moederdagbrunch of - diner op 
Tespelduyn, bekijk de website!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Positief in beeld

heemstede - Op diverse plaatsen in Heemstede werd maan-
dag Koningsdag gevierd. Met een officieel tintje in en rond 
het raadhuis, waar onder meer de dragers van een konink-
lijke onderscheiding werden ontvangen, maar in de straten 
was het vooral ongedwongen en gezellig. Veel muziekop-
tredens aan de Jan van Goyenstraat en het Wilhelminaplein 
en vooral veel verkoop aan de Sportparklaan. Een lange rij 
van kramen en kleedjes was daar aan weerszijden opge-
steld. Het geheel had meer weg van een braderie dan van 
een Koningsdagspektakel, er was ook weinig oranje in 
het straatbeeld. Opvallende uitzondering was een kraam 

met moslima's, met oranje hoofddoek. Ze deelden gratis 
Korans uit en gezoete muntthee. Het bleek om een clubje 
vriendinnen uit Haarlem te gaan, die namens moslimorga-
nisatie Alkhattab 'zichtbaar in de straat' wilden zijn, om 'de 
islam positief in beeld te brengen'. "We krijgen alleen maar 
positieve reacties", aldus een van de Haarlemse dames. "En 
wie niet positief tegenover ons staat, loopt denk ik gewoon 
door." Verder waren voor de jeugd allerlei sportieve activi-
teiten georganiseerd:  je evenwicht bewaren op een bewe-
gende surfplank of gewoon een lekker potje straatvoetbal 
(Tekst en foto: Marilou den Outer). x

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

heemstede - De Gemeente Heemstede 
herdenkt op maandag 4 mei allen - 
burgers en militairen - die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar 
ook ter wereld zijn omgekomen of 
vermoord sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog, in oorlogs-
situaties en bij vredesoperaties. 's 
Avonds is er een stille tocht vanaf 
het raadhuis naar het monument 
aan de Vrijheidsdreef, waar een 
korte herdenkingsceremonie wordt 
gehouden. De gastspreker is dit jaar 
inwoner Wim de Wagt, schrijver, 
kunsthistoricus en journalist, en 
bestuurslid van de Stichting Joods 
Monument Heemstede.

De burgemeester nodigt de inwo-
ners van Heemstede uit met gepas-
te eerbied deel te nemen aan de 
stille tocht. De stoet vertrekt om 
19.40 uur vanaf het raadhuis en 
arriveert kort voor 20.00 uur bij 
het monument aan de Vrijheids-
dreef. Om 20.00 uur wordt twee 
minuten stilte in acht genomen ter 
nagedachtenis aan de gevallenen. 
Het programma van de avondher-
denking staat op www.heemstede.
nl; op de avond zelf wordt een 

programmaboekje met de spee-
ches en gedichten ter plaatse aan 
de aanwezigen uitgereikt. Voor 
de minder validen is een zitplaats 
beschikbaar.

Gastspreker
Elk jaar vraagt de burgemeester 
een inwoner van Heemstede een 
toespraak te houden bij de doden-
herdenking. Dit jaar heeft zij Wim 
de Wagt uitgenodigd als gastspre-
ker bij de ceremonie op de Vrij-
heidsdreef. Wim de Wagt is schrij-
ver, kunsthistoricus en journalist, 
en bestuurslid van de Stichting 
Joods Monument Heemstede. Hij 
schreef onder andere het boek 'De 
kunst van het herinneren, Een reis 
langs de verbeelding van verdriet 
en schoonheid'.

Onthulling monument
Eerder op de avond, vanaf 18.15 tot 
19.10 uur, wordt op de Vrijheids-
dreef een gedenkteken voor de 
162 joodse oorlogsslachtoffers uit 
Heemstede onthuld. Dit gedenkte-
ken is geïnitieerd en gerealiseerd 
door de Stichting Joods Monument 
Heemstede. Belangstellenden zijn 

ook voor deze ceremonie uitgeno-
digd. Het officiële gedeelte begint 
stipt om 18.30 uur.

Overdag
Om 09.30 uur zal een delegatie van 
de gemeente samen met vertegen-
woordigers van het college van B en 
W van regiogemeenten in besloten 
kring (dus zonder pers of publiek), 
een krans plaatsen op de Eerebe-
graafplaats in Overveen. Tevens 
leggen burgemeester en wethou-
ders van Heemstede kransen bij 
de vier graven van Heemsteedse 
verzetshelden op de Eerebegraaf-
plaats. Verder zorgt de gemeente 
voor een krans bij de gedenkplaat 
voor Marinus Vaumont in de Jacob 
van Campenstraat (hoek Haven-
straat).

Vlaggen
Indien men de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog wil her-
denken door op 4 mei halfstok 
te vlaggen, dan wordt dit door 
het gemeentebestuur bijzonder 
op prijs gesteld. Het eerbetoon is 
vanaf 18.00 uur tot zonsondergang 
(kort na 21.00 uur). x

Dodenherdenking in Heemstede

heemstede - Op woensdag 6 mei 
geeft Toni Boumans een lezing 
over haar boek 'Een schitterend 
vergeten leven - de eeuw van 
Frieda Belinfante'. Aanvang is 
om 20.00 uur bij bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. Belinfante was de 
eerste vrouwelijke dirigent van 
Nederland. Ze trad op in het 
Concertgebouw met een eigen 
kamerorkest, maar haar carrière 
werd getorpedeerd door de oor-
log. Toen de nazi's binnenvielen, 
ontbond ze haar orkest en werd 
ze, hoewel van joodse afkomst, 
actief in het verzet; ze was een 
van de drijvende krachten achter 
de aanslag op het Amsterdamse 
bevolkingsregister in 1943. Na 
de oorlog vertrok ze, volkomen 
ontgoocheld, aan boord van het 
passagiersschip Queen Mary 
naar Amerika, om nooit meer 
in Nederland terug te keren. 
De toegangsprijs voor de lezing 
bedraagt 5 euro. Reserveren is 
gewenst: 023-5282472. x

Lezing over 
Frieda Belinfante

bennebroek - Op vrijdag 1 mei is 
Joris Obdam te gast bij het Tref-
puntcafé (Akonietenplein 1, Ben-
nebroek). Opdam is sinds 2009 
als straatpastor verbonden aan 
Stem in de Stad. Hij komt vertel-
len over zijn werk met en voor 
dakloze en verslaafde mensen in 
de binnenstad van Haarlem. De 
deuren gaan om 20.00 uur open. 
Om 20.30 uur begint het Tref-
puntcafé. x

'God in de goot'
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De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

gratis inloopspreekuur
BIJLES EN

huiswerkbegeleiding
voor middelbare

scholieren Plaats:
Bibliotheek.

Haarlem-centrum. tijd:
zaterdag 10.00-12.00
uur.info: 023-5261135
www.wietskebreman.nl

 

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

BEAUTYSALON
te huur in kapsalon
Haarlem centrum

JoostHair&Beauty zoekt
schoonheidsspecialiste

voor leuke samenwerking.
Bel voor informatie

06 203 401 56
of 023 5326722

info@joosthairandbeauty.nl
 

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

Lekker naar het strand,
werk of de stad met een

scooter van
SCOOTS2GO

Leuke nieuwe en gebruikte
Vespa, Sym, Kymco,

Piaggio, AGM scooters.
Ook onderhoud en banden.
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL
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Schminker krijgt bezoek

bloemendaal - Ook in Bloemendaal was het afgelopen 
maandag 'Oranje boven'. Er was tijdens Koningsdag voor 
ieder wat wils in de diverse kernen van de gemeente. Op 
de Donkerelaan in Bloemendaal konden kinderen bij-

voorbeeld geschminkt worden. Op de foto burgemeester 
Aaltje Emmens-Knol in gesprek met Casper Wilmering, 
die al jarenlang de jeugd schminkt (Foto: Cor van Ipe-
ren). x

bloemendaal - Afgelopen dinsdag zijn 
in de gemeente Bloemendaal 16 bor-
den geplaatst, die herinneren aan de 
tijd van de Tweede Wereldoorlog. De 
borden zijn punten in de Fietsroute 
van de Oorlogshistorie Bloemen-
daal, die elke belangstellende tot 31 
augustus kan fietsen. Vanaf 10 mei 
zijn boekjes met routebeschrijvingen 
beschikbaar op diverse verkooppun-
ten in de dorpskernen.

door Marilou den Outer

De borden markeren bekende en 
onbekendere plaatsen, die herinne-
ren aan Bloemendaal in oorlogstijd. 
In Bloemendaal-dorp staan onder 
andere foto's van Ortskommandan-
tur en een hoofdkwartier van een 
Luftwaffedivisie, destijds gevestigd 
in Huize Wildhoeve aan het Kerk-
plein.
Verderop in de lommerrijke rustige 
straten ten zuiden van hockeyclub 
Bloemendaal wacht nog een ver-
haal. Daar staat een foto van voor-
malig hotel Duin en Daal van waar-
uit de executies van tien inwoners 
van Haarlem en omstreken werden 
gecoördineerd, als vergelding voor 
de moord op een onderofficier van 
de Duitse Wehrmacht.  Een begrafe-
nisondernemer werd op 2 februari 
1943 gesommeerd tien doodskisten 
af te leveren bij het hotel en vervol-
gens mee te gaan naar de duinen 
om de daar geëxecuteerden af te 
voeren.

Een heftig verhaal, maar een bewo-
ner die het fotobord geplaatst ziet 
worden schuin tegenover zijn huis 
en direct komt toesnellen, heeft er 
weinig oor voor. Hij is vooral geïnte-
resseerd wanneer het bord weggaat, 
hij heeft 'niet zoveel zin ertegen-
aan te kijken'. Robert Verrijken van 
Stichting Oorlogshistorie Bloemen-
daal, die de plaatsing van de borden 
deze ochtend begeleidt, probeert de 
man gerust te stellen: het gaat om 
een fietstocht ter herinnering aan 
de oorlog, en 31 augustus worden 
ze weggehaald. "U krijgt nog een 
informatiebrief in de bus."
De hele route is zo'n 30 kilometer 
lang en loopt van Bennebroek via 
Vogelenzang, Aerdenhout, Over-
veen en Bloemendaal-dorp door 
de duinen naar het informatiecen-
trum Kennemerduinen aan de Zee-
weg. De officiële opening van de 
fietsroute is op 10 mei, bij Kraantje 
Lek. x

Fietsen langs oorlogshistorie
16 borden in Bloemendaal

Robert Verrijken (met hoed), voorzitter 
van Stichting Oorlogshistorie Bloe-
mendaal, en secretaris Edzard van 
Hasselt (Foto: Marilou den Outer).

Willemijn wint fiets

heemstede - Ter gelegenheid van Koningsdag heeft bakker Van Vessem in Heem-
stede een bijzondere actie geïntroduceerd. Door het sparen van tien oranje 
broodclips maakten de klanten kans op het winnen van een oranje fiets. Op 
zaterdag 25 april werd de winnaar bekendgemaakt en op maandag 27 april is 
de fiets overhandigd, en wel aan Willemijn. Ook aan de kinderen is gedacht. 
Tegen inlevering van een mooie bakkerskleurplaat kregen de jonge kunstenaars 
een verse krentenbol en maakten zij kans op een veilig oranje fietsvlaggetje 
(Foto: pr). x

heemstede - Op zaterdag 2 mei 
zijn er een interview en signeer-
sessie met Ad Fransen over zijn 
roman 'Vaderskind'. Aanvang 
is om 14.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede. In Vaderskind geeft 
Fransen deze vader met eerlijk 

en nietsontziend proza een stem 
en verlost hij zichzelf van een 
geheim. Een kind dat op de ver-
jaardag van Hitler wordt gebo-
ren en ook nog eens Adolf wordt 
genoemd, is haast gedwongen te 
speuren naar het oorlogsverle-
den van zijn vader. x

Signeersessie Ad Fransen
bloemendaal - De politie heeft zon-
dag rond 18.15 uur twee man-
nen van 23 en 24 jaar, afkom-
stig uit Ridderkerk en Haarlem, 
aangehouden voor bedreiging 
van beveilingspersoneel van een 
beachclub. Toen de gealarmeerde 
politie arriveerde, bleek dat de 
beveiligers de mannen hadden 
aangesproken op hun gedrag in 
de beachclub in Bloemendaal. De 
verdachten hebben vervolgens de 
beveiligers bedreigd. Die hebben 
aangifte gedaan en de verdachten 
zijn ingesloten. x

Mannen opgepakt 
voor bedreiging

aerdenhout - Bij De Nieuwe Kring, 
aan de Oscar Mendliklaan 3 in 
Aerdenhout, vindt op woensdag 
6 mei OpenBoek plaats. Er is een 
lezing. Daarnaast concerteert de 
fluitiste Eleonore Pameijer. Zij 
brengt werken van onder anderen 
Bach en Debussy. Aanvang is om 
17.30 uur. De kosten zijn 6,50 euro 
voor leden van De Nieuwe Kring 
en 10 euro voor niet-leden. Reser-
veren kan bij Hanneke van der 
Heijden, bij voorkeur via e-mail: 
kring.penningmeester@ziggo.nl. 
Bellen mag ook: 06-16396446. x

OpenBoek bij 
Nieuwe Kring

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

CO LO FO N
Het Weekblad Kennemerland Zuid verschijnt op donderdag huis-aan-huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, 

Heemstede, Overveen en Vogelenzang. Gezamenlijke advertentie-editie met De Haarlemmer voor Haarlem en Spaarndam: 

oplage 91.225.

Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, Postbus 8, 2200 AA Noordwijk. 

Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: info@buijzepers.nl. Internet: www.buijzepers.nl 

Advertentieafdeling: René Heemskerk, Hans van Veenendaal en Priscilla Heemskerk

Adres: zie uitgeverij. E-mail: verkoop@buijzepers.nl

Redactie: Peter Dofferhoff en Maarten Koop
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Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.

Bezorging: Bestelnet, 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzepers.nl/verspreiding

OpenBoek op Woensdag 6 mei 2015
door de bekende fl uitiste Eleonore Pameijer

Lezing en concert met o.a. werken: Marin Marais-Les Folies 
d’Espagne, JS Bach ( Partita), Claude Debussy-Syrinx, Houwert 
Krauss-Orpheus ( speciaal voor Eleonore geschreven).

Plaats : De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
Entree voor leden € 6,50, voor niet-leden € 10,00.

Zaal open (voor een drankje): 17.00 uur, 
Aanvang lezing en concert: 17.30 uur.



  4

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Ziek?

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Zondag 3 mei

10.00-16.00 uur | Kundalini Yoga 

Intensive

Na een lange periode van donkerte 
en binnen zitten, is het tijd om onze 
wintervacht af te gooien; we gaan een 
voorjaarsschoonmaak houden. De 
hele dag doen wij ontgiftende oefe-
ningen volgens de Kundalini-traditie.
Breath Walk, Haarlem.
14.00-16.00 uur | Verhaallezing 'Druk, 

druk, druk. Omgaan met een jachtige 

wereld'

We leven in een jachtige wereld. De 
meeste mensen voelen zich regel-
matig gejaagd. Tegelijkertijd hebben 
we meer vrij dan ooit. We zijn minder 
gaan werken, we hebben steeds meer 
mogelijkheden om leuke dingen te 
doen. Er is dus iets vreemds aan de 
hand. Hoe kun je bewust, plezierig en 
geconcentreerd je leven beleven zon-
der je te onttrekken aan je dagelijkse 
bezigheden?
Carmen de Haan, Bloemendaal.

Maandag 4 mei

19.30-21.30 uur | Herdenkingsavond in 

Burgemeester Rijkenspark

Stel je voor: een open plek in het bos. 
Het kampvuur brandt. De warme, 
melancholische klanken van een 
accordeon doordringen de stilte. 
Om het kampvuur zitten mensen, 
ingetogen, de aandacht naar binnen 
gekeerd. De accordeon zwijgt, het is 
20.00 uur en er is twee minuten stilte. 
Een vrouw richt het woord tot de 
aanwezigen en vertelt een indrukwek-
kend verhaal.
Carmen de Haan, Santpoort-Zuid.
20.30-22.00 uur | Vertelvoorstelling 

in kader van de Nationale Dodenher-

denking

Frans de Vette en Ankie Hoyer, beiden 
rasvertellers, komen ter ere van de 
Nationale Dodenherdenking met ver-
halen. Over mensen, die oog en oog 
met de dood stonden en kozen voor 
het Leven.
De Vertelschuur, Bloemendaal.

Woensdag 6 mei

15.00-16.00 uur | Poppenkast: 'Pas op! 

Wolletje Tim'

Poppentheater De Kleine Zon speelt 
'Pas op! Wolletje Tim', een poppen-
spel voor kinderen tussen de 3 en 8 
jaar. De warme winterjas wordt afge-
schoren van moeder schaap en Wolle-
tje Tim beleeft intussen van alles.
De Vertelschuur, Bloemendaal.

Donderdag 7 mei

10.00-17.00 uur | Masterclass door 

Senia

Het pad van ware meesterschapen 
en voorbij de illusie; in deze training 
word je voorbereid op de hoogste 
staat van zijn.
Spiritueel Centrum de Regenboog-
slang, Haarlem.

Zaterdag 9 mei

09.00-09.50 uur | Zelfhealingmedita-

tie: 'Jouw geboorteceremonie'

In deze meditatie word je meegeno-
men naar een diepe staat van medita-
tie en visualisatie rondom het tijdstip 
van je geboorte om jouw essentiële 
waarde, je staat van zijn, je bestaans-
recht en erkenning in het diepste van 
je wezen positief te herschrijven.
Manon de Jongh, Vijfhuizen.

Zondag 10 mei

10.00-18.00 uur | Ananda Satsangdag 

met Naropa

Op deze dag staat het soefiverhaal 
over het leven van Mojud op het 
programma. Mojud betekent letterlijk 

'iemand die aanwezig is'. Een diep 
vertrouwen en overgave aan het leven 
maken je vrij. Door naar het hart te 
luisteren en dit innerlijke kompas 
te volgen, kom je niet alleen op je 
bestemming, maar ben je dat ook. Dit 
hart is je ware meester.
Ananda, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Carmen de Haan (Foto: pr).

De Vertelschuur (Foto: pr).

Naropa (Foto: pr).

bloemendaal - Terwijl in Heemstede 
en Haarlem de lintjesregen neer-
daalde, bleef het in Bloemendaal 
stil. In laatstgenoemde gemeente 
zijn dit jaar geen koninklijke onder-
scheidingen uitgereikt door de bur-
gemeester. Er zouden wel twee aan-
vragen zijn gedaan, maar deze zijn 
niet behandeld wegens de hectiek, 
die er vorig jaar bij de Gemeente 
Bloemendaal ontstond naar aanlei-
ding van het dossier Elswoutshoek 
en het terugtreden van toenmalig 
burgemeester Ruud Nederveen. x

Geen lintjes in 
Bloemendaal

Lintjesregen daalt 
neer in Heemstede

heemstede - Ook in Heemstede vond vrijdag 24 april 
de lintjesregen plaats. Diverse inwoners kregen een 
koninklijke onderscheiding opgespeld door burge-
meester Marianne Heeremans. Op de foto van links 
naar rechts de gedecoreerden: Theo Klein, Alexander 

Dortland, Joke Ruitenberg Alphenaar, (burgemeester 
Marianne Heeremans), Rut Assendelft, René Wildeman 
en Rob Ingenhoest. Alle gedecoreerden zijn benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Foto: Gemeente 
Heemstede). x

haarlem - Op woensdag 13 mei 
opent COV Haarlem voor belang-
stellenden de deuren van haar 
repetitieruimte, aan de Jansstraat 
74 in Haarlem. Het oudste orato-
riumkoor van de stad (1911) is op 
zoek naar nieuwe leden en biedt 
die avond aan zangers en zange-
ressen de gelegenheid om mee te 
repeteren en de sfeer van het koor 
te proeven. De COV Haarlem voert 
elk jaar op Goede Vrijdag de 'Mat-
thäus Passion' van J.S. Bach uit, 

in de Grote Zaal van de Philhar-
monie. Daar vindt ook in oktober 
of november het najaarsconcert 
plaats. Dan staan er klassieke en 
soms ook moderne werken van 
beroemde componisten op het 
repertoire. Op de website www.
covhaarlem.nl vindt men meer 
informatie over het koor en het 
repertoire. Aanvang van de open 
repetitie is om 20.00 uur. Aanmel-
den kan via msjlangen@hotmail.
com. x

Open repetitie COV Haarlem

haarlem - De Willem Arondéus-
lezing van dinsdag 12 mei in de 
Grote of St. Bavokerk in Haarlem 
wordt verplaatst naar donderdag 11 
juni. Eurocommissaris Frans Tim-
mermans die de lezing houdt, kan 
om agendatechnische redenen niet 
op de eerder geplande datum van 
12 mei aanwezig zijn. Eenieder die 
zich reeds had aangemeld voor de 
lezing is inmiddels via een e-mail 
van de Provincie Noord-Holland 
geïnformeerd over de veranderde 
datum. Tevens is hen de mogelijk-
heid geboden om zich direct aan te 
melden voor de lezing van 11 juni. 
Geïnteresseerden zijn welkom bij 
de lezing. Men dient zich wel aan 
te melden via een aanmeldingsfor-
mulier. Na aanmelding worden de 
gratis toegangskaarten op 28 mei 
toegestuurd. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Zonder toegangskaart is er 
geen toegang tot de kerk. De ingan-
gen van de Grote of St. Bavokerk 
bevinden zich aan de Grote Markt 
22 en aan de Oude Groenmarkt 9 in 
Haarlem. De lezing start om 20.00 
uur, de kerk gaat open om 19.15 
uur. x

Arondéuslezing 
uitgesteld

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55
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bloemendaal - "Het doet me echt pijn 
dat deze zaak sluit", zegt een trouwe 
klant. Voor sommige klanten valt het 
afscheid nemen van Boekhandel Bloe-
mendaal zwaar. Terwijl Inge Happé tij-
dens de afscheidsborrel een drankje 
inschenkt, zegt een klant tegen haar: 
"Heel hartelijk dank voor alles wat u 
voor ons gedaan heeft. We hebben 
het altijd heel prettig gevonden om 
hier onze boeken te kopen."

door Christa Warmerdam

Voor Inge Happé en Roelf van der 
Laan is het zaterdag 25 april een 
vreemde dag. Want na 17 jaar is het 
nu toch echt afgelopen. De boek-
handel aan de Bloemendaalseweg is 
vanaf nu gesloten. "We hebben het 
altijd met heel veel plezier gedaan", 
zegt Happé. "Boeken verkopen is 
het leukste wat er is en we hebben 

het dan ook 17 jaar lang ontzettend 
fijn gevonden om dit werk te doen. 
We hebben klanten, die hier als 
kind al kwamen."
Het paar nam vorig jaar, op het 
moment dat het huurcontract 
verlengd zou moeten worden, de 
beslissing om te stoppen met de 
zaak. Tot op de laatste dag worden 
er nog volop boeken verkocht. De 
zaak staat aan het eind van de mid-
dag vol. Het paar wordt overladen 
met bloemen, cadeautjes en com-
plimenten.
Happé en Van der Laan kozen 
bewust voor een feestelijk afscheid. 
"Toen we in 1998 onze winkel in de 
Zijlstraat in Haarlem sloten, ging dat 
tamelijk geruisloos, want we waren 

blij dat we aan de slag konden gaan 
in Bloemendaal. Wim de Wit was 
blij dat zijn zaak, de boekhandel die 
zijn vader in 1938 oprichtte, werd 
voortgezet", laat Happé weten.
Het paar had graag gezien dat de 
boekhandel in Bloemendaal zou 
worden voortgezet, maar een opvol-
ger werd niet gevonden. Happé: "Ik 
hoop dat onze klanten naar onze 
collega's van de Kennemer Boek-
handel in de Kleverparkbuurt en 
naar Peter Slofstra van Papyrium 
in Bloemendaal dorp zullen gaan. 
Beiden hebben een uitstekende 
webshop, die alle beschikbare titels 
kan leveren. We hopen dat klanten 
de lokale winkels trouw blijven en 
de internetgiganten vergeten." x

Afscheid van boekhandel 
in Bloemendaal valt zwaar

Inge Happé en Roelf van der Laan zwaaien af

Roelf van der Laan (tweede van rechts) en Inge Happé (helemaal rechts) van 
Boekhandel Bloemendaal namen afgelopen zaterdag met een hapje en een 
drankje afscheid van hun klanten (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - "Zaaien doet zoemen! Vol-
gens mij wordt Nederland vanaf juli 
een groot zoemend bloementapijt", 
zegt Pim Lemmers uit Heemstede. 
Aan zijn initiatief om te zaaien voor 
bijen en vlinders werd op woensdag 
22 april - de Dag van de Aarde - door 
Nederland massaal gehoor gegeven. 
Zo werden er honderden zaadbommen 
in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 
en Utrecht 'gegooid'. Ook in de regio 
Kennemerland werd er gezaaid.

De landelijke zaaiactie is een ini-
tiatief van imker Pim Lemmers, 
Imkers Nederland, de Bijenstich-
ting en Greenpeace. Hiermee roe-
pen ze Nederland op om op braak-
liggende veldjes, tuinen en bermen 
bijvriendelijke bloemen te zaaien. 
Dat is nodig, omdat bijen zowel 
in de stad als op het platteland te 
weinig voedsel vinden. Scholie-
ren van de Bavinckschool zaaide 
woensdagochtend in de tuin van 
Stayokay Haarlem. De Groene Mug 
deelde zaadbommen uit. In Heem-
stede werd onder andere gezaaid bij 
Kom in mijn Tuin en op Basisschool 
de Icarus. De Gemeente Heemstede 
geeft de komende periode weer 
honderden zakjes bloemenzaad 
weg. De Gemeente Bloemendaal 
zaaide onlangs al diverse bermen 
in de gemeente met bijvriendelijke 
bloemenmengsels in.
"Zie deze actie als een vervolg op 
Zoemend Nederland", aldus Lem-
mers. "Toen twitterde ik hoe zou 
Nederland eruitzien wanneer wij 
alle braakliggende terreinen zou-
den inzaaien voor bijen en vlin-
ders. Intussen zijn er al meer dan 

530 locaties ingezaaid. Een aantal, 
dat de komende tijd door de zaaiac-
tie alleen maar groter zal worden." 
Lemmers zelf zaaide ook mee op 
meerdere plekken in Nederland: 
"De aftrap was in Monnickendam, 
waar in het recreatiegebied Het 
Hemmeland samen met kinderen 
van basisschool De Binnendijk 
werd gezaaid. Schitterend om kin-
deren het verhaal over het belang 
van de bijen uit te leggen. Zonder 
bijen zijn de schappen in de winkels 
leeg. Ongeveer tachtig procent van 
alle landbouwgewassen is namelijk 
afhankelijk van de bestuiving van 
(wilde) bijen."
Hierna vervolgde de imker zijn 
reis richting Hollandsche Rading, 
waar hij samen met de groepen 1, 
2 en 3 van de Bosbergschool zaai-
de. Tevens werd daar door hem het 
insectenhotel 'Het Fladderhuis' ont-
huld. Toen weer snel richting Haar-
lem waar Pim Lemmers samen met 
wethouder Cora-Yfke Sikkema een 
stuk berm bij de IJsbaan inzaaide. 
De dag werd in Heemstede afge-
sloten op het complex van Kom in 
mijn Tuin, waar wethouder Pieter 
van de Stadt samen met belangstel-
lenden zaaide.
"Het was een prachtige dag", blikte 
de huisimker van Vroege Vogels 
tevreden terug. "Niet alleen in 
Nederland, maar ook in Duitsland, 
België en in Engeland werd gezaaid. 
Gezien de vele reacties krijgt de 
zaai-actie in 2016 dan ook zeker 
een vervolg!"
Meer informatie is te vinden op 
www.zoemendnederland.nl. x

Heemstede in actie voor 
zoemend bloementapijt

Zaaien voor bijen en vlinders

Wethouder Van de Stadt is met zijn dochter ook aan het zaaien geslagen (Foto: 
Harry van Hoorn).

Voor de kortste weg op de arbeidsmarkt

PERSONEELSADVERTENTIES IN DE KRANT EN OP INTERNET
Meer weten? Bel 071-3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl

Brand bij Panneland

vogelenzang - In het bosgebied bij Panneland is dinsdag aan 
het einde van de middag brand ontstaan. Wandelaars zagen 
rond kwart voor zes brand in een soort wigwam, die in het 
bosgebied was gebouwd. Ze alarmeerde hierop de brand-
weer. Toen bleek dat de brand was overgeslagen naar een 
verderop gelegen gebied, werd de brand opgeschaald naar 
'middelbrand' en werden meerdere brandweer-eenheden 

opgeroepen om het vuur te komen bestrijden. Van de wig-
wam was niet veel meer over. Een gebied rondom de boom is 
uitgegraven om het vuur niet verder te laten verspreiden. Het 
gebied aan de andere kant van de weg, dat vlam had gevat 
is ook geblust en de boel is uitvoerig gecontroleerd met een 
warmtebeeldcamera. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak 
van de brand is geweest (Foto: Michel van Bergen). x
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Daar komt ze dan, een van de 
mooiste maanden van het jaar: 
mei. De bekende dichter Herman 
Gorter wijdde er een groot gedicht 
aan. Nog steeds de moeite waard 
om het eens te lezen.
De natuur komt er deze maand 
helemaal uit. Je voelt het in je bot-
ten en door een blij gemoed. Ga 
ervan genieten. Van al die bloe-
menpracht, de heerlijke vogelko-
ren, het jonge groen aan boom en 
struik.
Aanstaande zondag, 3 mei, staan 
in Thijsse's Hof (Mollaan 4 in Bloe-
mendaal) de IVN-gidsen om 14.00 
uur weer voor u klaar om u, hele-
maal voor niets, van het voorjaar 
in Thijsse's Hof te laten genieten. 
Maak er vooral gebruik van. Op 
onze website: www.thijsseshof.
nl vindt u meer informatie over 
onze Hof.
Op uw wandelingen door de natuur 
of tijdens het beleven van allerlei 
schoons in uw eigen tuin, komt u 
natuurlijk veel bekends tegen. In 
deze tijd van het jaar is dat beslist 
ook het zevenblad (zie foto), dat in 
het Latijn luistert naar de prachti-
ge naam Aegopodium podograria. 
In ons land heeft hij de toepasse-
lijke bijnaam 'tuinmansverdriet', 
omdat het een 'lastig onkruid' is. 
Zijn andere naam is hanenpoot, 
dit naar het uiterlijk van het jong 
uit de grond komende blad.
Voordat we goed en kwaad over 
deze plant gaan spreken eerst 
even de gegevens voor een cor-
recte determinatie. We volgen 
daartoe de twintigste druk uit 
1960 van de Geïllustreerde Flora 
van Nederland van Heimans, 
Heinsius en Thijsse. Bladzijde 622. 
Schermbloemfamilie. Geslacht 
Zevenblad. De omschrijving daar: 
'bladeren dubbel drietallig, dik-
wijls onvolkomen gesplitst, zodat 
er in het geheel 7 in plaats van 
9 blaadjes zijn, bovenste bladen 
drietallig. Bloemen wit, rose of 
groenachtig. Schermen veelstra-
lig; geen omwindsels of omwind-
seltjes. Bosplant en lastig onkruid. 
Juni-Sept.'
Verder wordt nog aangegeven 
dat de plant in de gematigde kli-
maatzone van Europa en Azië 
voorkomt.  Weer andere bronnen 
leren ons dat de bloemscherm een 
diameter heeft van 6 tot 9 centime-

ter en dat de plant tussen de 40 en 
100 centimeter hoog wordt.
Tijdens rondleidingen door de 
Hof krijgen we steevast vragen 
over het zevenblad. Voorname-
lijk vragen tuinliefhebbers: "Hoe 
kom je ervan af?" We antwoorden 
altijd: niet door schoffelen, wie-
den of uit de grond trekken. Dat 
maakt het probleem alleen maar 
erger, want dan breek je de zeer 
broze wortelstokken af en zorgt 
elk stukje daarvan voor weer een 
nieuwe plant. Ook bespuiten met 
een onkruidverdelger is maar een 
zeer tijdelijke oplossing. De wor-
telstok overleeft dat.
In Thijsse's Hof vinden wij de 
plant een prima verschijning. Ook 
in onze bossen en parken kan hij 
geen kwaad. Alleen in uw voed-
selrijke, vochtige stadstuin is hij 
een plaag. Mijn advies voor een 
goede bestrijding is: knip het blad 
af boven de grond en zorg er voor 
de grond zelf helemaal intact te 
houden. Door het blad te verwij-
deren, krijgen de wortelstokken 
geen voedsel meer, ze verschrom-
pelen en verdwijnen. En daarmee 
verdwijnt de plaag.
Het blad eten hoeft natuurlijk niet, 
maar het is prima spul. Het zit vol 
met vitamine C, caroteen, calci-
um, kalium, kiezelzuur en mag-
nesium, en laat zich uitstekend 
bereiden als spinazie, een pesto of 
als verse salade.
Yneke Bettink, die op zondag onze 
hovenier vervangt, weet alles af 
van eten uit de natuur en wil u 
vast wel wegwijs maken over het 
zevenblad.
Trouwens, voor de huisapotheek is 
zevenblad ook goed te gebruiken. 
Als je van de gekneusde blade-
ren een omslag maakt en die op 
de pijnlijke plekken van jicht of 
reuma legt, geeft dat pijnverlich-
ting.
Zo kan dit tuinmansverdriet 
door het te eten of als medicijn 
te gebruiken misschien wel tuin-
mansvreugde worden. Vergeet 
nooit beste mensen, de natuur is 
onze bondgenoot. Dat is de stellige 
overtuiging van 

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in mei

Zevenblad.

vogelenzang - Een voorbijganger ziet 
waarschijnlijk niets bijzonders aan 
het stuk land tussen Buitenplaats 
Leyduin en het spoor in Vogelenzang. 
Het oogt vooral groen. Maar ingewij-
den weten beter: het gebiedje is volop 
in ontwikkeling. Drie jaar geleden is 
ter plekke een groot plagproject uit-
gevoerd. De hele toplaag werd verwij-
derd, met als doel: de grond terugge-
ven aan de natuur. "Dat is heel aar-
dig gelukt. Het is verrassend hoeveel 
soorten zich hebben ontwikkeld. Er 
zijn al meer dan 180 plantensoorten 
te zien en er vliegen 16 soorten libel-
len rond", aldus Kees Planqué, die 
vanaf het eerste moment betrokken 
is bij het afplagproject.

door Marilou den Outer

Planqué was net met pensioen toen 
hij fietsend langs Leyduin de plag-
machines aan het werk zag. Zijn 
hart ging direct sneller kloppen. Als 
bioloog was hij ooit opgeleid voor 
veldwerk, maar in zijn werkzame 
praktijk zat hij vooral in het labo-
ratorium en het kantoor. Planqué 
stelde bij Landschap Noord-Holland 
voor om het gebied te monitoren, 
kort gezegd: zo precies mogelijk bij 
te houden wat er gebeurt. Dat vond 
men een goed idee en nu loopt hij 
- met stevige schoenen en een rug-
zak met daarin het boekje 'Heukels' 
Flora' - al voor het vierde seizoen 
ongeveer om de twee weken met 
aantekenblok door het terrein.

Genadekruid
Het is april en er bloeit nog niet veel, 
maar de waarnemingen uit 2014 
zijn veelbelovend. Rond het ooie-
vaarsnest (waar overigens nog geen 
ooievaar serieus naar heeft omge-
keken) is de diversiteit het grootst. 
Naast echte koekoeksbloem, geel-
hartje, waterpunge, moeraszout-
gras en behaarde boterbloem, zijn 
ook parnassia, een witbloeiende 
plant die in nattere gebieden van 
de duinen en het Kennemerstrand 
voorkomt, en ook rietorchis gezien. 
Ronduit opvallend was de vondst 
van genadekruid. "Die komt langs 
de grote rivieren voor in Nederland 
en is voor het laatst in 1850 in Haar-
lem aangetroffen", aldus Planqué.

Unieke plantenvondst
Terloops noemt hij nog een vondst, 

die hij op een avond vorig jaar deed: 
een plantje, dat hij nog nooit eer-
der had gezien. Hij stuurde het ter 
determinatie op naar het Nationaal 
Herbarium in Leiden en de uitkomst 
was: een Amerikaanse Witwortel 
Rus (Whiteroot Rush), nog nooit 
aangetroffen in Nederland.
Het terrein op Leyduin is met 6 
hectare niet heel erg groot, maar 
toch divers. Er zijn hoger gelegen, 
drogere gedeelten en ook nattere. 
Op een klein veenplasje na, dat erg 
arme grond blijkt te bevatten, is 

de rest zandig. Bijzonder droog is 
dat ook niet, vanwege de diverse 
sprengen, die in het terrein te zien 
zijn - opwellend kalkrijk grondwa-
ter. Wie goed kijkt, kan vlakbij het 
houten hek aan het begin van de 
Manpadslaan de contouren zien van 
fundamenten van een boerderijtje, 
dat er heeft gestaan. Tussen 1500 en 
circa 1800 is het terrein landbouw-
grond geweest. In die tijd was de 
grond flink bemest; beerputten uit 
de stad werden er geleegd. Bij het 
afplaggen zijn pijpenkoppen aange-
troffen en zelfs een walvisbot.
Ook vogels voelen zich er prima 
thuis zoals kieviten en witgatjes. 
Bij het riet in de nattere delen zit 
een aantal watersnippen. Typische 
vogels, die je niet hoort en ziet tot 
je ze blijkbaar te dicht nadert en je 
ze op het laatste moment met veel 
kabaal ziet wegstuiven. In het begin 
was er ook een nest plevieren, maar 
die zijn verjaagd, waarschijnlijk 
door kraaien.

Stabiliteit
Hoe lang kan een dergelijk project 
duren? Wanneer kun je spreken van 
'natuur'? Planqué verwacht dat er 
in tien à vijftien jaar wel een soort 
stabiliteit bereikt zal zijn. "Maar 
natuur is altijd in ontwikkeling en 
is afhankelijk van allerlei factoren, 
zoals de grondwaterstand en het 
zoutgehalte in het water. Maar al 
met al is het moeilijk te voorspel-
len waar het uit komt."
Voor Lothar Valentijn van Land-
schap Noord-Holland is het project 
hoe dan ook al geslaagd: "Er staan 
veel meer plantensoorten dan voor-
heen en ook het aantal muizen en 
padden is flink toegenomen. Wie 
weet, raakt de ooievaarspaal wel 
bezet nu ze zien dat er meer voed-
sel te halen is."
Op de vraag of het gebied ook open-
gaat voor wandelaars zegt hij: "Er 
zijn soms al excursies, onder lei-
ding van Kees Planqué of de bos-
wachter. Als over een jaar of twee 
meer duidelijk is over de ontwikke-
ling van de vegetatie, gaan we met 
ideeën aan de slag om wandelmo-
gelijkheden te creëren, buiten het 
broedseizoen." x

Afplagproject tussen Leyduin 
en spoor werpt vruchten af

Meer dan 180 plantensoorten en 16 soorten libellen

Kees Planquè is vanaf het eerste moment betrokken bij het project waarmee 
grond teruggegeven wordt aan de natuur (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - In de foyer van Theater 
de Luifel is tot en met vrijdag 28 
mei werk te zien van Astrid van 
Domselaar van Ispelen. Van Dom-
selaar van Ispelen woont en werkt 
in Heemstede. In de jaren negen-
tig heeft zij de opleiding Schilder-
kunst gevolgd bij de Kunstaca-
demie Haarlem en zij heeft zich 
verdiept in diverse technieken. 
Haar werk is abstract en heeft een 
expressief kleurgebruik. Zij werkt 
met acryl, oliepastel, steen, zand, 
lijm, touwtjes; eigenlijk alle mate-
rialen, die door hun textuur inspi-
reren. Door de grillige vormen en 
verscheidenheid van de natuur 
komt Van Domselaar van Ispelen 
vaak op ideeën om te schilderen. 
De vormen, de kracht en het lij-
nenspel worden vertaald in diver-
se beeldstijlen. Muziek, gedichten 
en fietstochten helpen haar ook 
om de beelden te transformeren 
tot een schilderij. De Luifel is te 
vinden aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. x

Abstracte kunst
in foyer Luifel

Astrid van Domselaar van Ispelen 
(Foto: Inger Loopstra).
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bloemendaal - Henny van Leeuwen 
uit Bloemendaal is 89 jaar oud en 
70 jaar lang lid van de vakvereniging 
CNV Onderwijs. Deze week ontving 
ze een speldje en oorkonde van de 
onderwijsbond. Aan huis in de Bos en 
Duinlaan, waar zij ook al weer tachtig 
jaar woont. Ook dat was een mijlpaal, 
waar verhuurder Brederode Wonen 
eerder al  bij stilstond. Mevrouw Van 
Leeuwen is wat verbaasd over de aan-
dacht. Maar eenmaal over de schroom 
heen vertelt zij honderduit over vroe-
ger. Af en toe herhaalt haar zuster Bep 
- een jaar jonger dan zij - een vraag. 
Henny van Leeuwen heeft wat moeite 
met horen, maar met het geheugen 
gaat het uitstekend.

door Marilou den Outer

Dat zij in het onderwijs zou gaan, 
zat er al vroeg in. Zuster Bep: "Haar 
poppen kregen al schrijfles." Henny 
van Leeuwen: "Ja, en knutselen 
deed ik ook dolgraag. En ik vond 
kinderen leuk. Onderwijzeres leek 
me dus een mooi beroep: dan kon 
ik lekker knutselen én werken met 
kinderen." Ze ging naar de protes-
tants-christelijke kweekschool Da 
Costa in Bloemendaal. Maar het 
was oorlog en in september 1942 
moest de school dicht. In mevrouw 
Van Leeuwens herinnering sloot de 
school omdat de toenmalige direc-
teur had geweigerd de (Joodse) naam 
van de school te wijzigen. Ze besloot 
haar opleiding voort te zetten in de 
kweekschool in Amsterdam. Die 
stond recht tegenover de Hollandse 
Schouwburg, de plek waar Neder-
landse Joden zich moesten melden 

voor deportatie naar Westerbork. 
"Onze school had matglazen ramen, 
we konden dus niet naar buiten kij-
ken. Pas later begrepen we waarom. 
Verder herinner ik me dat er in het 
schoolgebouw diverse jonge Joodse 
kinderen woonden. Toen de treinen 
niet meer reden, kreeg ik huiswerk 
thuis gestuurd. Aan het eind kregen 
we onze diploma's, zonder examen 
te hebben afgelegd. Ik vond dat 
niet bevredigend, en heb later in 
de avonduren gestudeerd voor mijn 
hoofdakte, opnieuw aan de kweek-
school in Bloemendaal, toen aan de 
Koepellaan."

Droom
Haar droom om kleuterleidster te 
worden kwam niet uit. In die tijd 
moesten studenten tegelijk leren 
en werken, en geen enkele kleuter-
school had plek. Ze kwam terecht 
op een lagere school in Leiderdorp, 
waar ze zes jaar zou blijven, als juf-
frouw van de eerste klas. Daarna 
solliciteerde ze met succes dichter-
bij huis, in Haarlem, op de Noorder-
school aan de Velserstraat, die later 
fuseerde en de Ark ging heten. "Het 
was wel wennen in Haarlem", her-
innert mevrouw Van Leeuwen. "De 
kinderen in Leiderdorp waren wel 
druk en speels, maar in Haarlem 
waren ze veel bijdehanter, probeer-
den mij in de maling te nemen. Ja, 
echt stadskinderen hè. Als ik in 
Leiderdorp wel eens moest waar-
nemen voor mijn collega van de 
tweede klas en de grote schuifdeu-
ren opengingen en ik voor 90 kinde-
ren stond, was dat geen probleem. 
Maar in Haarlem: oei!" Ze ziet zich-
zelf bepaald niet als een strenge 
juf. "Eerder te goedig. Maar ik was 
wel precies. Ik liet de schrijfles heel 
gedisciplineerd verlopen."
Intussen had zij ook de 'akte nuttige 
handwerken' behaald, en kon zij 
toch nog 'knutselen': ze gaf hand-
werkles in de hogere klassen. Ze 
was veel op school, zelfs soms op 
zondagmiddag. Want, voor Pasen of 
Sinterklaas: dan moet er toch een 
mooie tekening op het bord staan 
voor de kinderen? Veel zondagen 
heeft ze ook doorgebracht op de 
zondagsschool in het Jeugdhuis (nu 
Dorpshuis) aan de Donkerelaan in 

Bloemendaal, als een van de assi-
stenten die met kinderen in groep-
jes Bijbelverhalen lazen en liederen 
zongen.
Al met al stond Henny van Leeuwen 
veertig jaar voor de klas. In 1987, een 
jaar nadat ze was gestopt, kreeg ze 
een lintje. "Het is een mooi vak. De 
school in komen en al die kinderen 
op je af zien komen. Ze zijn altijd 
blij en praten erop los. Dan denk je 
nergens anders meer aan." x

Speldje en oorkonde voor 
Henny van Leeuwen (89)

70 jaar lid van vakvereniging CNV Onderwijs

Van Leeuwen toont trots de oorkonde. Over het onderwijs: "Het is een mooi vak. 
De school in komen en al die kinderen op je af zien komen. Ze zijn altijd blij en 
praten erop los. Dan denk je nergens anders meer aan." Rechts de voorzitter van 
CNV Onderwijs, Joany Krijt (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Een 33-jarige man uit 
IJmuiden is zaterdagavond rond 
20.45 uur gewond geraakt bij een 
mishandeling op de Streseman-
laan in Haarlem. De man kreeg 
door onbekende redenen ruzie 
op straat. Het slachtoffer werd 
vervolgens door vier of vijf man-
nen mishandeld. Het slachtoffer 
is voor behandeling naar het zie-
kenhuis gebracht. De politie zoekt 
getuigen van de mishandeling. 
Mensen met informatie wordt 
verzocht contact op te nemen via 
0900-8844. x

Man mishandeld 
op Stresemanlaan

heemstede - De Amerikaanse schrijver 
Michael Cristofer ontving voor 'The 
Shadow Box' de Pulitzerprijs en de 
Broadwayproductie kreeg een Tony 
Award. Toch is dit bijzondere toneel-
stuk uit 1977, waarin drie mensen cen-
traal staan die weten dat ze niet lang 
meer te leven, nog maar weinig in 
Nederland opgevoerd. "Ik denk dat dit 
toneelstuk weinig te zien is in Neder-
land, omdat mensen bang zijn dat het 
een te zwaar thema is, maar dat is niet 
zo. Het gaat wel over de dood, maar 
er wordt niet over gesproken. Dit stuk 
gaat juist over hoop en het vieren van 
het leven", zegt Justin le Bruyn.

door Christa Warmerdam

In The Shadow Box worden drie 
mensen gevolgd in hun laatste 
levensfase via camera's door een 
team van onderzoekers. Ieder heeft 
zo z'n eigen manier om hiermee om 
te gaan en dit uiteindelijk te accep-
teren. Naast de patiënten wordt er 
ook ingezoomd op hun partners en 
familie. "En dat gegeven is precies 
wat dit stuk zo interessant maakt", 
legt Le Bruyn uit. "Elke familie-
lid of geliefde gaat op zijn of haar 
eigen manier om met het feit dat 
de patiënt binnen korte tijd zal 
sterven. De een wordt opstandig, 
de ander uitbundig."

Wennen
Le Bruyn heeft de acteurs eerst 
'laten wennen' aan het stuk. "Als je 
het stuk sec leest, is het zwaar en 
valt de heftigheid het meeste op. 
Maar hoe dieper je erin duikt, hoe 
meer je de hoopvolle momenten 
eruit haalt. Er zit genoeg lucht en 
humor in dit stuk om het te kun-
nen behappen. We zijn dan ook 
eerst het stuk goed gaan doorlezen 
en alle personages gaan uitdie-
pen. Ik wilde eerst dat alle spelers 
zoveel mogelijk achtergrond infor-
matie zouden verzamelen over 
hun karakter voordat we de vloer 

op zouden gaan. Toen het allemaal 
duidelijk was, zijn we langzaam aan 
de scènes in gegaan. Zeker bij een 
stuk als dit, moet je je bewust zijn 
van wat je zegt, maar soms ook níet 
zegt. Je moet het als het ware stapje 
voor stapje doen om tot een goed 
eindresultaat te komen. De spelers 
worden op deze manier uitgedaagd 
om zich helemaal te geven." En dat 
doen de HTC'ers volgens Le Bruyn 
erg goed. "Je krijgt als publiek te 
zien hoe ieder individu om gaat 
met het feit dat iemand nog maar 
korte tijd te leven heeft. Een van 
de actrices, Lydia Struyk, heeft dit 
toneelstuk jaren geleden gezien. Ze 
vond het prachtig en had altijd nog 
eens de hoop dat ze in dit stuk kon 
spelen. Nu doet ze dat - en erg goed 
ook - en het is ook nog precies de 
rol, die zij altijd al wilde doen."
The Shadow Box door HTC is 
zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 
(aanvang om 20.15 uur) te zien in 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Kaarten à 12,50 euro 
(Met CJP / studentenpas 8 euro) zijn 
te reserveren via www.haarlem-
schetooneelclub.nl. Men kan ook 
bellen met Mirjam van Casteren: 
023-5380076 (bij afwezigheid graag 
voicemail inspreken). x

HTC speelt 'The Shadow Box'

De cast van de HTC (rechts regisseur 
Justin le Bruyn). De HTC'ers hebben 
zich goed verdiept in de karakters van 
The Shadow Box (Foto: Christa War-
merdam).
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Een boeket op Moederdag 
laten bezorgen!

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede

www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch

Vegetarisch

023-5242379

HEEMSTEDE - “Naast het assorti-
ment dat er in de winkel staat, ma-
ken we veel in opdracht”, zegt de 
eigenares van Rosa Rosa, Jolanda 
Bakker-Roos.

door Christa Warmerdam

In de bloemenwinkel Rosa Rosa aan 

de Zandvoortselaan in Heemstede is 

veel op het gebied van bloemen en 

boeketten te zien. De bloemenwinkel 

staat in de regio ook bekend om het 

vakwerk dat zij leveren, maar ook om 

het mooie en professionele rouw- en 

trouwwerk. “Dat is ook het bijzondere 

aan dit vak; je komt alle facetten van 

het leven tegen. We maken kistbedek-

kingen en memorials, maar doen ook 

het bloemwerk voor trouwerijen. We 

hebben al een aantal keren strand-

tenten voor bruiloften aangekleed 

met bloemen.”

Zondag 10 mei is het weer Moeder-

dag en dat is natuurlijk bij uitstek een 

dag om alle moeders weer eens fl ink 

te verwennen. Een mooi boeket bloe-

men is leuk om te geven en worden 

door moeders zeer gewaardeerd. 

Daarom heeft Rosa Rosa een actie 

bedacht, die wel heel bijzonder is. Jo-

landa Bakker-Roos: “Bij voldoende be-

langstelling willen we op die zondag 

tussen 09.00 en 11.00 uur boeketten 

vanaf 20 euro in Heemstede, Aerden-

hout , Bentveld en de wijk Oosterduin 

in Haarlem bezorgen voor de helft 

van de bezorgkosten. Het is voor de 

moeders natuurlijk een grote verras-

sing als op zondagochtend plotse-

ling de bel gaat en er iemand voor de 

deur staat met een mooi Moederdag-

boeket. Haar dag kan dan niet meer 

stuk.”

Bestellingen voor deze speciale Moe-

derdagactie kunnen tot en met don-

derdag 7 mei doorgegeven worden 

in de winkel van Rosa Rosa, aan de 

Zandvoortselaan 155 in Heemstede 

(bij station Heemstede/Aerdenhout). 

Tel. 023-5442330.

Nieuwsgierig naar onze moederdagactie?
Lees verder in het interview en ook op 

alle andere dagen staan we graag voor u klaar!!!

T: 023-5442330

Zandvoortselaan 155 2106 AM Heemstede

Speciaal Moederdagontbijt?
Kom snel langs

Elke zondag van 9.00 tot 18.00 uur geopend

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83

W: www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

ZANDVOORTSELAAN 173 • 2106 AM HEEMSTEDE
TEL.: 023-5241203

DROGISTERIJ

BART
PARFUMERIE

“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING”

Moederdagactie alle geuren
21% korting

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

Het huis van de goede wijnen
31 mei voorjaarsproeverij bij Meijer aan Zee

www.wijnhuisheemstede.nl

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede

023-5442992 www. huizevanwely.nl

Voor de liefste moeder, de mooiste Taart!

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

“like onze pagina en maak kans op een biologisch 
boodschappenpakket”

Facebook Albert Heijn Zandvoortselaan 1348.
Onder iedere 75 likes verloten we een bio 

boodschappenpakket twv € 30,- 

Op bevrijdingsdag gewoon geopend van 08.00 tot 20.00 uur.

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

10 mei 
Moederdag

Moederdag
zondag 
10 mei 



heemstede - Het is ruim voor ach-
ten als een groep Heemstedenaren, 
burgemeester Marianne Heeremans 
voorop, vanaf het raadhuis de sta-
tige Vrijheidsdreef op loopt.  De forse 
kastanjebomen gestoken in fris voor-
jaarsgroen, de vogels fluiten in de 
milde avondzon. Als de stille stoet 
halt houdt bij het monument aan 
de Vrijheidsdreef staat daar al een 
groep belangstellenden, Harmonie 
St. Michaël speelt passende muziek.

door Marilou den Outer

Burgemeester Heeremans staat in 
haar toespraak stil bij het lustrum-
jaar: dit jaar is het zeventig jaar 
geleden dat Nederland is bevrijd. 

Nog steeds is er nieuws rond de 
oorlog: onlangs is ontdekt dat in de 
gedenksteen een koker was inge-
metseld met daarop de namen van 
de oorlogsslachtoffers uit Heem-
stede. De koker is nu voorzien van 
een aanvullende lijst en weer terug-
geplaatst. Een mijlpaal in 2015 is 
ook dat er nu een apart monument 
is voor de joodse inwoners van 
Heemstede die zijn vermoord of 
vermist (zie apart artikel). Leerlin-
gen van basisschool De Ark, en Col-
lege Hageveld lezen zelf gemaakte 
gedichten voor en Wim de Wagt 
spreekt over 'Het voorrecht om te 
herinneren': "We gedenken in een 

mate die ongekend is. We kunnen 
dit ook doen. We hebben de vrijheid 
om dat te doen. We hebben er het 
geld voor en de tijd. Is dat hetzelfde 
als menselijkheid? Tegelijk verdrin-
ken er bijna dagelijks bootvluchte-
lingen aan de randen van Europa. 
Soms met honderden tegelijk. Hoe 
menselijk gaan we hiermee om?"
De herdenking wordt besloten met 
het leggen van bloemenkransen bij 
het stenen monument: Een vrouw 
die zich van haar boeien bevrijdt. 
In 1946 gemaakt door beeldhouwer 
Mari Andriessen. Het was het eer-
ste monument van de Haarlemmer, 
dat na de oorlog werd onthuld in 
Nederland. x

Monument voor
joodse inwoners
van Heemstede

Heemstede dreigt 
met dwangsom
inzake Alverna

Willeke Alberti te 
gast bij Boekhandel 
Blokker

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 
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Heemstede even stil

De stoet nadert het monument (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - De politie kreeg vorige 
week donderdag, rond 09.00 uur, 
de melding dat om 07.00 uur een 
verwarde 82-jarige dame de deur uit 
was gelopen vanaf Kennemeroord 
in Heemstede en nog steeds niet 
terug was. Burgernet is opgestart 
met het verzoek om uit te kijken 
naar deze dame. Een Burgernet-
deelneemster ontving het bericht en 
nam contact op met de meldkamer. 
Zij had mevrouw zien lopen op de 
Zandvoorterweg richting Zandvoort. 
De deelneemster is zelfs nog terug-
gereden om te kijken of mevrouw 
daar nog was. De deelneemster 
kon melden dat de mevrouw nu ter 
hoogte van de Zuidlaan liep. De 
meldkamer heeft het gelijk door-
gegeven aan de collega's, die de 
mevrouw inderdaad daar hebben 
aangetroffen. Zij hebben haar weer 

naar huis gebracht en de actie kon 
succesvol worden afgesloten.
Bij Burgernet doet de politie een 
beroep op de burgers. Diegenen die 
zich bij het netwerk hebben aange-
meld, ontvangen na een incident 
een spraak- of sms-bericht met een 
duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de ver-
dachte zien of andere aanwijzingen 
hebben, kunnen zij gratis bellen 
naar 0800-0011. Zo kan de politie 
sneller en gerichter zoeken.
Momenteel wordt gemiddeld één op 
de tien Burgernetacties dankzij tips 
van deelnemers succesvol afgerond. 
Ongeveer 70 procent van de heter-
daadaanhoudingen die de politie 
verricht, is mede te danken aan 
oplettendheid van burgers.
Aanmelden bij burgernet kan via 
www.burgernet.nl. x

Burgernetdeelneemster 
ziet vermiste dame lopen

Korting 10 tot 70 % 
tuinmeubelen 

barbecues
Parasols 

en glazen (klein) meubelen

ZWARTER
sinds 1881

Raadhuisstraat 71Heemstede
www.zwarter.nl 023-5286 876

Maandag gesloten

Winkelopruiming

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 8 mei - do 14 mei)
Tarte ta�n van witlof met geitenkaas, 

walnoten en honing
Rundersteak met saus van

gepo�e knoflook
Rood fruitsoep met vanille-ijs € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 11 mei - do 14 mei)
Vegetarische pasta met roerbak 
spinazie en gedroogde tomaat

€ 10,50

Dauwtrapwedstrijd 14 mei, doe 
gezellig mee! Shotgunstart om 7.00 

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

bloemendaal - Op zondag 17 mei zal 
drs. Karin Daalderop in De Kapel, 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal, 
een lezing geven met als thema 
'Depressie en Doorbraak'. De aan-
leiding voor dit onderwerp was 
het Boekenweekgeschenk van 
2015, dat 'Waanzin' als thema 
had. De kaft van het geschenk is 
een schilderij van de Franse schil-
der Jean Rustin, die psychiatrische 
patiënten tot inspiratiebron voor 
zijn hele oeuvre heeft gemaakt. De 
eenzaamheid en het verdriet van 
mensen, die in klinieken wonen is 
door hem op onnavolgbare wijze 
voor altijd vastgelegd. x

Lezing Daalderop
in De Kapel

bloemendaal - De St. Theresiaschool 
Bloemendaal bestaat 90 jaar. Dit 
wordt gevierd met een feestweek 
en reünie voor oud-leerlingen. De 
feestweek is in juni. De reünie 
vindt plaats op zondag 31 mei van 
13.30 tot 17.00 uur. Aanmelden 
kan via reunie@st-theresiabloe-
mendaal.nl. Voor meer info: www.
st-theresiabloemendaal.nl. x

Theresiaschool 
viert 90-jarig bestaan

De St. Theresiaschool Bloemendaal 
(Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

HUIS & TUIN
MARKT

za. 9 MEI op de DREEF
mooi 2e Hands,

nieuw, selfmade en planten
Nog kramen te huur 40,--

BEL 06-10144717
 
 

ANTIEKMARKT op 16 MEI
 

Ontmoet singles wáár je
ook bent! Thuis op je PC,
Laptop of onderweg op je

Smartphone of Tablet!
 

GPSDATES.NL
 

Nu 3 maanden
(100%) GRATIS uitproberen!

Daten via de unieke GPS
kaart!

PARANORMAAL
Woensdag 13 mei es er een

paranormale avond
Florisstraat 14 Haarlem

medium Gerbrand zal uw
vragen beantwoorden

Aanvang 20.00 uur kosten
7.50 tel 023 5260583

www.mediumgerbrand.nl

STRATENMAKER
Groot & Schneider

Tuinbedrijfkennemerland.nl
Gratis offerte aan huis

kom naar de website of bel
Tel 0681331132

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 

tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief (sinds 1974)
GROTE UITVERKOOP
Ruim 1000 m2 showroom!

Alles met

30% korting
of elk aannemelijk bod

Pak uw voordeel!
De zomer komt eraan

Verkoop: donderdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
en op afspraak.

Onze collecties:
Luxe tuinmeubelen
Royal Botania en 4 Seasons

Parasols
Glatz en Borek

Serremeubelen
Lloyd Loom

Buitenkachels
Leenders

Tuinverlichting
Noral

Hangmatten
La Siesta

Onderhoud
Teak cleaner en protection

Enz. enz.
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heemstede - ProRail moet voor 1 juli 
de spoorwegovergang bij het Laan-
tje van Alverna weer openmaken. 
Dat heeft het gemeentebestuur van 
Heemstede afgelopen week beslo-
ten. Doet ProRail dat niet dan moet 
het bedrijf een dwangsom betalen 
van vijfduizend euro per dag. De 
overgang mag daarbij gesloten blij-
ven voor gemotoriseerd verkeer.

door Marilou den Outer

Met het besluit komt de Gemeen-
te Heemstede tegemoet aan de 
wensen van wandelaars en fiet-
sers, die via de Fietsersbond en 
Wandelnet om spoedige her-
opening hadden gevraagd. De 
gemeente vindt hun belang 
zwaarder wegen dan dat van Pro-

Rail, dat altijd op het standpunt 
heeft gestaan dat de overgang bij 
Alverna onveilig is. Prorail sloot 
de overgang afgelopen najaar 
af, nadat daar een automobiliste 
dodelijke was verongelukt. De 
bestuursrechter oordeelde dit 
voorjaar dat de overgang een 
openbare weg betreft, en daar-
om open moest zijn. Gezien de 
korte termijn zegt de gemeente 
zich te kunnen voorstellen dat er 
een tijdelijke voorziening komt, 
mogelijk weer in de vorm van 
een klaphek.
ProRail zegt de brief van de 
gemeente nog te bestuderen. Eer-
der maakte het bedrijf al bekend 

tegen de uitspraak van de rech-
ter in beroep te zullen gaan. Dat 
betekent dat de Raad van State 
zich erover zal buigen. ProRail 
wil af van onbeveiligde overwe-
gen in Nederland. De gemeente 
stelt in het besluit, bij Alverna 
geen beveiligde overgang te wil-
len. De situatie is er te gevaarlijk, 
auto's kunnen vast komen te 
staan op de rails en het zich is er 
slecht. Bovendien is er al speciaal 
voor auto's een alternatieve ont-
sluitingsweg aangelegd. x

Gemeente: spoorwegovergang 
Alverna moet voor 1 juli open

Anders dwangsom van 5.000 euro per dag

Het gemeentebestuur voert de druk op inzake de overgang bij het Laantje van 
Alverna (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Afgelopen zondag orga-
niseerde de in december geopende 
fotozaak Foto Vincent van Dijk, aan 
de Binnenweg 137 in Heemstede, 
voor de eerste keer een portretten-
actie. Deze zondagmiddag was de 
winkel speciaal geopend voor het 
maken van een portret om zo een 
mooi Moederdagcadeau te kunnen 
geven.
Rond 12.00 uur stroomden de eer-
ste klanten binnen en na het uit-

zoeken van een van de zes leuke 
achtergronden, kon er worden 
geposeerd.
Het werd een gezellige, afwisse-
lende middag. Er werden foto's 
gemaakt van kinderen, volwassen, 
ouderen en zelfs huisdieren, die 
voor de camera plaatsnamen. x

Moederdagactie bij 
Van Dijk valt in de smaak

In Heemstede ging men op de foto voor 
het Moederdagcadeau (Foto: pr).

BLOEMENDAAL - "Gaat u er maar even 

goed voor zitten, want we hebben een 

volle agenda", zegt burgemeester 

Aaltje Emmens-Knol bij de opening van 

de raadsvergadering van de gemeente 

Bloemendaal op woensdagavond 30 

april. Er zijn die avond maar liefst elf 

moties ingediend.

door Christa Warmerdam

En inderdaad, als het al over elven 
is, blijkt dat de gemeenteraad 
niet in staat is geweest om alle 
agendapunten af te handelen. Van 
de ingediende moties zijn er vier 
behandeld. Drie daarvan gaan over 
de brandbestrijding (zie elders). 
De overige zeven moties worden 
behandeld in het vervolg van deze 
vergadering, dat wordt waarschijnlijk 
12 mei. Fractievoorzitter Martijn Bol-
kestein van de VVD is hier niet blij 
mee: "Er staan twee onderwerpen op 
de agenda, die naar mijn idee geen 
uitstel kunnen hebben. Laten we die 
in ieder geval vanavond nog behan-
delen. En de VVD-fractie kan 12 mei 
niet vergaderen, want dan hebben 
we een ledenvergadering." De rest 
van de gemeenteraad houdt echter 
vast aan het Reglement van Orde. 
Daarin staat dat de vergadering 
duurt tot 23.00 uur, met eventueel 
een verlenging van een halfuur om 

de agenda af te handelen. Westphal 
(D66): "Het lukt nooit om al die pun-
ten voor half twaalf af te handelen, 
dus zeg ik: nu stoppen." Uiteindelijk 
discussieert de raad nog ruim een 
kwartier over de vraag of ze zullen 
doorvergaderen tot het besluit valt 
om de vergadering te schorsen.
In het vragenhalfuur stelt het CDA 
een vraag over het feit dat dit jaar 
geen koninklijke onderscheidingen 
zijn uitgereikt door de Gemeente 
Bloemendaal op de vrijdag voor 
Koningsdag. Burger (CDA): "Het is 
voor Bloemendaal toch wel bijzon-
der dat er niets uitgereikt is. Waarom 
zijn er geen onderscheidingen 
uitgereikt? Zijn er geen aanvragen 
gedaan?" Burgemeester Emmens-
Knol nuanceert eerst het verhaal: "Er 
is dit jaar wel een onderscheiding 
uitgereikt, namelijk aan de heer 
Rietveld uit Aerdenhout. Alleen is 
dit gedaan bij een speciale gelegen-
heid." Zij vervolgt daarna: "Er waren 
twee aanvragen voor de algemene 
onderscheidingsronde. Die had-
den voor 1 oktober vorig jaar bij de 
provincie moeten zijn ingediend en 
dat is niet gebeurd. Een verklaring is 
wat lastig, het is gewoon misgegaan. 
De aanvragers zijn hierover geïnfor-
meerd. De ene wordt nu geprobeerd 
in 2016 uit te reiken, de andere bij 
een speciale aangelegenheid." x

Lintjes worden later 
alsnog uitgereikt

spaarnwoude - De lente is net begon-
nen, hardlopend Nederland haalt 
de sportschoenen uit de kast en de 
inschrijvingen voor Run for KiKa stro-
men binnen. Op zondag 31 mei staan 
vele sportieve Noord-Hollanders aan 
de start van het hardloopevenement 
voor Stichting Kinderen Kankervrij, 
kortweg KiKa. Zij rennen 5 of 10 kilo-
meter of de KidsRun van 1 kilometer 
en ze laten zich sponsoren.

Het hardloopevenement is voor 
jong en oud en vindt plaats op het 
evenemententerrein Peddelpoel in 
Spaarnwoude. Iedereen is welkom 

op het terrein om mee te rennen 
of de deelnemers aan te moedigen. 
Honderden hardlopers hebben zich 
al aangemeld.
Om 13.00 uur gaat de 10 kilometer 
van start, om 13.30 uur de 5 kilome-
ter en om 14.45 uur is de KidsRun 
van 1 kilometer.
Inschrijven voor de Run for KiKa 
als team, individuele hardloper of 
als vrijwilliger is mogelijk via www.
runforkika.nl/spaarnwoude.
Run for KiKa vindt plaats op vijf 
locaties in Nederland: Spaarnwou-
de, Almere, Utrecht, Rotterdam en 
Eindhoven. x

Run for KiKa in 
Spaarnwoude

haarlem - Als dementie je op jonge 
leeftijd overkomt, grijpt het diep 
in in je eigen leven en dat van ande-
ren, zoals je gezin. Dat onderwerp 
staat centraal in het Alzheimer 
Café Haarlem op maandag 11 mei 
in wijkgebouw 't Trionk. Er drin-
gen zich vraagstukken op als: wat 
betekent het als je kinderen nog 
jong zijn? En: hoe gaat dat met je 
werk? Ook: zijn opvang- en woon-
mogelijkheden goed afgestemd 
op de situatie? En dan is er nog 
de vraag of het bij jonge mensen 
om een andere vorm van demen-
tie gaat dan bij ouderen. Het 
onderwerp wordt besproken met 
een ervaringsdeskundige. Inloop 
is vanaf 19.00 uur en aanvang is 
om 19.30 uur. De toegang is gratis. 
't Trionk bevindt zich aan de Van 
Oosten de Bruynstraat 60, hoek 
Westergracht in Haarlem. x

Dementie als je 
nog jong bent

haarlem - Het programma voor de 
Koorbiënnale is bekendgemaakt en de 
kaartverkoop is gestart. Van 26 juni 
tot en met 5 juli biedt de Haarlemse 
binnenstad plaats aan concerten van 
toonaangevende vocale ensembles uit 
binnen- en buitenland.

De Grote of St. Bavokerk, de Waalse 
Kerk, de Philharmonie en diverse 
(buiten)locaties zijn het podium 
voor onder andere The Sixteen, het 

Nederlands Kamerkoor, Cappella 
Amsterdam, Ensemble Amarcord, 
Wishful Singing, Música Temprana, 
het Schotse Choir of St. Salvator's 
Chapel, Cunfraterna di a Serra uit 
Corsica, Lo Cór de la Plana uit Frank-
rijk en het Rundfurkchor Berlin.
Op zondag 28 juni zingen zo'n veertig 
amateurensembles op de populaire 
en gratis toegankelijke Hofjesconcer-
ten. Voor meer informatie en kaart-
verkoop: www.koorbiennale.nl. x

Kaartverkoop voor 
Koorbiënnale gestart
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Zondag 10 mei

14.00-17.00 uur | Ontspannen yoga-

middag

Yoga Nidra is een krachtige techniek 
voor het bereiken van diepe ont-
spanning. Het geeft een rustig, heel 
gevoel van zijn. De yogahoudingen 
worden ondersteund door dekens 
en kussens, waardoor je lang en 
ontspannen in een houding kan 
blijven.
Diana Aben, Haarlem.

Dinsdag 12 mei

19.30-22.00 uur | Start achtweekse 

mindfulnesstraining

Mindfulness kan iedereen helpen 
om de kwaliteit van zijn of haar 
leven te vergroten, door meer rust 
en aandacht in je leven te brengen. 
Wetenschappelijk is aangetoond dat 
mindfulnesstraining vooral helend 

kan zijn voor mensen, die last heb-
ben van (overmatig) piekeren, van 
stress, van (chronische) pijn of van 
een (dreigende) burn-out.
Wolfram Meyer, Haarlem.
19.15-21.45 uur | 
(Familie)opstellingen en vrouw-zijn

Vanuit het perspectief van familie-
opstellingen kun je meer vrouw zijn 
als je in verbinding bent met je vrou-
wenlijn. Dit houdt in in verbinding 
met je moeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zodat er een gezonde 
vrouwelijke energie beschikbaar is.
Mia Macke, Haarlem.

Woensdag 13 mei

20.00-22.00 uur | Anandalezing met 

Marinus Knoope

Marinus Knoope brengt zijn bood-
schap graag met enige humor. Met 
alledaagse voorbeelden neemt hij 
je tijdens zijn voordrachten over de 
Creatiespiraal en de Ontknooping 
mee op de natuurlijke weg van wens 
naar werkelijkheid. Hij inspireert je 
om te zoeken naar je eigen passie, 
contact te maken met verborgen, 
misschien volledig vergeten diepe 
wensen.
Ananda, Haarlem.

Donderdag 14 mei

10.00-16.30 uur | Werken vanuit je 

gids

Deze dag is bij uitstek geschikt 
voor mensen, die behoefte heb-
ben aan een sterkere en bewustere 
verbinding met hun eigen team van 
gidsen. De energie die we gebruiken 
in ons contact met Gidsen is een 

creatieve vorm van communiceren 
waarbij we de inspiratie en creativi-
teit van onze gidsen gebruiken om 
onze eigen talenten te ontwikkelen. 
Veelal gebeurt dit op onbewust 
niveau.
Xander van der Zijden, Vijfhuizen.

Vrijdag 15 mei

14.00-16.30 uur | Kennismaken met 

mindfulness

Wil je weten wat mindfulness 
inhoudt en wil je het eerst zelf 
ervaren voordat je besluit om deel 
te nemen aan een achtweekse 
mindfulnesstraining? Dan is deze 
workshop bestemd voor jou. Tijdens 
de workshop worden theorie en 
meditatieoefeningen afgewisseld 
en is er voldoende gelegenheid voor 
het stellen van vragen.
Marlies Helman, Haarlem.

Zaterdag 16 mei

07.30-08.45 uur | Yoga in de duinen

Het is een geweldige ervaring om 
yoga op dit tijdstip in de duinen te 
beleven. Vooral als je het druk hebt 
en het weekend met rust in je hoofd 
en lijf wilt starten. De duinen die ons 
omringen, de frisse lucht, de stilte 
en klanken van de natuur, de yoga 
en meditatie helpen je de innerlijke 
stilte te ervaren en geven je ruimte 
voor de dag, die komen gaat.
Alexandra Drehmanns, Bloemen-
daal.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Een ontspannen yogamiddag (Foto: 
pr).

Xander van der Zijden (Foto: pr).

Yoga in de duinen (Foto: pr).

heemstede - In Haarlem duurde het 
jaren, in Heemstede was het er opeens 
betrekkelijk snel: een gedenkteken 
voor alle in de Tweede Wereldoorlog 
omgekomen en vermiste joodse inwo-
ners. Op 4 mei werd het monument 
plechtig onthuld, achter het oorlogs-
monument dat al sinds 1946 aan de 
Heemsteedse Vrijheidsdreef staat.

door Marilou den Outer

Het gedenkteken heeft de vorm van 
een stenen boek, en op de bladzij-
den staan de namen van de 162 
joodse Heemstedenaren. De plech-
tigheid rond de onthulling van dit 
'Boek van de namen' (Sefer HaSje-
mot) was indrukwekkend, waarbij 
onder anderen de burgemeester 
van Heemstede en rabbijn Shmuel 
Spiero aanwezig waren. Mensen uit 
het publiek lazen de 162 namen 
voor. Vaak waren het namen van 
hun opa, tante of ander familie-
lid. Er werd gezamenlijk gebeden, 
gezongen en na afloop werd ieder-
een uitgenodigd een steentje te leg-
gen bij het monument. Een steen 
voor elk joods slachtoffer.

Herdenkingsplek
"We hebben de doden nooit kun-
nen begraven, nu hebben de jood-
se slachtoffers 70 jaar na de oorlog 
een herdenkingsplek gekregen, 
een grafsteen die iedereen kan 
zien. Eindelijk, na zoveel jaren zijn 
hun namen vermeld", aldus Paola 
Koningsveld, voorzitter van de 
Stichting Joods Monument Heem-
stede in haar toespraak.
Dat het zo'n tijd heeft geduurd voor-
dat de joodse inwoners een gezicht 
kregen, verbaasde ook Heemstede-
naar Wim de Wagt. Hij schreef in 
2012 een artikel in 'Heerlijkheden', 

het kwartaaltijdschrift van de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek. Daarin ging hij uit-
gebreid in op de vergeten historie 
van de joden uit die gemeente. Hij 
stelde onder meer vast dat de mees-
te joodse inwoners betrekkelijke 
nieuwkomers waren, vaak mensen 
die in de jaren twintig hun krappe 
woningen in Amsterdam waren 
ontvlucht. In de jaren dertig kwa-
men daar ook enkele joodse vluch-
telingen uit Duitsland en elders uit 
Europa bij. Erg religieus waren de 
meeste niet.

Medewerking
Er is al vaker over geschreven: de 
Nederlandse overheid, die tijdens 
de oorlog wel erg gewillig met de 
Duitse bezetter meewerkte. Heem-
stede was geen uitzondering. De 
gemeente Heemstede kwam in 
maart 1942 netjes met een door 
de bezetter gevraagde lijst van 
namen van joodse ingezetenen: 
238 personen. Vervolgens werd 
meegewerkt aan de deportatie van 
de joodse Heemstedenaren naar 
Amsterdam, van waar ze op verder 
transport werden gesteld. De poli-
tie van Heemstede pakte tussen 
mei 1943 en februari 1944 zestien 
joodse onderduikers op. Als klap op 
de vuurpijl noemt de Wagt in zijn 
artikel het verzoek van B en W van 
Heemstede aan het ministerie van 
Binnenlandse zaken, om alsnog de 
nota te betalen voor de transport-
kosten van joodse Heemstedenaren 
naar Amsterdam. Dat was in 1953. 
Mogelijk hebben deze pijnlijke fei-
ten in het artikel de totstandkoming 
van een monument in Heemstede 

in een stroomversnelling gebracht. 
In 2012 werd de Stichting joods 
Monument Heemstede opgericht. 
De Wagt, die zelf ook bestuurslid 
is van de stichting: "Het kan zijn 
dat het artikel iets heeft bijgedra-
gen, maar er waren in 2012 al meer 
wensen en ideeën rond een joods 
monument. Die zijn toen gelukki-
gerwijs bijelkaar gekomen, en met 
dit mooie resultaat. Heel belangrijk 
is ook geweest dat burgemeester 
Marianne Heeremans zich vanaf 
het begin sterk heeft gemaakt voor 
de plannen."

Verticaal monument
Een eerste ontwerp overigens haal-
de het niet. Het was een verticaal 
monument, dat volgens critici te 
verstorend zou zijn op de plek van 
het veelgeprezen oorlogsmonu-
ment van Mari Andriessen uit 1946, 
'De vrouw die de boeien afwerpt'. 
"Maar dat het op die plek moest 
komen, dé plek van herdenking in 
Heemstede, stond vast. We kozen 
uiteindelijk voor het ontwerp Boek 
van de Namen, van Patrick van der 
Vegt, die ook het joods monument 
in Haarlem, bij de Appelaar, heeft 
ontworpen. We zijn heel blij met dit 
Boek van de Namen op deze plek. 
Heel mooi!", aldus De Wagt. x

Eindelijk, na zo veel jaren 
zijn hun namen vermeld"

Onthulling monument voor joodse inwoners Heemstede

Links burgemeester Marianne Heeremans en rabbijn Shmuel Spiero (Foto: Mari-
lou den Outer).

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

haarlem - De politie heeft maan-
dagavond een 20-jarige verdachte 
aangehouden na een mishandeling 
op perron 8 van het NS-station in 
Haarlem.
Rond 19.15 uur kreeg de politie de 
melding dat een conducteur een 
verdachte van een mishandeling 
had aangehouden en dat een slacht-
offer hoofdletsel aan de mishande-
ling had overgehouden. Ambulan-
cepersoneel heeft het slachtoffer, 
een 42-jarige man uit Zwanenburg, 
verzorgd en overgebracht naar het 
ziekenhuis. De 20-jarige verdachte 
werd door de conducteur overge-
dragen aan de politie. De politie 
heeft meerdere getuigen gehoord 
en volgens hen zou het slachtoffer 
zich vervelend hebben gedragen in 
de trein van Amsterdam richting 
Haarlem. De verdachte zou bij aan-

komst op het perron in Haarlem 
de Zwanenburger hebben geduwd 
en hem een vuistslag hebben gege-
ven.
De politie heeft de 20-jarige ver-
dachte aangehouden en overge-
bracht naar het politiebureau. Hij 
is ingesloten.
De recherche heeft een nader 
onderzoek ingesteld en is nog op 
zoek naar een vrouw, die getuige 
en tevens de dupe is geweest van 
mogelijk vervelend gedrag van het 
slachtoffer. Deze vrouw zou al eer-
der uit de trein zijn gestap bij NS-
station Haarlemmerliede-Spaarn-
woude. De recherche wil graag met 
deze vrouw spreken en verzoekt 
haar contact op te nemen met de 
recherche in Haarlem, via tel.nr. 
0900-8844. x

Verdachte aangehouden, 
getuige gezocht

heemstede - Op zaterdag 9 mei 
signeert Nicci French hun nieuwste 
literaire thriller 'Denken aan vrij-
dag' bij Boekhandel Blokker. Het 
schrijversechtpaar is 's middags, 
van 12.30 tot 13.30 uur, aanwezig 
voor de signeersessie. Blokker is 
gevestigd aan de Binnenweg 138 
in Heemstede. Denken aan vrijdag 
is het vijfde deel in de spannende 
Frieda Klein-reeks. In de reeks ver-
schenen eerder 'Blauwe maandag', 
'Dinsdag is voorbij', 'Wachten op 
woensdag' en 'Donderdagskinde-
ren'. x

Nicci French te 
gast bij Blokker
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SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

Eiken, noten, iepen, teak
i.c.m. met RVS

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00
Kijk ook op:

vanderschaftmeubelen.nl

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd, ik
kom bij u langs.
bel 0629435124

 
KvK nr 55360963

SUPERBIJLES?
Onderwijskundige en
bevoegde wis en eco

docent
verbonden aan middelbare

school geeft bijles bij u
thuis 29,95 euro per

lesuur
06

18871393

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

MOEDERDAG
AANBIEDING!

Op Moederdag varen
moeders

voor de helft van de prijs
bij LEIDEN WATER TOURS!
Reserveren gewenst, want

vol is vol!
www.leidenwatertours.nl
info@leidenwatertours.nl

06-12634571

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

PARANORMAAL
Woensdag 13 mei is er een

paranormale avond
Florisstraat 14 Haarlem

medium Gerbrand zal uw
vragen beantwoorden

Aanvang 20.00 uur kosten
7.50 tel 023 5260583

www.mediumgerbrand.nl

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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heemstede - Het is rond 11.00 uur 
als Arno Koek voor de deur van zijn 
Boekhandel Blokker op de uitkijk 
staat. Een buurman roept naar hem: 
"Is ze er al?" Koek schudt zijn hoofd: 
"Nee, maar ze kan nu wel elk moment 
hier zijn." Een paar minuten later is 
het zover: Willeke Alberti en Belinda 
Meuldijk lopen richting de boekhan-
del op de Binnenweg in Heemstede. 
Voordat het drietal naar binnen gaat 
nemen ze even de tijd om te poseren 
voor een foto. "Wat ziet ze er goed uit 
hè!", zegt een van de omstanders. "Ik 
ga het boek kopen voor Moederdag, 
want mijn moeder is echt een groot 
fan van haar."

door Christa Warmerdam

Willeke Alberti en Belinda Meu-
lendijk zijn zaterdag 2 mei naar de 
Binnenweg in Heemstede gekomen 
om hun boek 'Een leven als een lied' 
te signeren. In de boekwinkel is het 
druk. Een rij wachtenden staat klaar 
met een exemplaar van het boek 
om vervolgens met een gesigneerd 
boek naar huis te gaan.

Vergeven
In het boek 'Een leven als een lied' 
blikt de inmiddels 70-jarige Willeke 
terug op haar veelbewogen leven. 
De prilste herinneringen aan haar 
vader en moeder, haar Amster-
damse jeugd en vroege roem. Het 
zijn voor haar dierbare, maar soms 
ook pijnlijke herinneringen die zij 
niet eerder vertelde. Ze durfde deze 
verhalen echter wel allemaal aan 
schrijfster Belinda Meuldijk toe te 
vertrouwen. "We zijn er een half-
jaar mee bezig geweest en Belinda 
is in die periode veel met mij mee 
op stap geweest", legt Willeke uit. 
"Ik ken Belinda al heel lang, vanaf 
de periode dat ze nog getrouwd was 
met Rob de Nijs, waar ik in die tijd 
veel mee optrad. Ik heb veel aan 
haar verteld en ben heel blij met 
het eindresultaat. Ik heb tijdens 
het maken van dit boek van Belinda 
dan ook geleerd om te vergeven."
Speciaal voor dit boek selecteerde 
Willeke uit haar eigen collectie 
haar mooiste favoriete foto's. Vele 
daarvan werden niet eerder gepu-
bliceerd. Voor de trouwe fans van 
Willeke is dit boek dan ook echte 
een 'must have'.

Superfan
Terwijl Arno Koek petitfours (met 
een afbeelding van Willeke daar-
op) uitdeelt aan de rij wachtenden, 
staat superfan Peter van Bugnum 
in de rij om zijn exemplaar van 

het boek te laten signeren. De 
Haarlemse zanger staat zelfs voor 
de tweede keer in de rij om een 
handtekening in het boek over zijn 
idool te bemachtigen: "Ik ben ook 
naar de presentatie van het boek in 
Amstelveen geweest", vertelt Van 
Bugnum. "Toen ik hoorde dat ze ook 
naar Heemstede kwam, wilde ik dat 
natuurlijk niet missen  Het boek dat 
ik nu koop is voor een vriendin van 
mij." Van Bugnum kent Willeke al 
heel lang. "Mijn oma zong altijd haar 

liedjes en sindsdien ben ik fan van 
haar. Het is zo'n lieve, leuke vrouw. 
Toen ze net aankwam, begroette en 
kuste ze mij meteen. Ik ken haar 
ook een beetje persoonlijk. Ik ben 
met haar mee geweest toen ze mee-
deed met het songfestival in Dublin. 
Het was altijd een wens van mij om 
ooit nog eens een duet met haar op 
te nemen. Uiteindelijk heeft ze ja 
gezegd en in 2009 hebben we 'Met 
jou' opgenomen. Ik ben daar nog 
steeds trots op." x

In de rij voor Willeke
Signeersessie rond boek 'Een leven als een lied'

Arno Koek ontving Willeke Alberti en Belinda Meuldijk in zijn boekhandel aan 
de Binnenweg in Heemstede (Foto: Christa Warmerdam).

Op de grens van Duitsland, Oos-
tenrijk en Tsjechië viert u heer-
lijk en voordelig vakantie in het 
prachtige Beierse Woud! Maakt u 
een boottochtje over de ‘schöne 
blaue Donau’? Of kiest u voor 
een wandeling over de boomtop-
pen? Bezoek ook zeker de mooie 
barokstad Passau en het Tsjechische 
kasteelstadje Cesky Krumlov!

U verblijft in Landhotel Rosen-
berger in Wegscheid, midden in de 
prachtige natuur van het Beierse 
Woud. Het hotel heeft o.a. een 
wellness, zwembad, kegelbaan, bar 
en zonneweide met ligstoelen. Op 
ca. 3 km vindt u de Rannasee, een 
zwemmeer met glijbaan.

All inclusive genieten 
in Beieren!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 10238.

euro p.p.
139

Inbegrepen
• 4 of 7x overnachting met ontbijt
• dagelijks middagsnack (12-13u)
• dagelijks koffi e/thee met lekkernij 
 (15-16u)
• dagelijks dinerbuffet
• dagelijks softdrinks, huiswijn en
 tapbier (9-21u)
• gebruik zwembad en sauna
• boottocht op de Donau (alleen
 gratis voor volwassenen)

Prijzen 5-d 8-d
04/04-29/05 139 219
30/05-26/06 169 269
27/06-04/09 189 319
05/09-25/09 169 269
26/09-16/10 179 299
17/10-06/11 139 219
Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-), toeristenbelasting 
(t/m 6 jaar €0,25 
p.p.p.n. en vanaf 7 
jaar €1,50 p.p.p.n.) 
en kosten Calamitei-
tenfonds (€2,50).

zoek & boekcode 10238

BLOEMENDAAL - Alle fracties in de 

gemeenteraad van Bloemendaal zijn 

het erover eens: de brandbestrijding 

in de gemeente Bloemendaal zorgt 

voor grote onrust. Grote branden 

zoals die van vorig jaar bij de Bos 

en Duinschool in Bloemendaal en 

kort geleden bij een huis op de Zand-

voorterweg wakkeren een gevoel van 

onveiligheid aan. Beide panden zijn 

volledig uitgebrand.

door Christa Warmerdam

Alle fracties zijn het erover eens 
dat er iets gedaan moet worden om 
deze zorgen weg te nemen. Alleen 
bestaat er verschil van mening over 
hoe dit onder woorden te brengen 
in een motie. Daarom zijn er over dit 
onderwerp drie verschillende moties 
ingediend: één van Hart voor Bloe-
mendaal, één van VVD, GroenLinks, 
Liberaal Bloemendaal en PvdA en 
ook nog één van CDA en D66.

Dapper

Toch is er wel nog een ander punt 
van overeenstemming. Peter Boei-
jink (VVD): "De brandweerlieden 
in deze regio doen ontzettend hun 
best om de branden te blussen. Het 
woord 'dapper' is gevallen en ik vind 
dat een heel mooi woord om in rela-
tie tot deze lieden te zeggen."
De zorgen van de gemeenteraad 
richten zich vooral op het beleid 
van de Veiligheidsregio Kennemer-
land (VRK). Uit een rapport van een 
onderzoek dat een onafhankelijk 
bureau (Suurenbroek Consultancy) 
heeft uitgevoerd blijkt dat de VRK 
onvoldoende zou zijn toegerust om 
grote branden in de gemeente Bloe-
mendaal te bestrijden. Tien gemeen-
ten, waaronder Haarlem, Bloemen-
daal en Heemstede, hebben geen 
eigen brandweerkorps meer. Door 
het samengaan van korpsen zijn 
de efficiency en slagkracht van de 
brandweer groter volgens de VRK en 
daarmee wordt de veiligheid van de 
burger vergroot.

Te weinig materieel

Echter, uit het rapport blijkt volgens 
de gemeenteraadsleden dat de 
veiligheid van de Bloemendaalse 
burger er niet op vooruitgegaan is. 
Marielys Roos (HvB): "De VRK heeft 
ongemerkt een beleid ontwikkeld 
waarbij 80 procent van de branden 
in de regio kunnen worden geblust, 
maar dat de 20 procent van de bran-
den die niet geblust kunnen worden, 
objecten in de gemeente Bloemen-
daal zijn."

Voorlichting

De raadsleden constateren dat er 
te weinig materieel is en te weinig 
bluswater. In hun motie vragen 
VVD, GL, LB en PVDA, de burge-
meester om zich tot het uiterste in 
te spannen om de VRK te bewegen 
haar Dekkingsplan aan te passen 
zodanig 'dat een adequate en pas-
sende brandweerzorg voor de in 
de gemeente bestaande gebieden 
met bebouwing en de duingebieden 
wordt gerealiseerd'. Burgemeester 
Emmens-Knol vindt de motie te ver 
gaan: "Het college deelt de zorgen, 
laat dat duidelijk zijn. Er is al een 
heleboel afgesproken met de VRK 
met name op het gebied van preven-
tie. Er komen op korte termijn voor-
lichtingen aan de burgers wat ze zelf 
kunnen doen en wat de gemeente 
doet, maar laat de directie van de 
VRK de tijd om met een goed voor-
stel te komen. Bloemendaal is maar 
een van de tien gemeenten in de 
VRK en er wordt beslist op basis van 
meerderheid. Maar ik kan me niet 
voorstellen dat andere gemeenten 
er tegen zullen zijn om te verbeteren 
als er in Bloemendaal echt iets aan 
de hand is."
Toch neemt de raad de moties aan, 
die de burgemeester oproepen om 
zich, samen met andere gemeenten, 
binnen de VRK hard te maken voor 
snelle maatregelen om de zorgen 
van de burgers over de brandbestrij-
ding weg te nemen. x

Zorgen om brandbestrijding 
in gemeente Bloemendaal

bloemendaal/heemstede - Vind jij 
mode, kleding én schrijven leuk? 
En wil je dit met anderen delen in 
een blog? Ben je tussen de 10 en 
14 jaar oud? Dan is de workshop 
'Hoe word ik een beroemde mode-
blogger' van de bekende kinder-
boekenschrijfster Niki Smit écht 
iets voor jou. De workshop wordt 
gegeven op zaterdag 23 mei in de 
Bibliotheek Bloemendaal (Korte 
Kleverlaan 9) en op zaterdag 30 
mei in de Bibliotheek Heemstede 
(Julianaplein 1), beide dagen van 
11.00 tot 13.00 uur. De workshop is 

gratis voor leden, niet-leden beta-
len 2,50 euro. Men kan kaartjes 
reserveren via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. x

Hoe word ik een 
beroemde modeblogger?

Op 23 en 30 mei wordt er een work-
shop gegeven in respectievelijk de 
bibliotheek van Bloemendaal en 
Heemstede (Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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bennebroek/hillegom - Je eigen 
groente telen en lekker in de zon 
naar je bloementuintje kijken. De 
volkstuin is helemaal in. Steeds 
meer mensen melden zich aan voor 
een stukje tuin. In het tuincomplex 
aan de Zandlaan in Bennebroek is 
het niet anders. Opvallend daar is 
de toeloop van vrouwelijke tuinders. 
Dat brengt wel een praktisch pro-
bleempje met zich mee. Na een paar 
uur tuinieren zijn de meeste vrouwen 
toe aan een bezoekje aan het toilet. 
En dat is er niet. Of het er ooit komt, 
is zeer de vraag, want de vereniging 
heeft pech: door de ligging precies 
op de provinciegrens heeft zij zowel 
te maken met de Gemeente Bloe-
mendaal als Hillegom. Tussen wal en 
schip zogezegd.

door Marilou den Outer

En dat terwijl de oplossing zo een-
voudig is en voor de hand ligt, ver-
telt voorzitter van de Bennebroek-
se Amateur Tuinders Vereniging 
(BATV) Jan Stoel en hij wijst: "Vlak 

bij de ingang, aan de weg, kan een 
mobiel toilet worden geplaatst, 
zoals ook wel op evenementen of 
in de bouw wordt gebruikt.  Een 
bedrijf zorgt dan voor het leeg-
maken en onderhoud. De kosten 
daarvan zijn zo'n 1.100 euro per 
jaar. Voor ons als kleine vereni-
ging is dat een te groot bedrag om 
jaarlijks op te brengen. Daarvoor 
zouden we de tuinhuren moeten 
verhogen. Dat willen wij liever 
niet, want onze huren horen al tot 
de hoogste in het land. En dat voor 
een eenvoudig complex als wij 
hebben; er is geen stromend water 
en elektriciteit, geen verenigings-
gebouw, niets."
De vereniging zelf betaalt jaarlijks 
15.000 euro huur aan de Gemeente 
Bloemendaal. De gemeente is eige-
naar van die grond en het aangren-
zende weiland. Echter, beide horen 
kadastraal tot het grondgebied van 
Hillegom, dus als er bijvoorbeeld 

een tuinhuisje wordt geplaatst, 
moet een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd en worden 
betaald bij de Gemeente Hille-
gom.
Stoel: "Onze verstandhouding met 
Bloemendaal is prima. Ze helpen 
als er boom verwijderd moet wor-
den en als er tuinaarde of houtsnip-
pers over zijn, dan geven zij dat. 
We krijgen alle medewerking, heel 
mooi. Maar op het punt van het toi-
let houden ze hun poot stijf. 'Sorry, 
dat is een zaak voor Hillegom, wij 
kunnen niets doen', horen we dan. 
Wij vinden dat wel heel erg jammer. 
We betalen immers al dertig jaar 
lang flink wat huur, alles bij elkaar 
al zo'n kleine half miljoen euro." In 
reactie laat een woordvoerder van 
de Gemeente Hillegom weten, dat 
'staand beleid is dat de gemeente 
niet bijdraagt aan voorzieningen 
op particulier terrein'.
De afgelopen twee jaren schreef 

Tuinders tussen wal en schip
Gemis toilet op complex Zandlaan heet hangijzer

De Bennebroekse volkstuinders aan de Zandlaan: van links naar rechts Cor 
Wubbe, Jacqueline Groen en Jan Stoel (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - "Het is jammer dat het 
allemaal zo gelopen is. Ik had graag 
op een andere manier afscheid geno-
men, maar het grote voordeel is dat 
ik al mijn energie kan steken in iets 
dat ik al heel lang wilde doen", zegt 
Marjolein de Rooij. In de korte tijd dat 
De Rooij wethouder van Bloemendaal 
was, raakte ze verwikkeld in een lang-
durig conflict tussen de Gemeente 
Bloemendaal en de eigenaren van 
landgoed Elswoutshoek. Maar haar 
vertrek is geen vlucht. "Mensen die 
mij echt kennen, weten dat dit altijd 
een droom van mij is geweest."

door Christa Warmerdam

De voormalig GroenLinks-wet-
houder van Bloemendaal vertrok 
afgelopen zaterdag met haar gezin 
naar Tanzania. Ze gaat daar werken 
voor Stichting Vrienden van Tanza-
nia, een lokale stichting, die werkt 
met kansarme kinderen en de Naga 
Foundation, een organisatie die zich 
bezighoudt met een vergroenings-
project op de grens van Tanzania en 
Kenia. Haar man André Timmer zal 

een villa gaan runnen waar toeris-
ten kunnen verblijven.

Geen spijt
Een paar dagen voor vertrek, tussen 
de verhuisdozen en op de verjaar-
dag van dochter Tooske vertellen 
Marjolein en André over het grote 
avontuur . "Ik zal wel blij zijn als 
we zaterdag in het vliegtuig zitten 
hoor", zegt De Rooij. "We hebben 
er ontzettend veel zin in, maar 
zo'n verhuizing is toch wel heel 
veel werk." Het gezin, inclusief 
hond Tessel, vertrekt voor twee 
jaar naar Tanzania. "Maar de kans 
dat we langer blijven, is heel reëel", 
laat  zij weten. Spijt van haar wet-
houderschap heeft ze  niet. "Ik heb 
veel geleerd en maatschappelijke 
betrokkenheid is altijd iets waar ik 
me mee bezig zal blijven houden. 
Als ik op die periode terugkijk, vind 
ik het vooral voor Ruud Nederveen 
jammer dat hij heeft moeten ver-
trekken."

Rustig aan
Aan de voet van de Kilimanjaro en 

Mount Meru staat Villa Arusha. De 
familie zelf zal in het huis naast de 
villa gaan wonen. Dit huis was een 
aantal jaren geleden het huis waar 

Rick Felderhof zijn programma 
'Schrijvers op de veranda' maakte. 
Timmer zal voor de gasten van Villa 
Arusha gaan zorgen: "We willen 

dat onze gasten op een ontspannen 
manier van dit mooie land kunnen 
genieten. Wij zijn zelf al een aantal 
keren in Afrika op kampeervakan-
tie geweest. Wij doen altijd rustig 
aan, 's middags ergens aankomen, 
tentje opzetten en lekker iets drin-
ken en genieten. We hebben dan 
ook met verbazing zitten kijken 
naar de groepen mensen, die met 
grote touroperators 's avonds pas 
aankwamen, even snel iets moes-
ten eten, naar bed gingen en de 
volgende ochtend weer vroeg op 
moesten om door te reizen. Dat is 
iets wat wij echt niet kunnen begrij-
pen. Wij zijn kleinschalig en wer-
ken met de lokale bevolking. Dat 
is ook een van de redenen dat wij 
'Good Safari' heten. Je ziet dat veel 
touroperators personeel uit de stad 
halen en de lokale bevolking zon-
der werk zit. Dat doen wij bewust 
anders. We gaan ook samenwerken 
met Nederlanders, die daar wonen 
en een opvang voor straatkinderen 
hebben." x

Marjolein de Rooij: "Dit is altijd een droom geweest"
Vertrek naar Tanzania geen vlucht voor oud-wethouder

Voormalig wethouder van Bloemendaal, Marjolein de Rooij, vertrok zaterdag 
met haar man André Timmer en haar kinderen Tooske, Govert en Berend naar 
Oost-Afrika (Foto: Christa Warmerdam).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

het bestuur diverse brieven aan de 
Gemeente Bloemendaal. Even was er 
hoop: tijdens de 'College Tour' afge-
lopen najaar deed de gemeentelijke 
bus vol wethouders en ambtenaren 
Bennebroek aan om in contact te 
komen met de inwoners, en kreeg 
Stoel toenmalig wethouder De Rooij 
te spreken. Zij toonde zich enthou-
siast over het idee voor een mobiel 
toilet en zou het 'laten uitzoeken'. 
Een paar weken later echter was de 
wethouder uit beeld, afgetreden.

Samen zoeken
Gevraagd om een reactie laat wet-
houder Tames Kokke weten: "Het is 
heel begrijpelijk dat naar een toilet 
wordt uitgekeken. We hebben als 
gemeente aangeboden de kosten te 
betalen en in de huur te verdisconte-
ren". Voorzitter Stoel reageert: "Dat 
betekent dat de vierkante meter 
prijs voor ons omhoog moet, en dat 
prijskaartje is nu precies wat wij 
niet kunnen opbrengen. Wat wij  
liefst zou willen is dat de Gemeente 
Bloemendaal een positieve instel-
ling zou tonen. Kijk, als het niet 
kan, dan kan het niet. Maar het zou 
al heel mooi zijn als ze zouden zeg-
gen: 'We gaan samen zoeken naar 
een oplossing'."
Intussen hebben diverse tuinders-
dames zo hun eigen oplossing voor 
het wc probleem. De een heeft een 
chemisch toilet  in haar tuinhuisje 

en neemt de volle container  in de 
kofferbak van de auto  mee naar 
huis, de ander koopt een plantje in 
het naburige tuincentrum en gaat 
daar snel naar het toilet. "Er zijn 
mensen die een wc-emmer meene-
men naar de tuin, maar ja die wordt 
waarschijnlijk geleegd in de sloot. 
En weer anderen doen het toch 
in de openlucht. "Bloemendaalse 
dames achter de bosjes - niet echt 
chique", lacht secretaris Jacqueline 
Groen, die zelf al jaren tuiniert aan 
de Zandlaan.

56 vrouwen
De BATV telt zo'n 110 tuinen in 
verschillende afmetingen op een 
terrein van 20.000 vierkante meter. 
Er zijn 145 leden en elk jaar is er 
een wachtlijst, die in het late najaar 
door natuurlijk verloop weer op 
nul staat. Momenteel zijn 56 vrou-
wen lid. "Vroeger waren er nauwe-
lijks vrouwen op de tuin, behalve 
de echtgenotes van de mannen die 
hier tuinierden", aldus Cor Wubbe 
die na dertig jaar bestuurslidmaat-
schap twee weken geleden is terug-
getreden. Een volkstuin was vroe-
ger vooral moestuin, met groentes 
voor eigen gebruik, in strakke rijen 
aangeplant. Nu zijn de tuinen vaker 
gevarieerd, met andersoortige plan-
tenbedden, afgegrensd met wilgen-
tenen, en er zijn meer en meer bloe-
men te zien. x
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Van Oeveren
scoort ook met
tweede kinderboek

Via fietsroute
terug naar tijd van
Tweede Wereldoorlog

Hilarische taferelen 
in toneelstuk van 
Perspektief

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 14 mei 2015

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 15 mei - do 21 mei)
Cantaloupe meloen met Parmaham 

en mozzarella
Zalmfilet met chorizo korst en een 

aardappel-dille puree
Trio van chocolade € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 18 mei - do 21 mei)
Gepaneerde kalkoenfilet met 

ratatouille van groente en kriel € 10,50

Uniek - 13 juni golfwedstrijd
met prijzentafel van € 3750,- !!

Schrijf nu in!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

heemstede - Het Britse schrijversecht-
paar Nicci French bezocht zaterdag-
middag 9 mei Boekhandel Blokker 
in Heemstede. Het wereldberoemde 
echtpaar, Nicci Gerrard en Sean Fre-
nch, schreven in totaal vijftien thril-
lers en twee korte verhalen. De eerste 
fans staan dan ook een halfuur voor 
aanvang al in de rij om de nieuwe 
thriller 'Denken aan vrijdag' te laten 
signeren. Dit boek is het vijfde deel 
in de spannende Frieda Klein-reeks. 
"Ik heb al haar boeken thuis liggen", 
laat een vrouw weten. "Mijn moeder 
heeft ze eerst allemaal gelezen en 
die heeft ze vervolgens weer aan mij 
doorgegeven."

door Nena Vlas

Mijn verwachting dat er enkel 
vrouwen van middelbare leeftijd 
zouden zijn, klopt niet. Niet alleen 
staan er genoeg mannen in de rij, 
ook de leeftijden zijn zeer uiteen-
lopend. Zo staan er tussen de vele 
volwassenen ook veel jonge lezers 
en zijn er zelfs een paar kinderen in 
de boekhandel aanwezig. "Eigenlijk 
ben ik door mijn vader gestuurd. 
Hij had verteld dat mijn mama 
dit goede boeken vind, dus geef 
ik voor Moederdag een gesigneerd 
boek aan haar", vertelt het 11-jarige 
jongetje.
De winkel wordt, naarmate de aan-
vangstijd nadert, steeds voller en de 
rij daarmee steeds langer. In de rij 
staan is echter geen straf aangezien 

patisserie Tummers alle wachtende 
mensen van een gratis gebakje voor-
ziet. Kortom: alles is prima verzorgd 
door de boekhandel. Om stipt half 
één verschijnt vervolgens, onder 
luid applaus, het schrijversduo. 
Het oudere echtpaar gaat zitten en 
neemt rustig de tijd om met elke 
lezer een praatje te maken en op de 
foto te gaan. "Ze zijn zeer geduldig 
en vriendelijk", aldus Arno Koek, 
eigenaar van Boekhandel Blokker.

Actief
Hoe zijn deze signeersessies eigen-
lijk ontstaan? Koek: "We willen als 
boekhandel actief blijven. Onze 
uitgever regelt dan ook regelmatig 
signeersessies. Maar dat we Nicci 
French in onze winkel mogen ver-
welkomen, is wel heel bijzonder." 
Vorige week was Willeke Alberti 
nog aanwezig en zo probeert de 
boekhandel op die manier zich van 
andere boekhandels te onderschei-
den. "We merken ook dat steeds 
meer mensen op de hoogte zijn 
van de signeersessies, waardoor de 
opkomst steeds groter is", aldus een 
trotse eigenaar.
Terwijl we spreken, loopt de sig-
neersessie langzamerhand tot een 
einde. De eindtijd is inmiddels aan-
gebroken, maar beide schrijvers 
nemen zelfs voor de laatste fans alle 
tijd. Niets dan lovende woorden zijn 
dan ook over het echtpaar te horen. 

Kortom, een zeer geslaagde signeer-
sessie op deze zaterdagmiddag. Nou 
is de vraag: met wie is de volgen-
de sessie? "Haha, met een minder 
bekende dan Nicci French gok ik 
zo", lacht Koek. "Maar we hebben 
18 mei Martin de Haan aanwezig 
en er volgen een paar lezingen deze 
maand. Genoeg activiteiten dus!" x

Achteraan aansluiten 
voor Nicci French

Brits schrijversechtpaar bezoekt Boekhandel Blokker

Geduldig en vriendelijk staan de schrijvers de fans te woord (Foto: Nena Vlas).

heemstede - Op dinsdag 19 mei 
organiseren Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Casca en De 
Pauwehof een themamiddag voor 
slechthorenden en hun omgeving 
(partner, kinderen, vriend of vrien-
din, buurman of buurvrouw). De 
bijeenkomst vindt plaats om 14.00 
uur in het centrum van Welzijn 
Ouderen Heemstede, aan de Lie-
ven de Keylaan 24. Deze middag 
gaat over samenwerken en spel-
regels bij gehoorverlies. Het wordt 
een interactieve bijeenkomst, waar 
de deelnemers ook zelf hun erva-
ringen delen en zo elkaar tips kun-
nen geven. Er is volop ruimte voor 
het stellen van vragen. De middag 
wordt verzorgd door Wendelina 
Timmerman, zelf slechthorend 
en oprichter van Hooridee, een 
adviesbureau voor slechthorenden 
en hun omgeving. Kaarten à 3,50 
euro zijn verkrijgbaar bij Welzijn 
Ouderen Heemstede en bij Casca 
De Luifel, aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. x

'Horen doe 
je samen'

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag wordt in Eethuis 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, een maaltijd geserveerd. Op 
maandag 18 mei is er weer een 
themamaaltijd met op het 'Smul 
Menu': een flensje met romige 
paddenstoelenragout, ratatouille 
van groenten, gebakken aardap-
pelen, kipfilet met bieslooksaus, 
frisse salade en toe aardbeienba-
varois met verse aardbeien. Men 
kan aan tafel tussen 17.15 en 18.30 
uur. Reserveren kan telefonisch 
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf, op werkdagen tussen 09.00 
en 12.00 uur via tel.nr. 023-548 38 
28 (kies 1). De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen waar-
voor men reserveert. Mensen die 
alleen komen, maar graag samen 
willen eten, kunnen aanschuiven 
aan de stamtafel om 17.45 uur. De 
kosten zijn 9,75 euro. x

Themamaaltijd
in De Luifel

bloemendaal - Welzijn Bloemendaal 
organiseert in mei en juni sport- 
en spelactiviteiten. Iedereen mag 
meedoen. Van 18.30 tot 20.00 uur 
kan de jeugd op het grasveld in de 
buurt onder meer voetballen, hoc-
keyen, softballen en trefballen. 
Het programma: Bloemendaal 27 
mei - verzamelen bij Welzijn Bloe-
mendaal; Aerdenhout 3 juni - ver-
harde veld achter de Vondelschool; 
Bennebroek 10 juni - grasveld aan 
het Akonietenplein; Overveen 17 
juni - grasveld aan de Willem de 
Zwijgerlaan; Vogelenzang 24 juni - 
grasveld aan de Henk Lensenlaan. 
Aanmelden hoeft niet, kinderen 
kunnen gewoon langskomen. 
Voor meer info: nicole@welzijn-
bloemendaal.nl. x

Straatspeelavonden
in Bloemendaal

aerdenhout - Prof. Nico Schulte 
Nordholt verzorgt op woensdag 
20 mei de lezing 'Nederlands-
Indië: voor, tijdens en na de oorlog 
in de Pacific'. Dit gebeurt tijdens 
OpenBoek bij De Nieuwe Kring, 
aan de Oscar Mendliklaan 3 in 
Aerdenhout. Aanvang is om 17.30 
uur. De kosten bedragen 6,50 
euro voor leden en 10 euro voor 
niet-leden. Voor meer info en/of 
reservering: kring.penningmees-
ter@ziggo.nl. Bellen mag ook: 06-
16396446 (eventueel antwoordap-
paraat inspreken). x

Lezing over
Nederlands-Indië
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

ANTIEKMARKT
 

op de DREEF te HAARLEM
 

za. 16 MEI 9.00-16.30 u.
meer data op de eerste en

derde zaterdag van de
maand

BEL 06-10144717
 
 

Ontmoet singles wáár je
ook bent! Thuis op je PC,
Laptop of onderweg op je

Smartphone of Tablet!
 

GPSDATES.NL
 

Nu 3 maanden
(100%) GRATIS uitproberen!

Daten via de unieke GPS
kaart!

STRATENMAKER
Groot & Schneider

Tuinbedrijfkennemerland.nl
Gratis offerte aan huis

kom naar de website of bel
Tel 0681331132

Haarlemse
VERZAMELAAR
zoekt persoonsbewijzen,
foto's, kranten, medailles
gebruiksvoorwerpen enz.

uit de Tweede
Wereldoorlog.

Tel.nr. 06-21898943

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 140,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl
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bloemendaal - Ellende op grote schaal 
heeft Bloemendaal vanwege de 
Tweede Wereldoorlog niet gekend. 
Het dorp bleef relatief ongeschon-
den. Maar intussen was het wel een 
flink machtscentrum van de Duitse 
bezetter. Dat blijkt uit de interes-
sante fietsroute, die Stichting Oor-
logshistorie Bloemendaal heeft 
uitgezet, om 70 jaar bevrijding te 
herdenken. Tot en met 31 augustus 
staan zo'n twintig fotoborden langs 
de weg in alle dorpskernen met sum-
miere omschrijving. Een uitgebreide 
beschrijving staat in het boekje 
'70 Jaar vrijheid; Fietsen langs de 
oorlogshistorie', dat bij tal van ver-
kooppunten verkrijgbaar is voor een 
euro en online te zien is op oorlogs-
archief.bloemendaal.nl.

door Marilou den Outer

De route is ongeveer 26 kilometer 
lang en kan ook in etappes worden 
gefietst of gelopen. De verhalen 
van sommige plekken zijn al lan-
ger bekend, zoals op de Bekslaan 
in Vogelenzang, waar een platform 
was van waar af in maart 1945  V1's 
werden afgevuurd richting Enge-
land. Minder bekend wellicht is 
dat het weiland bij het kerkepad 
vanaf de Tweede Doodweg door de 
Duitsers was ingericht als schijn-
vliegveld, compleet met houten 
nepvliegtuig, om geallieerde vlie-
gers te misleiden.
De route staat vooral in het teken 
van het spreekwoordelijke 'fout' 
uit de oorlog. Aandacht voor 
'goed' is eigenlijk alleen het bord 

nummer 13 in de route: het huis 
Klapheklaan nummer 14 in Aer-
denhout, waar de verzetskrant 
Trouw werd opgericht en een plek 
waar voedseldroppingen hebben 
plaatsgevonden (nummer 10 in 
de route). Maar er was dan ook 
flink wat fout in de oorlogsjaren. 
Bloemendaalseweg nummer 76 
bijvoorbeeld, waar nu een fietsen-
winkel zit; hier was het kantoor 
van de Nederlandse Unie geves-
tigd, de enige beweging die des-
tijds naast de NSB mocht bestaan. 
Huize Wildhoef bij het kerkplein 
in Bloemendaal: hier was de Orts-
kommendantur gevestigd, met 
ernaast een telefooncentrale.

Sperrgebiet
De duinen waren Sperrgebiet. Er 
gebeurde overigens van alles in 
dat verboden gebied: executies 
en het was een oefenplek voor de 
Duitse bommenwerpers. Op zes 
plaatsen in de duinen werden in 
45 grafkuilen stoffelijke resten 
gevonden van 422 gefusilleerde 
gevangenen. 105 van hen zijn in 
de duinen vermoord, de rest elders 
in Noord-Holland. Enkele van de 
executies werden georganiseerd 
vanuit hotel Duin en Daal, aan 
de Koninginneduinweg, waar de 
Grune Polizei huisde. Over de ver-
geldingsexcutie van tien willekeu-
rige inwoners uit de regio schreef 
Het Weekblad onlangs meer. Het 
fotobord van de fietsroute op dit 
punt wekte zoveel weerstand 
op van enkele omwonenden dat 
voorzitter Robert Verrijk van de 
Stichting Oorlogshistorie het weer 
heeft verwijderd. "De mensen wil-
den niet echt in gesprek, toen heb 
ik het maar uit de grond getrok-
ken en weer meegenomen", aldus 
Verrijk.

Nepbommen
De laatste etappe uit de route gaat 
door de Kennemerduinen. Het 
punt Groot Olmen, ten noorden 
van het Vogelmeer, markeert een 
oefengebied voor Duitse bommen-
werpers. Destijds was met zand en 
steden een oefendoel gemaakt in 
de vorm van een schip. Duitse pilo-
ten moesten dat 'schip' bombar-

deren, met nep(brisant)bommen, 
van beton. Talloze zijn er terugge-
vonden, en enkele ervan liggen nu 
bij het fotobord op die plek.
De komende maanden is het 
mogelijk met de boswachter van 
PWN op excursie te gaan in de dui-
nen ('Sporen uit de oorlog' op 22 en 
30 mei, 5 en 20 juni, 4 juli en 22 
augustus: np-zuidkennemerland.
nl). x

Fietsen door machtscentrum van 
Duitse bezetter in Bloemendaal

Herdenkingsroute officieel van start

Boswachter Coen van Oosterom vertelt over de nepbommen, bij de fietsroute 
langs oorlogsmonumenten in Bloemendaal (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Op donderdag 21 mei is 
er op het sportcomplex van HBC 
een keepersavond tussen 18.00 
en 19.30 uur. Keepers van 10 tot 
en met 17 jaar kunnen zich hier-
voor inschrijven. De jeugd krijgt 
op deze avond een training aan-
geboden met verschillende oefen-
vormen. Er zijn gediplomeerde 
trainers aanwezig om de fijne 
kneepjes van het keepersvak bij 
te brengen. Voor meer informatie 
en/of aanmelding: r.kummer@
ziggo.nl. HBC is te vinden aan de 
Cruquiusweg 39 in Heemstede. x

Keepersavond
bij HBC

Stoffelijk overschot 
in water bij Panneland

vogelenzang - In het water van de Waterleidingduinen bij Panneland is woens-
dagochtend een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie is een uitgebreid 
onderzoek gestart, medewerkers van de Forensische Opsporing hebben alles 
vastgelegd en duikers van de brandweer hebben het lichaam geborgen. Over 
hoe het slachtoffer te water is geraakt en de identiteit is nog niets bekendge-
maakt (Foto: Michel van Bergen). x

heemstede - De lente is aangebroken 
en dat wordt zondag 17 mei gevierd 
bij kinderboerderij 't Molentje. De 
kinderboerderij is te vinden aan de 
Burgemeester van Rappardlaan 1 in 
Heemstede.

Van 11.00 tot 15.00 uur is men 
welkom op het Lentefeest. Naast 
het bekijken van alle dieren zijn 
er voor de kinderen knutselactivi-
teiten, eendjes vangen en er is een 
speurtocht.
Diverse kramen zullen bemand 
worden door: imkers, Stichting 

Sein en de vaste spinster is aanwe-
zig om deze techniek te tonen en te 
laten zien wat er met de gesponnen 
wol gemaakt kan worden.
Bij de kraam van de Stichting Vrien-
den Kinderboerderij Heemstede 
kan men informatie krijgen over 
de verzorging en het adopteren van 
de dieren. Tevens verkoopt men eie-
ren, boerenkaas, het Kinderboerde-
rijenpaspoort en een verjaardagska-
lender.
Er wordt ook aan de inwendige 
mens gedacht met de catering-
kraam. x

Lentefeest bij 't Molentje

CO LO FO N
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Prachtige voorjaarswijnen en heerlijke lekkernijen.
Aansluitend kunt u heerlijk genieten van een drie gangen menu voor 24.50 p.p. 
(incl. wijnarrangement voor 39,50)
Vanaf 12 flessen 10% korting op alle wijnen.
thuis bezorgd of af te halen ind e winkel

De gehele maand juni 10% koting bij bestelling in onze Webshop.

Inschrijven kunt u bij info@wijnhuisheemstede.nl of in onze winkel.
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NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

SUPERBIJLES?
Onderwijskundige en
bevoegde wis en eco

docent
verbonden aan middelbare

school geeft bijles bij u
thuis 29,95 euro per

lesuur
06

18871393

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Lekker naar het strand,
werk of de stad met een

scooter van
SCOOTS2GO

Leuke nieuwe en gebruikte
Vespa, Sym, Kymco,

Piaggio, AGM scooters.
Ook onderhoud en banden.
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

Lekkende serre

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW



overveen - In 2013 maakte Marianne 
van Oeveren haar debuut als schrijf-
ster met 'Hoi boer, dag beesten'. Dit 
boerenkijkboek met illustraties van 
Aureen Harthoorn ligt inmiddels in 
alle bibliotheken en gaat in Neder-
land en België grif over de toonbank. 
Een vervolg kon dus niet uitblijven. 
"Aureen en ik hebben door deze boe-
ken te maken ons hart gevolgd. Dit is 
iets dat we allebei heel graag wilden 
doen. Ik hoop dat ons werk misschien 
ook anderen kan inspireren om dat-
gene te doen dat je altijd al had willen 
doen."

door Christa Warmerdam

Haar tweede boek 'Boom de kam-
pioen' is in dezelfde stijl gemaakt 
als 'Hoi boer, dag beesten'. "Ik 
wilde weer een boek maken met 
veel foto's en het moest over een 
onderwerp gaan waar kinderen 
niet veel van afweten. Ik ben altijd 
een natuurmens geweest en bomen 
zijn in elk jaargetijde prachtig om 
te zien. Voor kinderen is dit ook een 
mooi onderwerp om bij weg te dro-
men", zegt de 66-jarige Marianne.

Walhalla
Op de voorkant van het boek prijkt 
een grote boom die zij fotografeerde 
op Landgoed Elswout. In de boom 
een van de bekende ara's, die in Els-
wout rondvliegen. "Wat mij betreft 
is Elswout echt een boomwalhalla. 
Toen ik die boom zag wist ik met-
een dat ik deze boom wilde voor de 
cover van het boek. De takken staan 
gespreid, net als kampioenen dat 
doen als ze op de eretribune staan." 
Naast Elswout maakte de schrijf-
ster ook foto's in de duinen. "Ik ben 
met Linda Doedens, de boswachter, 
in een jeep door de duinen gereden 
waar je anders niet mag komen. 
Fantastisch om zoiets moois mee 
te mogen maken."
In het boek legt Marianne op een 
speelse en beeldende manier uit 
wat een boom nou eigenlijk pre-
cies is en wat de bomen voor ons als 
mens betekenen. Behalve bomen 
die in Nederland voorkomen staan 
er ook bomen uit warmere streken 
zoals het regenwoud in het boek. 
Voor de vormgeving van 'Boom de 

kampioen' kreeg Marianne dit keer 
hulp van Christiaan Patijn. Christi-
aan werkt bij 'Vorm op Maat', een 
Heliomare dagbesteding in Over-
veen met een werkplaats voor gra-
fische vormgeving en drukwerk. "Ik 
heb samen met Christiaan maan-
den werk gehad aan dit boek. Op 
een gegeven moment vroeg ik hem 
of het niet te veel was allemaal, 
maar hij zei toen het boek af was: 
'Ben je gek, ik heb met het maken 
van dit boek de tijd van mijn leven 
gehad.'"

Net als bij haar eerste boek heeft 
haar uitgever ook dit boek weer 
naar Biblion gestuurd, het overkoe-
pelende orgaan voor de plaatsing 
van boeken in bibliotheken en ook 
nu weer is haar boek opgenomen in 
de collectie van de bibliotheken in 
Nederland. Marianne: "Ik ben daar 
echt heel blij mee, het is een stukje 
erkenning en daardoor heb ik nog 
meer zin om een derde boek te 
maken." Marianne heeft al een idee 
voor dat derde boek maar dat houdt 
ze nog even geheim. x
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Denk aan je darmen
Dikkedarmkanker komt steeds meer voor. Hoe kun je de ziekte 
vroegtijdig herkennen en de risico’s beperken? In het Spaarne 

Gasthuis kunt u van 18 t/m 26 mei ‘Het kleinste kamertje’ 
bezoeken. Een klein theatertje met een vrolijke en informatieve 

film over de verschillende aspecten van darmkanker. 

Op maandag 18 mei wordt ‘Het kleinste kamertje’ op ludieke 
wijze geopend. Daarna vertellen maag-darm-lever-artsen over 
darmkanker, de risicofactoren en behandelmogelijkheden. Er 

zijn ook rondleidingen over de afdeling endoscopie.
18 mei, 19.00 - 20.30 uur, Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid

Meer informatie op www.kg.nl

Ook tweede kinderboek van 
Overveense schrijfster succes

'Boom de kampioen' van Marianne van Oeveren

Schrijfster Marianne van Oeveren uit Overveen heeft een boek geschreven over 
het wondere leven van de boom (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Op maandag 18 mei 
bespreekt de commissie Ruimte de 
onderwerpen die aan bod moeten 
komen in de visie op de toekomst 
van de winkelcentra in Heemstede. 
Veel winkelgebieden in Nederland 
staan onder druk. 
De visie, die na de zomer wordt 
opgesteld, moet antwoord geven 
op de vraag: Wat is er nodig om de 
Heemsteedse winkelcentra en in 
het bijzonder de Binnenweg/Raad-
huisstraat nu en in de toekomst 
aantrekkelijk en succesvol te laten 
zijn? De onderwerpen waarover 
de visie gaat zijn verzameld door 
bureau dtnp in samenspraak met 
ondernemers van de winkelge-
bieden, omwonenden en andere 
belanghebbenden.
Bureau dtnp heeft de afgelopen 
periode in kaart gebracht hoe de 
winkelgebieden er nu voorstaan, 
welke trends van invloed zijn op 

het winkelen en waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het 
opstellen van de visie. Deze fase 
1 wordt afgerond met het eindrap-
port 'Verkenning winkelstructuur 
Heemstede', waarin de volgende 
onderwerpen worden genoemd 
als basis voor de uitwerking van 
de visie: toekomstige functie en 
positie van de winkelcentra, ste-
denbouwkundige structuur en 
winkelroutes, positie en locatie 
van publiekstrekkers, verkeer en 
parkeren, relatie tot het woonkli-
maat, sfeer en beleving van het 
winkelgebied en samenwerking en 
marketing.
Het eindrapport en andere stukken, 
zoals de startnotitie voor fase 2, 
staan op www.heemstede.nl.
Aanvang van de vergadering van 18 
mei is om 20.00 uur. Inwoners die 
deze bespreking willen bijwonen, zijn 
welkom tijdens de vergadering. x

Commissie Ruimte bespreekt 
visie over toekomst winkelcentra

bloemendaal - Jongeren zijn belang-
rijk. En daarom willen overheden 
maar al te graag dat zij meedenken 
over de ontwikkeling van hunr 
beleid. Maar welke vorm van jon-
gerenparticipatie past bij dit mee-
denken? Wat is nog van deze tijd? 
Hoe bereik je andere jongeren? Hoe 
zorg je voor een goede afspiegeling? 
Hoe vaak laat je ze samenkomen? 
Wat doe je als ze bij elkaar komen 
en hoe zorg je ervoor dat ze daad-
werkelijk op komen dagen?
Welzijn Bloemendaal vindt het 
belangrijk dat jongeren zich bewust 
zijn van de invloed, die ze kunnen 
hebben op hun eigen leefomgeving. 
Zij neemt het initiatief om een 
werkgroep te starten, die over deze 
vragen na zal denken. De werkvorm 
die de jongeren uiteindelijk kiezen, 
zal dienen als een verzamelpunt 

voor vragen en initiatieven. Jonge-
ren kunnen hier gevraagd en onge-
vraagd advies geven over zaken, die 
zij belangrijk vinden. Dit doen zij 
aan de Gemeente Bloemendaal zelf 
en aan andere maatschappelijke 
organisaties, die een rol spelen in 
de gemeente.
Jongeren uit de gemeente Bloe-
mendaal die mee willen denken 
in deze werkgroep, kunnen zich 
aanmelden bij nicole@welzijnbloe-
mendaal.nl. Kijk voor meer info en 
andere vrijwilligersvacatures voor 
jongeren op www.welzijnbloemen-
daal.nl/jongerenwerk. x

Jongeren gezocht 
voor denktank

HAARLEM - Op zaterdag 30 mei ver-

anderen de Kleverparkweg, Scho-

tersingel en Van Ostadestraat in een 

festivalterrein met veel echte Haar-

lemse producten, mode, 'good food', 

accessoires, workshops, muziek en 

(in de aangrenzende straten) een rom-

melmarkt.

Het jaarlijkse Kleverparkfestival 
wordt steeds meer biologisch, fair-
trade en duurzaam. Dat geldt voor 
de producten in de winkels en kra-
men, maar ook voor de hapjes. De 
fietsenstalling is dit jaar extra groot 
en afvalbakken zorgen voor geschei-
den afval.
Er zijn bijna honderd lokale onder-
nemers, die een variatie aan pro-
ducten bieden in kunst, mode en 
design.

Jeugd

In de straten rond de Kleverparkweg 
is er al vanaf vroeg in de ochtend de 
kinderrommelmarkt. Tot en met 29 
mei kunnen kinderen tot en met 12 
jaar bij kantoorvakhandel De Ruyter 
(Van Ostadestraat 14, Haarlem) een 
plaatsbewijs aanschaffen om eigen 
spulletjes te verkopen op de rom-
melmarkt.
De kinderkaart staat ook dit jaar 
vol met leuke activiteiten en verras-

sende workshops. Op het speciale 
'Kleverpark Sportveld' bijvoorbeeld, 
zijn korfbalclinics te volgen en wordt 
een workshop handboogschieten 
gegeven. In de Heilig Hart Kerk wordt 
geknutseld en worden magnetische 
foto's gemaakt. Op de Schotersingel 
zijn workshops muziek voor alle 
leeftijden en staan diverse leuke 
(kermis)attracties. En als klap op 
de vuurpijl geven de deelnemende 
winkeliers in het Kleverpark op ver-
toon van de kinderkaart iets lekkers 
of een kleine verrassing weg. De 
kinderkaart is er voor kinderen tot 
en met 12 jaar en is verkrijgbaar op 
diverse herkenbare verkooppunten 
op het festival.

Ondernemers

Haarlemse ondernemers, die 
originele, duurzame, creatieve of 
bijzondere producten verkopen en 
een kraam willen huren, kunnen 
mailen naar kleverparkfestival@
winkelcentrumkleverpark.nl. Zij 
dienen in de mail te vermelden wat 
ze het Kleverparkfestival te bieden 
hebben. De organisatie van het Kle-
verparkfestival bekijkt vervolgens 
of het aanbod aanvullend is op de 
reeds ingeschreven ondernemers en 
laat weten of men is geselecteerd 
om deel te nemen. x

Van mode tot muziek 
op Kleverparkfestival

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Peper’s 
Pannekoekenhuis

is per direct op zoek naar

medewerkers
voor de bediening met ervaring.

Interesse? Mail naar info@peperspannekoekenhuis.nl

Van Ekeris Schoonmakers b.v.
zoekt:

Schoonmaakmedewerker/werkster
Voor kantoorpand te Haarlem

Avond-uren in overleg 

Sollicitaties:
van Ekeris Schoonmakers B.V.

Olmenlaan 34, 1404 DG  Bussum
06 10 18 40 14 

Cees van Deursen-rayonleider

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Landgoed & Gol�aan Tespelduyn groeit hard en om 
onze ambi�es waar te kunnen blijven maken zoeken 

wij voor spoedige indiens�reding een kundige en 
ervaren ‘hands on’ Hoofd Bediening M/V.

Je hebt bewust gekozen voor het horecavak, bent een 
horecatopper en wilt met ons bedrijf meegroeien en 

dit maak je ook waar.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, solliciteer dan 
nu op deze func�e en oefen jouw mooie vak uit bij 

ons prach�ge bedrijf in de Bollenstreek. 
Ons mo�o: Golf & Gastvrijheid!

Meer informa�e vind je op www.tespelduyn.nl

Jouw gemo�veerde brief met CV inclusief referen�es 
ontvangen wij graag uiterlijk 23 mei a.s. per email 

ter a�en�e van Boudewijn Veenenbos via 
boudewijn@tespelduyn.nl

Hoofd Bediening M/V

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

Aanpassingsbedrijf Bierman is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd 
in het aanpassen van auto’s en bussen voor mindervaliden 
en rolstoelgebruikers. Onze klanten zijn particulieren, taxi- en 
verhuurbedrijven, zorginstellingen, etc. Daarnaast produceren en 
leveren wij componenten en kits voor de ombouw van rolstoelauto’s 
aan collega aanpassingsbedrijven in binnen- en buitenland. 
Dagelijks streven wij naar maximale klanttevredenheid. 

Voor ons bedrijf in Nieuw-Vennep hebben wij per direct plaats voor 
een full-time

Verkoopadviseur
Binnen ons verkoopteam adviseer je onze klanten over auto-
aanpassingen, inbouwcomponenten en verkoop je nieuwe en 
gebruikte rolstoelauto’s/bussen. Binnen je functioneren neem je 
initiatieven om de gestelde verkoopdoelstellingen te realiseren. 

Onze voorkeur gaat uit naar een gemotiveerde en ambitieuze 
kandidaat met  verkoopervaring in de automotive en goede 
communicatieve vaardigheden. Daarnaast dien je te beschikken over 
een grote mate van zelfstandigheid alsmede gedegen technisch en 
commercieel inzicht.

Wij bieden je een interessante baan bij een dynamisch bedrijf 
in een moderne werkomgeving. Daarnaast kennen wij prima 
arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.
Kortom een mooie uitdaging bij een gerenommeerd bedrijf. 

Ben jij de geschikte kandidaat en geïnteresseerd om bij ons te 
komen werken? Stuur dan een e-mail met CV naar: 
maurits@bierman.eu

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V.
T.a.v. Maurits Jansen
Pesetaweg 16, 2153 PJ Nieuw-Vennep

PERSONEELSADVERTENTIES
IN DE KRANT EN OP INTERNET!

Meer weten? Bel 071 - 3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl



heemstede - "Een heerlijk avondje 
onbekommerd lachen", zo omschrijft 
regisseur Boy van der Erf het toneel-
stuk, dat Toneelgroep Perspektief 22 
en 23 mei in de Theater de Luifel in 
Heemstede haar publiek laat zien. Het 
blijspel is geschreven door de Haar-
lemse schrijfster Martine Faber.

door Christa Warmerdam

Voor Boy van der Erf zal 'Op de 
hoogte' een bijzondere voorstel-
ling worden. Want voor dit blij-
spel neemt hij niet alleen de regie, 
maar ook een van de rollen voor 
zijn rekening. "Noodgedwongen, 
maar wel een leuke uitdaging", legt 
Van der Erf uit. "Een van de spe-
lers moest een paar weken voor de 
voorstelling door omstandigheden 
zijn rol teruggeven." De ervaren 
acteur/regisseur is wel blij dat hij 
kan rekenen op zijn regieassistente 
Joan Dirksen. "Tijdens het spelen, 
moet ik af en toe toch het spel even 
stilleggen om regieaanwijzingen te 
geven en dan is het heel fijn als Joan 
dan precies kan zeggen waar het 
fout ging. Ondertussen zijn we nu 
wel zover dat er goed doorgespeeld 
kan worden. Het is een hilarisch 
stuk waar we zelf ook veel lol aan 
beleven." Volgens Van der Erf kan 
het publiek dan ook op een 'relaxte' 
avond rekenen en voor sommige 
mensen zal het ook heel herken-
baar worden. Van der Erf: "Stel je 
voor dat je altijd je vakanties door-
brengt in luxe hotels en plotseling 
het roer omgooit, omdat je om de 
een of andere reden vindt dat het 
tijd is om een primitieve vakantie 
te boeken."

In het blijspel Op de hoogte nemen 
vijf mensen het besluit om de 
vakantie eens op de camping te 
door te brengen. Al snel blijkt dat 
dit vijftal niet voor het kamperen 
geboren is, maar meer thuis hoort 
in een comfortabel hotel waar alles 
voor hen verzorgd wordt. Van der 
Erf: "De groep wordt geplaagd door 
snobisme, fobieën, ontrouw, dron-
kenschap. Die wrijvingen tussen de 
verschillende karakters zorgt voor 
komische situaties. Iedereen kent 
bijvoorbeeld wel zo'n getrouwd 

stel, dat al jaren ruzie maakt met 
elkaar, maar nooit uit elkaar zal 
gaan. Dat soort stellen moet dus 
echt nooit gaan kamperen."
'Op de hoogte' van Martine Faber, 
regie Boy van der Erf, is vrijdag 22 
en zaterdag 23 mei (aanvang om 
20.15 uur)  te zien in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. 
Kaarten à 10 euro zijn te reserveren 
via info@toneelgroepperspektief.
nl of 06-57273878. Kijk voor meer 
informatie op www.toneelgroep-
perspektief.nl. x
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Toneelgroep Perspektief 
speelt 'Op de hoogte'

Regisseur Boy van der Erf (Foto: Christa Warmerdam).

BLOEMENDAAL - De Provincie Noord-

Holland start 31 augustus met groot 

onderhoud aan de Zeeweg (N200) in 

de gemeente Bloemendaal. Op dinsdag 

26 mei wordt een inloopbijeenkomst 

georganiseerd over de werkzaamhe-

den. Geïnteresseerden zijn welkom in 

Bezoekerscentrum De Kennemerdui-

nen, Zeeweg 12 in Overveen. Er is vrije 

inloop van 17.00 tot 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst kunnen de 
ontwerptekeningen worden bekeken 
en deskundigen van de Provincie 
Noord-Holland zijn aanwezig om 
vragen over het ontwerp en de uit-
voering te beantwoorden. Er zijn 
gratis uitrijkaarten beschikbaar.

Actuele informatie over het groot 
onderhoud aan de Zeeweg is te 
vinden op: www.noord-holland.nl/
Zeeweg. Met vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden kunnen 
omwonenden en weggebruikers 
terecht bij het provinciaal service-
punt Wegen en Vaarwegen: 0800-
0200 600 (gratis). Mailen kan ook: 
infozeeweg@noord-holland.nl.
De Provincie Noord-Holland voert 
groot onderhoud uit aan de Zeeweg 
(N200) zodat de komende twaalf 
jaar geen onderhoud nodig is. Daar-
naast doet de provincie enkele aan-
passingen om de doorstroming van 
het verkeer te verbeteren. x

Inloopbijeenkomst over 
onderhoud Zeeweg (N200)

heemstede - Op maandag 18 mei 
geeft vertaler Martin de Haan een 
lezing over Michel Houellebecq 
en de nieuw verschenen roman 
'Onderworpen'. Deze lezing vindt 
plaats bij Boekhandel Blokker, aan 
de Binnenweg 138 in Heemstede. 
De Haan is een bekroond vertaler 
en kenner van het werk van Hou-
ellebecq. Aanvang is om 20.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 5 euro. 
Reserveren kan via 023-5282472 
of info@boekhandelblokker.nl. x

Lezing over 
Houellebecq

haarlem - Haarlem noteerde in 2014 
bijna 340.000 overnachtingen. Dat 
is een stijging van circa 80.000 
overnachtingen ten opzichte van 
2013, toen de teller op iets meer dan 
260.000 stond. Haarlem wint aan 
populariteit als plaats om te slapen. 
Bovendien zijn er in 2014 30.000 meer 
bezoekers naar de stad zijn gekomen 
dan in 2013. Het gaat hierbij om 1,1 
miljoen Nederlanders, die een toeris-
tisch uitstapje naar Haarlem maak-
ten. De voornaamste trekpleister is 
winkelen (45 procent). Dit blijkt uit 
de Economische Monitor 2014. "Dit 
is een zeer goed resultaat en laat 
zien dat ons beleid en onze samen-
werking binnen de Metropoolregio 
Amsterdam hun vruchten afwerpen", 
aldus Esther Brasser, directeur Haar-
lem Marketing.

Om deze positieve lijn de komende 
jaren vast te houden, richt Haarlem 
Marketing zich in haar meerjaren-
plan 2015-2018 op de Haarlemse 
kernkwaliteiten cultuur, winkelen 
en de ideale ligging ten opzichte 
van Amsterdam, Schiphol, de Bol-
lenstreek en het strand. Uit onder-
zoek is gebleken dat dit de dragers 
zijn van het Haarlemse imago. 
Brasser: "Deze elementen vormen 
daarom de focuspunten van onze 
activiteiten, welke gericht zijn op 
een toename van het aantal bezoe-
kers en hun bestedingen. Via onder-
linge kruisbestuiving in de vorm 
van arrangementen en een goede 
samenwerking met onze stakehol-
ders versterken we de beleving van 
onze stad en daarmee de aantrek-
kelijkheid. Dit is van groot belang 
voor de Haarlemse economie."
De Economische Monitor 2014 laat 
namelijk zien dat de branche Toe-

risme en Recreatie goed is voor 10 
procent van alle banen in de stad. 
Haarlem telt 6.246 banen in deze 
branche, maar het belang van het 
toerisme als banenmotor is echter 
nog groter. Ook andere branches 
zoals detailhandel en horeca profi-
teren van de toeristische aantrek-
kingskracht van Haarlem.

Overnachtingen
Van de 340.000 overnachtingen 
vonden er 275.000 plaats in hotels, 
26.000 in een bed & breakfast. De 
zichtbare groei vanaf 2004 (220.000 
overnachtingen) loopt parallel aan 
de uitbreiding van het aantal hotels 
en de aanbieders van een bed & 
breakfast via websites als AirBNB. 
De incidentele daling in 2013 was 
het gevolg van verbouwingen. 
Haarlem telde in 2013 ruim 1.500 
hotelbedden, wat zorgde voor een 
zesde plaats in het klassement van 
twaalf vergelijkbare steden.

Toeristisch bezoek
De 1,1 miljoen Nederlandse toeris-
ten brachten Haarlem met elkaar 
2,2 miljoen bezoeken. Elke bezoe-
ker kwam gemiddeld twee keer. 
Het 'winkelen voor plezier' blijkt 
de hoofdreden om naar de stad te 
komen, waarbij de Haarlemse sfeer 
en gezelligheid als de belangrijkste 
aspecten worden gezien. Vaker dan 
gemiddeld vinden vrouwen hun 
weg naar Haarlem. De stad trekt 
vooral veel bezoekers uit de pro-
vincie Noord-Holland.
Uit een ander onderzoek, het Con-
tinu Vakantie Onderzoek 2014, 
blijkt dat bezoekers aan Haarlem 
37 euro per persoon per bezoek 
uitgeven. x

Toerisme als motor van 
de Haarlemse economie

De Warmoesstraat in Haarlem (Foto: Dasha Elfring).

HAARLEM - Op maandagmiddag werd 

een 85-jarige vrouw uit de Julius 

Röntgenstraat in Haarlem het slacht-

offer van een oplichter. Omstreeks 

14.00 uur stond er een man voor de 

deur.

Hij vertelde een zielig verhaal, dat 
hij met de trein mee moest en geen 
geld had voor een kaartje. Het ver-
zoek aan het slachtoffer was of hij 
geld kon lenen. De man ging ervan-
door met 40 euro. Later bleek dat hij 

bij meer mensen aan de deur was 
geweest met uiteenlopende zielige 
verhalen.
De oplichter is een blanke man van 
ongeveer 50 jaar oud, met een leng-
te van ongeveer 1,85 tot 1,90 meter. 
Hij heeft een gezet postuur en half-
lang grijs haar, Hij droeg 'rommelig' 
kleding en een lichte joggingbroek.
De politie verzoekt eventuele getui-
gen of slachtoffers van de man om 
zich te melden. De politie is bereik-
baar op 0900-8844. x

Vrouw (85) slachtoffer 
van oplichter in Haarlem

Nieuw: Echtscheidingsinformatiepunt
Voor mensen die overwegen om te scheiden of relatie-

problemen hebben. 

Op afspraak, kosteloos, 30 minuten, elke donderdag, 

tussen 16.00 en 19.00 uur, Oostvest 60 in Haarlem 

Voor een afspraak: (023) 543 32 00 tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Meer info: www.kontext.nl
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heemstede - Sinds begin dit jaar kun-
nen Heemstedenaren en andere geïn-
teresseerden maandelijks gratis deel-
nemen aan een gezellige en sportieve 
wandeling in en rond Heemstede. 
Deze wandelingen duren ongeveer 
anderhalf uur en zijn bedoeld voor 
iedereen, die (meer) wil bewegen. 
De maandelijkse wandeling word 
begeleid door Bas Harmes en start 
om 10.00 uur op de Sportparklaan 
in Heemstede. Op zondagochtend 17 
mei zal de vierde 10.000 stappen wan-
deling van start gaan.

Bas Harmes is een Heemstedenaar 
met een groot hart voor de sport, 
hij is personal trainer en als sportin-
structeur is Harmes in dienst van de 
overheid. "Wandelen is zowel nut-
tig als aangenaam, hierdoor komen 
mensen op een verantwoorde en 

vooral plezierige manier in bewe-
ging", laat hij weten. "In Zandvoort 
is deze maandelijkse wandeling een 
groot succes, waarom niet in Heem-
stede?! Het wandelen in groepsver-
band zorgt er niet alleen voor dat je 
nieuwe mensen leert kennen, maar 
ook dat de tijd voorbijvliegt."
De wandeling is een initiatief van 
Sportservice Heemstede-Zandvoort. 
De naam '10.000 stappen' is niet 
zomaar een mooi rond getal. Om 
gezond te leven, zou een volwas-
sene dagelijks 10.000 stappen moe-
ten zetten. Een mens zet gemiddeld 
6.000 stappen per dag. De 4.000 extra 
stappen komen ongeveer overeen 
met een halfuurtje stevig wande-
len. Met deze wandeling worden de 
deelnemers gestimuleerd dagelijks 

voldoende te bewegen. Daarnaast 
is het natuurlijk een goede manier 
om te ontspannen van de dagelijkse 
hectiek. De wandeling is geschikt 
voor iedereen.
Doorgaans vindt de wandeling 
plaats op de laatste zondag van de 
maand en het startpunt zal vrijwel 
altijd op de Sportparklaan zijn. Er 
word verzameld bij de ingang van 
het zwembad Groenendaal.
De maandelijkse wandelingen 
staan gepland op 17 mei, 28 juni, 27 
september, 25 oktober, 29 novem-
ber en 20 december. De agenda voor 
de 10.000 stappen van Heemstede 
is terug te vinden op www.sportser-
viceheemstedezandvoort.nl. Deel-
name is gratis en vooraf aanmelden 
is niet nodig. x

10.000 stappen wandeling

Deelnemers aan de sportieve wandeling (Foto: pr).

Zondag 17 mei

11.00-12.30 uur | Verademing - een 

ochtend met Bram Bakker

We zijn allemaal best wel druk, voor 
de meesten is dit zeer herkenbaar. 
Alleen, om dat vol te houden, is er 
wel wat nodig: voldoende tijd en 
aandacht voor ontspanning. Wil je 
weten hoe je ervoor staat? Let eens 
op je adem. Veel mensen hyperven-
tileren zonder dat ze het zelf weten. 
En dat is geen goed teken. Het goede 
nieuws? Je kunt er wat aan doen. 
Daar gaan we het deze ochtend over 
hebben. Bram Bakker is naast hard-
loper en psychiater ook publicist. Hij 
begeleidt je deze ochtend naar ware 
inzichten.
Yoga Bloemendaal, Bloemendaal.

15.00-22.00 uur | Danceparty bij Man-

go's on the Beach

Eens per maand bij Beachbar Man-
go's in Zandvoort. Wereldmuziek van 
dj's Cem en Skywalker. Elke keer met 
iets bijzonders: yoga op het strand, 
5Ritmes in de duinen, massages op 
het terras, cocktails onder de para-
sol.
SpiritDance, Zandvoort.

Dinsdag 19 mei

10.00-12.30 uur | Licht op kanker met 

familieopstellingen

Vanuit het systemisch werk kun je 
ziekte zien als een uiting van het 
lichaam om iets wat gezien wil wor-
den, zichtbaar te maken. Een opstel-
ling helpt hierbij doordat het bewust-
wording brengt in de relatiepatronen 
tussen jou, jouw ziekte, jouw relaties 
in het hier en nu en de geschiedenis 
van jouw familiesysteem.
Stefanie Bussing, Haarlem.

Woensdag 20 mei

10.00-11.30 uur | Introductiework-

shop Art of Living

In deze introductieworkshop van 
anderhalf uur, maak je kennis met de 
basisprincipes van Art of Living voor 
een gezond en gelukkig leven. Met 
praktische ademhalingstechnieken, 
die je meteen thuis kunt toepassen. 
De workshop geeft een voorproefje 
op het Art of Living Happiness Pro-
gramma.
Art of Living, Haarlem.

Donderdag 21 mei

20.00-21.30 uur | Workshop ontspan-

nen

WIl jij een avondje heerlijk relaxed 
je bed in? Even niks moeten en 
alles ontspannen? Een avond waar 
gedachten komen en gaan, maar je 
lijf steeds meer ontspannen raakt? 
Gun jezelf dan deze avond vol ont-
spanningsoefeningen en meld je 
aan.
Karina de Jong, Haarlem.

Vrijdag 22 mei

09.30-17.00 uur | Basic ThetaHealing-

cursus

ThetaHealing is een diepe, holisti-
sche healingsmethode, die tegelij-
kertijd:op het fysieke lichaam werkt 
(op celniveau), je onderbewustzijn 
herprogrammeert, je emoties, je trau-
ma's en je op zielsniveau heelt. Met 
ThetaHealing kun je op het diepste 
niveau elk gebied van je leven verbe-
teren. In de cursus leer je je blokka-
des in je onderbewustzijn te vinden, 
te elimineren en je programma's te 
herschrijven, die je blokkeren.
Manon de Jong, Vijfhuizen.
16.00-18.00 uur | Bewust Haarlem 

Borrel bij het Dolhuys

Voel jij je betrokken bij Bewust 

Haarlem en haar missie: duurzaam, 
gezond en prettig (samen)leven in 
de regio Haarlem? En vind je het leuk 
om anderen te ontmoeten, die daar 
ook enthousiast over zijn? Dan ben 
je van harte uitgenodigd om langs te 
komen op de Bewust Haarlem Bor-
rel. We zijn dan te gast bij café Thuys 
(Het Dolhuys).

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Bram Bakker (Foto: pr).

Art of Living (Foto: pr).

Bewust Haarlem Borrel bij het Dol-
huys (Foto: pr).

haarlem - Op woensdag 20 mei gaat 
de theatervoorstelling 'Phaedra's 
love', een productie van Toneelschuur 
Producties,  in première in de Toneel-
schuur in Haarlem. De regie is van 
Nina Spijkers, sinds januari 2015 een 
van de vaste makers bij Toneelschuur 
Producties.

Phaedra's love, een theatertekst van 
Sarah Kane (1971-1999), is de eerste 
voorstelling die Spijkers bij Toneel-
schuur Producties regisseert. De 
voorstelling wordt gespeeld door: 
Linde van den Heuvel, Bien De 
Moor, Sander Plukaard en Xander 
van Vledder. Phaedra's love is tot en 
met 15 oktober 2015 te zien in ver-
schillende Nederlandse theaters.
Koningin Phaedra is, tijdens de 

afwezigheid van haar man Theseus, 
hopeloos verliefd geworden op haar 
stiefzoon Hippolytus. Deze prins 
hangt de hele dag op de bank, kijkt 
tv, eet hamburgers en heeft af en 
toe seks met een vreemde. Van zijn 
stiefmoeder moet hij niks hebben. 
Phaedra blijft tevergeefs vragen om 
zijn liefde en dwingt het uiteinde-
lijk met geweld af.
Nina Spijkers is een van de vaste 
regisseurs van Toneelschuur Pro-
ducties. In 2014 studeerde zij suc-
cesvol af met de voorstelling 'Kwar-
tet'.
De Toneelschuur is te vinden aan de 
Lange Begijnestraat 9 in Haarlem. 
Voor meer info, bijvoorbeeld over 
kaartverkoop: www.toneelschuur-
producties.nl. x

'Phaedra's love' beleeft 
première in Toneelschuur

Consternatie door busbrand

haarlem - De hulpdiensten zijn zondagochtend mas-
saal in actie gekomen voor een busbrand op het Delft-
plein in Haarlem. Rond kwart over tien zou een grote 
bus van Connexxion bij de bushalte in de brand staan. 
Vanwege explosiegevaar hebben agenten het Delft-

plein afgezet voor verkeer. De brandweer heeft onder-
zoek bij de motor van de bus gedaan en na een klein 
kwartiertje kon de weg weer worden vrijgegeven. De 
bus kon voorlopig niet meer verder (Foto: Michel van 
Bergen). x

haarlem - Thirty Dancing Haarlem, 
het feest voor dertigers, keert 
zaterdag 16 mei terug in De Licht-
fabriek. Een bijtijdse aanvang, 
hits van toen en nu en feestelijke 
extra's vormen de hoofdingre-
diënten van dit landelijke derti-
gersfeest. Terwijl de gemiddelde 
club pas na middernacht op gang 
komt, staan de dertigers bij Thir-
ty Dancing meestal rond 21.30 

uur op de dansvloer. "We stoppen 
dan ook om 02.00 uur, maar dan 
is minimaal de helft van de bezoe-
kers al uitgedanst en voldaan op 
weg naar huis", weet Bas Berden, 
bedenker en organisator van het 
feestconcept.
"Voor de dertigers met drukke 
carrières en een gezinsleven is 
het op zaterdag tot diep in de 
nacht doortrekken geen optie 

meer." De minimumleeftijd is 
27 jaar. Op de consumpties na 
is alles bij de entreeprijs van 17 
euro inbegrepen, zoals een wel-
komstdrank, snacks, gadgets en 
andere extra's, die de avond com-
pleet maken. Kaarten voor de edi-
tie van 16 mei in De Lichtfabriek 
(Minckelersweg 2, Haarlem) zijn 
te bestellen via de website: www.
thirtydancing.nl. x

Dertigers kunnen los in Lichtfabriek
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haarlem - Een openbare brainstorm-
sessie over straatmuziek vindt deze 
week plaats bij cultuur-educatief 
centrum Hart Haarlem. De vraag is 
hier wat Haarlem kan doen om de 
stad met behulp van straatoptredens 
aangenamer te maken. Burgemees-
ter Schneiders zal deze bijeenkomst, 
waarbij iedereen welkom is, leiden. 
Maar, hoe leuk vinden de inwoners 
van Haarlem de straatmuzikanten 
eigenlijk? "Ik vind het eigenlijk wel 
gezellig als ik aan het winkelen ben, 
zo'n man met een gitaartje", aldus 
een vrouw. Ook haar dochter is het 
daarmee eens: "Het geeft net een 
beetje extra sfeer", meent zij. "Hele-
maal als het een knappe gitarist is", 
voegt ze lachend toe.

door Nena Vlas

Waar sommigen de muzikanten 
een toevoeging aan het straat-
beeld vinden, zijn anderen minder 
blij met de artiesten. "Als ik door 
de stad loop, vind ik het vervelend 
als er opeens midden in de winkel-
straat een hele groep mensen stil-
staat, om een kringetje om te muzi-
kant te kunnen vormen", aldus 
Freek. Freek is zelf muzikant en 
let daardoor ook beter op de kwa-
liteit van de muziek. Deze kwaliteit 
is soms ver te zoeken, meent hij. 
"Het is vaak nogal amateuristisch. 
Ik begrijp dan ook niet waarom 
de muzikant daar überhaupt mag 
staan, als hij slechts twee akkoor-
den kan aanslaan."
De meeste mensen geven hetzelf-

de antwoord: een straatmuzikant 
moet wel echt goed kunnen spe-
len. Maar zijn er op dit moment 
dan helemaal geen vereisten en 
regels voor de muzikanten? Jawel, 
zo mogen straatartiesten vanaf 
2014 alleen nog op straat optreden 
met een ontheffing, welke ze altijd 
bij zich moeten dragen, en mag er 
maximaal vijftien minuten op een 
plek worden opgetreden.
Een ander veelvoorkomende ant-
woord van passanten is dat ze er 
tijdens het shoppen geen proble-
men mee hebben, maar dat zij het 

wel vervelend vinden als ze op een 
terras van een drankje genieten. 
Velen voelen zich bezwaard om 
geld te geven en vergelijken de 
straatartiesten dan ook met bede-
laars.

Aantrekkingskracht
Ook bij de winkeliers zelf klinken 
uiteenlopende meningen. Zo zou-
den de muzikanten nadelig kun-
nen zijn, omdat mensen met een 
boog om de artiesten heen lopen 

én zo ook de winkel voorbij lopen. 
Maar de artiesten die bijvoorbeeld 
soms op zaterdagmiddag voor de 
Hema staan, kunnen ook in het 
voordeel werken. "Mensen blijven 
namelijk voor de winkel stilstaan 
en ik denk dat de kans daardoor 
groter is dat ze nog even de winkel 
inlopen", aldus een medewerker 
van de Hema.
De gemeente gaat zich de komende 
tijd over deze kwestie buigen, om 
zo de straatmuziek tot een hoger 
niveau te tillen. Op het initiatief 
van burgers worden er 'Stadsge-
sprekken' georganiseerd. Deze 
gesprekken proberen de afstand 
tussen burgers en bestuur te ver-
kleinen, zodat burgers meer bij 
politieke besluiten worden betrok-
ken. x

Bedelaars of rasartiesten?
Gesprekken over straatmuzikanten in Spaarnestad

Een van de muzikanten in de Haarlemse binnenstad (Foto: Nena Vlas).

haarlem - Op woensdag 20 mei gaat 
de theatervoorstelling 'Phaedra's 
love', een productie van Toneelschuur 
Producties,  in première in de Toneel-
schuur in Haarlem. De regie is van 
Nina Spijkers, sinds januari 2015 een 
van de vaste makers bij Toneelschuur 
Producties.

Phaedra's love, een theatertekst van 
Sarah Kane (1971-1999), is de eerste 
voorstelling die Spijkers bij Toneel-
schuur Producties regisseert. De 
voorstelling wordt gespeeld door: 
Linde van den Heuvel, Bien De 
Moor, Sander Plukaard en Xander 
van Vledder. Phaedra's love is tot en 
met 15 oktober 2015 te zien in ver-
schillende Nederlandse theaters.
Koningin Phaedra is, tijdens de 
afwezigheid van haar man Theseus, 
hopeloos verliefd geworden op haar 
stiefzoon Hippolytus. Deze prins 
hangt de hele dag op de bank, kijkt 
tv, eet hamburgers en heeft af en 
toe seks met een vreemde. Van zijn 
stiefmoeder moet hij niks hebben. 
Phaedra blijft tevergeefs vragen om 
zijn liefde en dwingt het uiteinde-
lijk met geweld af.
Nina Spijkers is een van de vaste 

regisseurs van Toneelschuur Pro-
ducties. In 2014 studeerde zij suc-
cesvol af met de voorstelling 'Kwar-
tet'.
De Toneelschuur is te vinden aan de 
Lange Begijnestraat 9 in Haarlem. 
Voor meer info, bijvoorbeeld over 
kaartverkoop: www.toneelschuur-
producties.nl. x

'Phaedra's love' beleeft 
première in Toneelschuur

Phaedra's love is op zaterdag 20 mei 
te zien (Foto: Annaleen Louwes).

haarlem - Op zaterdag 13 juni 
wordt de 'Canto Ostinato' uitge-
voerd in de Grote of St. Bavokerk 
op de Grote Markt in Haarlem. 
Het stuk van Simeon ten Holt zal 
ten gehore worden gebracht door 
het Simeonkwartet, op maar liefst 
vier vleugels. Dit kwartet bestaat 
uit Emile Engel, Cathelijne Maat, 
Esther Scheerder en Rien Wulf-
fraat en werd opgericht in 1996. 
De deuren van de kerk gaan rond 
19.30 uur open en sluiten rond 
20.00 uur waarna het concert 
begint. Kaarten à 25 euro (tot 18 
jaar 15 euro) zijn te koop via www.
facebook.nl/cantoindebavo of via 
www.simeonkwartet.nl. Op de 
avond zelf kan men aan de kassa 
ook kaarten kopen. x

'Canto Ostinato' 
in St. Bavokerk

heemstede - De Volkstuinvereniging 
Groenendaal organiseert jaarlijks 
een tuinmarkt op haar complex aan 
de Manpadslaan 6A in Heemstede. 
Deze markt geniet een groeiende 
belangstelling, want het aanbod 
is bijzonder. Op zaterdag 16 mei, 
tussen 11.00 en 16.00 uur, zijn de 
moes- en siertuinliefhebbers weer 
welkom. Er zijn gewassen te koop 
voor de moes-, de sier-, de balkon- 
en de daktuin. De deelnemers 
bieden een verscheidenheid aan 
een- en tweejarige planten, vaste 
planten, kruiden, eetbare gewas-
sen, snijplanten, drachtplanten 
voor hommels, bijen en vlinders 
en zomerbollen aan. Er komt ook 
een aardbeien- en pioenrozenspe-
cialist, een imker vertelt over bijen 
en verkoopt honing en de Egel-
opvang vertelt wat deze opvang 
inhoudt. Ook voor de inwendige 
mens wordt gezorgd. De toegang 
tot de markt is gratis. x

Tuinmarkt 
in Heemstede

bloemendaal - Op zondag 17 mei 
is er een uitvoering van Muziek-
groep Bloemendaal in De Kapel. 
Gevorderde amateurmusici spe-
len onder meer klassieke muziek. 
Aanvang is om 14.00 uur. De Kapel 
is gevestigd aan de Potgieterweg 4 
in Bloemendaal. x

Muziek in Kapel

haarlem - Op zaterdag 16 mei vindt 
de antiekmarkt in Haarlem plaats. 
Deze keer zijn er honderd kramen 
op de Dreef. Er is dus voor ieder 
wat wils. De antiekmarkt duurt 
van 09.00 tot 16.30 uur. x

Antiekmarkt 
op Dreef

haarlem - Afgelopen dinsdag is de 
nieuwe EP 'Daylight Dreaming' van 
de Haarlemse zangeres Mara Sop-
hie verschenen. Sinds haar afstu-
deren aan het Conservatorium van 
Amsterdam in 2010, is haar carrière 
in een rechte lijn omhoog gegaan. 
Haar debuutalbum 'Splendidly 
Imperfect' haalde de eerste plaats 
in de iTunes Jazz Charts en haar 
tweede cd 'Great Day' resulteerde 
in een tournee van drie maanden 
door Indonesië en een platendeal 
met Universal Zuidoost-Azië. Vorig 
jaar gooide een ernstige hernia 
plots roet in het eten gooien. "Het 
zette mijn hele leven op z'n kop. 
Een tijd lang was het niet zeker 
dat het allemaal weer goed zou 
komen", vertelt Mara Sophie. "Het 
was echt afwachten of ik ooit weer 
zou kunnen lopen, laat staan of ik 
weer zou kunnen optreden. In mij 
kwam toen echter een soort oer-
kracht los. Dat zingen is wat ik wil, 
waar ik voor leef. Daar wil ik voor 
knokken! Dat heeft me door die 
revalidatie heen geholpen." x

Nieuwe EP 
Mara Sophie

haarlem - Egelopvang Haarlem en 
omstreken vangt jaarlijks in Haar-
lem en de regio tussen de 250 en 300 
hulpbehoevende egels op. De egel 
wordt met uitsterven bedreigd en 
heeft daarom hard hulp nodig. De 
egelopvang is geheel afhankelijk 
van donaties. Een van de midde-
len om aan het broodnodige geld 
te komen, is het houden van een 
collecte. De Egelopvang kan nog 
collectanten gebruiken. De col-
lecte in Haarlem is van 25 tot en 
met 30 mei. Voor meer informa-
tie en/of aanmelding: egelopvang-
haarlem@gmail.com. Bellen kan 
ook: 06-81172378. x

Egelopvang zoekt 
collectanten

De egels eten gezamenlijk (Foto: pr).
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haarlem - Afgelopen zondag werden 
de laatste wedstrijden van dit seizoen 
gespeeld in de hoogste amateurdivi-
sie, waarin zowel HFC EDO als Konink-
lijke HFC debuteerden. Doel van beide 
Haarlemse voetbalteams was zich dit 
jaar te handhaven in deze Topklasse. 
Dat is deels gelukt.

door Jacqueline Wallaart

HFC EDO reisde voor de laatste wed-
strijd in de Topklasse af naar EVV 
in het Limburgse Echt. Hoewel ze 
zich lang staande wisten te hou-
den, konden de mannen van EDO 
ook in deze wedstrijd geen punten 
mee naar huis nemen en verloor 
de ploeg met 2-0. Met 12 punten 
uit 30 wedstrijden is EDO onder-
aan het klassement geëindigd en 
speelt de ploeg van Roy van der Mije 
volgend seizoen weer in de Hoofd-
klasse. Van der Mije: "Wij hebben 
als club, team, trainers en spelers 
dit seizoen in de Topklasse heel veel 
geleerd. We wilden ons natuurlijk 
handhaven, maar de kans dat we 
zouden degraderen, was vrij groot. 
De hele organisatie is nog niet klaar 
voor deze klasse; de smalle selec-
tie, het budget en nog een aantal 
voorwaarden om goed te kunnen 
presteren, ontbraken. Dat hebben 
we nu ervaren, het geeft je inzicht 
en daar moet je wat mee doen. Dan 
kom je stapjes verder. Het was dus 
zeker geen verloren seizoen. Het 
is nu zaak om eerst een stabiele 
Hoofdklasser te worden. Dat was 
ook ons doel, maar een en ander 
kwam in een stroomversnelling 
door het succes van het seizoen 
2013/2014." De laatste wedstrijden 
gaf Van der Mije veel speelminuten 
aan jonge A-talenten: "Bij EDO wil-
len we eigen en regionale talenten 
een kans geven en aan ons binden." 
Volgend seizoen in de Hoofdklasse 
zullen dan ook, naast de belangrij-
ke spelers die blijven en een aantal 
nieuwe spelers uit de regio, jeug-
dige talenten in het eerste van EDO 
te bewonderen zijn.

Mooie afsluiter
Aan de Spanjaardslaan in Haarlem 
zagen ruim 350 toeschouwers hoe 
het eerste van Koninklijke HFC het 
seizoen thuis afsloot met een wed-

strijd, die het afgelopen seizoen 
typeert: aantrekkelijk voetbal met 
veel doelpunten. Met een 4-0-voor-
sprong in een halfuur, leek het een 
makkelijk overwinning te worden 
voor HFC, maar na de rust kwam 
de ervaren ploeg van tegenstander 
WKE uit Emmen terug en werd het 
met 4-3 toch een spannende wed-
strijd. In de allerlaatste minuut 
van de blessuretijd scoorde Martijn 
Tjon-A-Njoek zijn derde treffer van 
de wedstrijd; een mooie afsluiter 
voor hem bij HFC. Volgend jaar 
speelt de spits bij FC Rijnvogels. 
Inmiddels is bekend dat hij wordt 
opgevolgd door Pieter Bas den Har-
tigh, de huidige spits van tweede-
klasser (zaterdag) CSV BOL.
Met de 5-3-overwinning op WKE ein-
digt Koninklijke HFC op een mooie 
zesde plek met evenveel punten als 
de nummer 4 (De Treffers) en 5 (JFC 
Cuijk). Hoofdtrainer Pieter Mulder: 
"We kunnen terugkijken op een 
geslaagd seizoen. Ik ben vooral erg 

trots op de jongens. We hebben een 
puik seizoen gehad met 47 punten 
uit 30 wedstrijden, waarin we veel 
gescoord hebben. Ook deze laatste 
wedstrijd tegen het fysiek sterke 
WKE wilden we niet verliezen en 
dat is gelukt."

Twaalfde man
Vooruitblikken op het komend sei-
zoen in de Topklasse vindt Mulders 
nog wat te vroeg, maar hij heeft zijn 
ploeg wel bijna rond. "We moeten 
nu nog twee posities opvullen en er 
wordt wat doorgerouleerd", aldus 
Mulders, die de trouwe supporters 
van HFC ook een groot compli-
ment wil geven. "Ze zijn ons door 
het hele land gevolgd, weer of geen 
weer. Ook bij veel uitwedstrijden 
was vaak het merendeel van het 
publiek, supporter van HFC. Wij 
hebben hen aantrekkelijk voetbal 
getoond, maar zij hebben ons altijd 
gesteund, door dik en dun. Voor ons 
waren zij echt de twaalfde man!" x

Leermomenten voor EDO, 
HFC beleeft 'puik' seizoen

Haarlemse clubs kijken terug op debuut in Topklasse

Tijdens de laatste wedstrijd van Koninklijke HFC konden toeschouwers wederom 
genieten van een aantrekkelijke wedstrijd in de Topklasse met veel doelpunten. 
Drie daarvan werden gescoord door spits Martijn Tjon-A-Njoek, die tevens zijn 
laatste wedstrijd speelde voor HFC; hij vertrekt naar FC Rijnvogels (Foto: Jac-
queline Wallaart).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

haarlem - Toneelschuur Producties-
regisseur Joost van Hezik maakt 
de theatervoorstelling 'Jeanne - de 
opstand van de eenling'. Het wordt 
een eigentijdse montagevoorstelling, 
geschreven door Gerardjan Rijnders, 
gebaseerd op de lijdensweg van een 
van 's werelds beroemdste martela-
ren: Jeanne d'Arc van Orleans. Jeanne 
is te zien in de Toneelschuur in Haar-
lem, op Oerol (Terschelling) en het 
Over Het IJ Festival (Amsterdam). De 
officiele première is tijdens Oerol op 
vrijdag 12 juni, 20.30 uur. De theater-
première is op donderdag 4 juni in de 
Toneelschuur in Haarlem.

Een jonge vrouw is opgeloten in 
een cel. Ze noemt zichzelf Jeanne. 
We volgen haar tijdens haar laatste 
uren. Twee geheimzinnige mannen 
doen er alles aan om haar geheim te 
ontrafelen. Is zij gek of spelen hier 
grotere krachten, die zelfs zij niet 
kunnen temmen?
Joost van Hezik is een van de vaste 
makers van Toneelschuur Produc-
ties. Jeanne is het derde deel van zijn  
vierluik over de revolutie. Het eer-
ste deel was 'Dantons Dood' (2013). 
De Volkskrant schreef: 'Radicaal 
én spectaculair.' Het tweede deel, 
'Osama the Hero', was afgelopen 
najaar in de theaters te zien. Het 
laatste deel, 'De Zender - de opstand 
van de nieuwslezer' (coproductie 
met het Nationale Toneel), volgt in 

het voorjaar van 2016.
Jeanne is te zien is te zien op drie 
totaal verschillende locaties: de 
grote zaal van de Toneelschuur in 
Haarlem, op een afgelegen plek 
tijdens het Terschellingse Oerol en 
op een binnenplaats in Amsterdam 
Noord tijdens het Over Het IJ Fes-
tival.
In de Toneelschuur, aan de Lange 
Begijnestraat 9 in Haarlem, is de 
voorstelling te zien van zaterdag 
30 mei tot en met vrijdag 5 juni. 
Voor meer info en/of kaartverkoop: 
www.toneelschuur.nl. x

De opstand van de eenling

In de Toneelschuur is binnenkort 
een theatervoorstelling te zien geba-
seerd op de lijdensweg van een van 
's werelds beroemdste martelaren: 
Jeanne d'Arc (Foto: Greetje Mulder).

Woningbrand aan Herensingel

haarlem - Bij een woning aan de Herensingel in Haarlem is zaterdagmiddag 
brand ontstaan. Rond drie uur werd de brand opgemerkt, waarna de hulpdien-
sten werden gewaarschuwd. De brandweer rukte met groot materieel uit om de 
brand te blussen. Bij het dak van de woning was door nog onbekende oorzaak 
brand ontstaan. Een buurtbewoner deed met een tuinslang een eerste poging 
om het vuur te blussen. De brandweer heeft het vervolgens overgenomen. Om 
de brand volledig uit te krijgen, moest een deel van het dak worden gesloopt. 
Niemand raakte gewond (Foto: Rowin van Diest). x

heemstede - Bijna iedere week draait 
er bij Casca in De Luifel (Herenweg 
96, Heemstede) een film in de Thea-
terzaal. Op woensdag 20 mei is dat 
een Franse dramafilm, die speelt 
in de late 19e eeuw in Frankrijk. 
Marie werd doof en blind geboren 
en is 14 jaar. Ze is niet in staat om 
te communiceren met de rest van 
de wereld. Haar vader kan er niet 
toe komen om haar in een instel-
ling te plaatsen. Ten einde raad 

brengt hij haar naar de zusters, 
die zorgen voor jonge dove meis-
jes. Een jonge non wil er alles aan 
doen om Marie uit de duisternis te 
halen. Aanvang is om 20.00 uur. De 
kosten bedragen 6,50 euro. Reser-
veren kan van maandag tot en met 
donderdag tussen 09.00 en 16.00 
uur en op vrijdag tussen 09.00 en 
12.00 uur via tel.nr. 023-5483828 
(kies 1). x

Filmavond bij De Luifel
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Nieuwbouw van
Hartekamp
nadert voltooiing

Feest voor het
hele gezin bij 
kinderboerderij

Oplevering van 
Franciscusschool
flink vertraagd

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 21 mei 2015

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 22 mei - do 28 mei)
Klassieke salade niçoise

Duo van speenvarken en varkenshaas
Vers fruitsalade met sorbe�js

€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 25 mei - do 28 mei)
Pasta Carbonara met een 

tomatensalade 
€ 10,50

Uniek - 13 juni golfwedstrijd
met prijzentafel van € 3750,- !!

Schrijf nu in!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

heemstede - De gemeente is prima op 
weg met het opstellen van een toe-
komstvisie op de winkelgebieden 
in Heemstede, maar moet wel meer 
rekening houden met de inbreng van 
de  Winkeliersvereniging WCH. Dat is 
in het kort de conclusie van de verga-
dering van de raadscommissie Ruim-
te eerder deze week. De commissie 
wacht vervolgens op een eindrappor-
tage waarin een voorkeursscenario 
voor het winkelgebied wordt aange-
geven, zodat 'de politiek er iets mee 
kan', aldus VVD fractievoorzitter Cees 
Leenders.

door Marilou den Outer

De discussie in de commissie 
richtte zich al snel op de hete 
hangijzers: meer parkeerplaatsen 
of niet, en het eenrichtingverkeer 
in het noordelijke deel van de Bin-
nenweg. Om vervolgens tot de con-
clusie te komen dat het niet goed 
mogelijk is daar iets over te zeg-
gen zolang niet duidelijk is of de 
Binnenweg/Raadhuisstraat nu een 
regionale dan wel lokale functie 
heeft. Raadslid Leenders maakte 
zich zorgen: "Als de winkelcentra in 
onze omgeving wel volop investe-
ren in de toekomst, dan zakken wij 
in Heemstede vanzelf af tot lokale 
boodschappenstraat."
De raadsleden Maas (PvdA) en De 
Zeeuw (Groen links) zouden graag 
een bredere invulling zien dan 
alleen winkels. Meer maatschappe-
lijke instanties bijvoorbeeld, vindt 
Maas. Of een soort brede super-
markt, waar je ook kunt koffiedrin-

ken, maar ook bijvoorbeeld zorg 
kan inkopen, aldus De Zeeuw.
De winkeliers spreken hun voor-
keur uit voor een grotere regionale 
functie van de Binnenweg. Hilde 
Slagter legde als inspreekster tij-
dens de vergadering de commissie-
leden de wensen van de WCH nog 
maar eens voor: meer plaatsen voor 
langparkeerders, voor een lager 
tarief, liefst gratis. Verder wees ze 
op de toename van de leegstand 
in het noordelijke deel van de Bin-
nenweg 'sinds de invoering van het 
eenrichtingsverkeer'. "Wij zijn veel 
klanten kwijtgeraakt uit de gebie-
den ten noorden en ten westen van 
Heemstede", aldus Slagter. Verder 
stelde zij dat de winkeliers tot nu 

toe niet voldoende serieus worden 
genomen. "Er wordt welwillend 
naar ons geluisterd, maar niet met 
ons gepraat."Onterecht, zo vindt 
ook D66. x

Heemsteedse winkeliers voelen 
zich nog niet serieus genomen

Gemeente goed op weg met toekomstvisie, maar:

Drukte in Heemstede (Foto: Marilou den Outer).

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

heemstede - Op woensdag 27 mei 
geeft Esther Koning een lezing 
over haar boek 'Renspiratie' bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Aanvang is om 
20.00 uur. Renspiratie staat vol 
tips, quotes en nuttige informatie 
over hardlopen, die ervoor zorgen 
dat je zin krijgt om te gaan hard-
lopen. De toegangsprijs bedraagt 
5 euro. Reserveren kan via 023-
5282472. x

Lezing over 
'renspiratie'

heemstede - Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) is er voor 
alle ouders en opvoeders, die vra-
gen hebben over de opvoeding, 
het opgroeien of de gezondheid 
van hun kind.  Woensdag 27 mei 
organiseert het CJG van 19.30 
tot 21.30 uur een lezing over het 
bevorderen van zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid bij kinderen. De 
lezing is voor ouders/verzorgers 
met kinderen in de leeftijd van 0 
tot 12 jaar en vindt plaats aan de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
Inschrijven kan via www.cjgacti-
viteiten.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop. 
Meer informatie over de methode 
Positief Opvoeden is te vinden op 
www.positiefopvoeden.nl. x

Lezing over 
zelfvertrouwen

Het CJG houdt een lezing over het 
bevorderen van zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid (Foto: Christa War-
merdam).

heemstede - Op woensdag 27 mei 
verschijnt het boek over de Heem-
steedse Dreef van Theo Out. Het 
boek bevat foto's van de honderd 
verschillende bomen en heesters, 
die in de middenberm van de Dreef 
staan, evenals een aantal histo-
rische beelden van de Dreef. Ook 
staat er een korte uitleg in over de 
aanleg van de Heemsteedse Dreef 
in 1932 en over de reconstructie 
eind jaren negentig. Bij het boek zit 
een cd met muziek, die de Heem-
steedse componist Michel Duijves 
speciaal voor deze gelegenheid 
heeft gemaakt. Vanaf 28 mei is het 
boek verkrijgbaar bij Boekhandel 
Blokker, aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede, en op 31 mei tijdens 
de voorjaarsmarkt in Heemstede bij 
de kraam van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek. x

Boek over bomen 
Heemsteedse Dreef
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heemstede - Een vrolijk snorrend spin-
newiel, biologische kaas en eieren 
uit de streek, knutselende kinderen 
en een lekker zonnetje. Het was een 
idyllische zondag afgelopen week op 
Kinderboerderij 't Molentje in Groe-
nendaal in Heemstede. Uit de hele 
regio waren gezinnen met jonge kin-
deren naar het Lentefeest in de kin-
derboerderij gekomen. Een gezellige 
drukte.

door Marilou den Outer

Op het spinnewiel van Marianne 
Kors wordt Texelse wol gesponnen. 
"Bontschaap, Blauwe Texelaar en 
Witte Texelaar", somt ze op. Ze is 
die ochtend al vroeg uit het oosten 
des lands vertrokken. Ze is opge-
groeid in de regio Heemstede, en 
komt op verzoek voor een evene-
ment als dit graag weer langs. Ook 
om het sprookje van Doornroosje 
aan de kinderen te vertellen ove-
rigens. Want dat hoort erbij. Naast 
het spinnewiel staat het bijenhou-
derduo N&T. "Zeg maar Niek en 
Timo", lacht Timo. Zij zijn als 11-
jarigen begonnen als vrijwilliger op 
't Molentje en kregen al snel grote 
interesse in het werk van de imker 
daar. Op het lentefeest verkopen 
ze wijn met honingextract, zeep 
en snoepjes. Honing is er niet. "Die 
was in januari al uitverkocht, maar 
toen was het winterslaaptijd voor 
de bijen en konden we geen nieu-
we maken. Eind mei gaan we weer 
honing slingeren", aldus Timo.
Verderop staat een stand van 
SEIN (Stichting Epilepsie Instel-
lingen Nederland), uit Heemstede 
en Cruquius. Ook met spullen uit 

de streek, zoals kaarsen, kaarten, 
beschilderde vazen, gemaakt door 
cliënten in de dagbesteding.
Kinderen konden die dag niet alleen 
lekker knuffelen met de geiten in 
de boerderij, er was een vaas met 
houten tulpen die wachtten op een 
vrolijk kleurtje, en eendjes in een 
blauw badje die konden worden 
opgevist. De iets ouderen konden 
zelf een waskaars rollen, die voor 
1,50 euro mee naar huis mocht.  Die 
opbrengst was voor de Kinderboer-
derij, waar nu echt alle kleintjes 
tellen, sinds de bezuinigingen die 
twee jaar geleden werden opgelegd. 
"Het budget voor de dieren en het 
onderhoud is gelukkig overeind 
gebleven", vertelt Marijke Popping, 
voorzitter van de Stichting Vrien-
den Kinderboerderij Heemstede. 
"Maar voor alle extra's, de jus zeg 
maar, zijn we afhankelijk van steun 
van buiten." Ingrid Schenk, die als 
beheerder van de Kinderboerderij 
in dienst is van de gemeente Heem-
stede: "We zijn nu aan het sparen 
voor  bijvoorbeeld speeltoestellen 
voor de geiten. Verder hebben we 
last van vossen. Dat betekent dat 
de 's avonds dieren binnen moe-
ten vastzetten. De kippenhokken 
lopen nu echt op het eind van hun 
bestaan, die zijn dringend aan ver-
vanging toe."
Wie de Kinderboerderij kent kan 
het beamen: het is er altijd wel 
druk. Opvallend is dan ook het naar 
verhouding bijzonder kleine aantal 
donateurs van de Kinderboerderij: 
zo'n 45. Dat moet echt omhoog 
vindt ook Marijke Popping. Voor 15 

euro ben je al donateur, en dan krijg 
je een boekje vol kortingsbonnen 
op speeltuinen en attracties in heel 
Nederland cadeau. "Is in een mum 
terugverdiend." Evenementen als 
het Lentefeest zijn erg belangrijk 
voor de Kinderboerderij. In sep-
tember volgt nog het oogstfeest 
en in november is er het jaarlijkse 
Herfstbal, een sprookjesfeest voor 
kinderen. x

Lentefeest kinderboerderij 
zorgt voor gezellige drukte

Dag voor het hele gezin in Heemstede

Voor kinderen was er heel veel te doen (Foto: Marilou den Outer).
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Workshop Bloemschikken, 
Donderdag 4 juni 10.00 uur
De Voghelsanck, Vogelenzang

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Rondleiding Thijsse’s Hof
Bustochtje, met lunch
Donderdag 28 mei
Busvervoer vanaf huis
Restaurantdag Casa Carmeli
Dinsdag 9 juni, 12.30 uur
Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang 
De Gezonde Hap, samen koken en eten
Vrijdag 12 juni, 11.00 uur
Rijksstraatweg 113, Locatie BW 
Zuidwijk, Bennebroek

Koffieconcert, Feestweek 
Bennebroek
Zaterdag 13 juni, 10.00 uur
Geitewei Bennebroek
Huifkartocht Waterleidingduinen
Donderdag 25 juni, 12.00 uur
U wordt thuis opgehaald

GENIETEN BUITENSHUIS

Blekerij Kennemerland, door Wim van Hooff
Donderdag 28 mei, 10.00 uur Locatie Noord

THEMABIJEENKOMSTEN

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Kennismakingsaanbod gymnastiek 
Bennebroek op maandag ochtend 
van 10.00-11.00 uur 
Kunt u geen grondoefeningen doen? 
Maar wilt u nog in beweging blijven en 
oefeningen doen om uw lichaam zo 
goed en lang mogelijk fit te houden, 
dan is deze les echt iets voor u. Gymt 
u mee? In juni en Juli bent u 8 keer 
welkom voor maar € 10,-
Yoga, gymnastiek, conditietraining, 
o.l.v. sportleraren

Wandelen, koersbal, nordic walking, 
biljart, jeu de boules 
begeleid door vrijwilligers
Fietstochten
vanaf locatie Noord, 9.30 uur
Woensdag 3 juni, dagtocht naar 
heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp
Donderdag 18 juni, rondje Spaarnwoude 
en Beeckestijn
Fietstochten vanaf locatie Zuid, 
10.00 uur
Woensdag 10 juni, Zeewegroute

BEWEGEN, GOED VOOR U 
Meer informatie in onze programmagids of website

bennebroek - De vondst van asbest dit 
voorjaar in de oude Franciscusschool 
in Bennebroek betekent dat de ople-
vering van het centraal servicepunt 
van de gemeente, de bibliotheek en 
de andere voorzieningen die erin wor-
den gevestigd, ongeveer een half jaar 
zal worden vertraagd.

door Marilou den Outer

Afgelopen week is toestemming 
gegeven om het asbest te verwijde-
ren. Hoeveel tijd de sanering gaat 
duren, kan de woordvoerder van de 
gemeente niet zeggen: "We hopen 
uiteindelijk uiterlijk in november 
of december te kunnen verhuizen." 
Het oorspronkelijke plan was dat 
het geheel verbouwde pand nog 

voor de zomer zou worden opgele-
verd.
De asbestsanering gaat rond de 
160.000 euro kosten. De kosten van 
de gehele verbouwing bedragen 
900.000 euro.
Gedurende de werkzaamheden blij-
ven zowel het gemeenteloket en 
politie als de openbare bibliotheek 
zitten waar ze zitten: in de naast 
elkaar gelegen panden aan de Ben-
nebroekerlaan. Die zijn samen ver-
kocht en worden gelijktijdig aan de 
nieuwe eigenaar overhandigd, later 
dus dan gepland.
Het gemeentelijk servicepunt heet 
voorlopig 'Centraal Servicepunt 
Bennebroek'. Er is een prijsvraag 
uitgeschreven voor een definitieve 
naam. x

Oplevering Franciscusschool 
loopt halfjaar vertraging op

Vanwege vondst asbest

De school in Bennebroek wordt verbouwd (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Van maandag tot en met 
donderdag wordt in Eethuis de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de, een maaltijd geserveerd, vers 
bereid door de koks. Op maandag 
1 juni is er een Themamaaltijd met 
op het 'Specialiteitenmenu': feuil-
leté met gerookte zalm, gegrati-
neerde aubergine-tomatenscho-
tel, aardappelwedges, rosbief met 
paprikasaus, gemengde salade en 
toe een flensje met mandarijnen-
kwark en karamel. Men kan aan 
tafel tussen 17.15 en 18.30 uur. 
Reserveren kan telefonisch, tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf, 
op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur via tel.nr. 023-5483828 
(kies 1). De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen waarvoor 
men reserveert. Mensen die alleen 
komen, maar graag samen willen 
eten, kunnen aanschuiven aan de 
stamtafel om 17.45 uur. De kosten 
zijn 9,75 euro. x

Themamaaltijd
in De Luifel
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David Krijn organiseert een

informatieavond Esseense 
Heelkunst en Auralezing

in Haarlem op 22 mei.

Tot eind mei tevens beschikbaar voor 

consulten. Kosten bestaan altijd uit een 

vrijwillig financiële bijdrage. 

Kijk voor meer informatie of een afspraak 

op www.davidkrijn.com

of bel: 06-42618569.
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Ardea Auto rolt de rode loper 
uit tijdens voordeelshow

ingezonden mededeling

Van woensdag 20 tot en met 
zaterdag 30 mei a.s. ligt bij alle 
Ardea Auto-vestigingen in Zuid- en 
Noord-Holland de rode loper uit voor 
iedereen die naar de voordeelshow 
komt met de nieuwe Ford Focus en de 
nieuwe Ford Mondeo in de hoofdrol. 
Voor deze populaire modellen is er 
aantrekkelijk pakketvoordeel en een 
scherpe financial lease-aanbieding, 
maar ook voor veel andere Ford-
modellen is er tijdens deze show ex-
tra voordeel te behalen. Kom nu dus 
kijken en kopen, want u wordt als VIP 
ontvangen!

Wilt u op vakantie met een nieuwe 
auto? Sla dan nú uw slag! Tijdens 
de Ford Ardea Auto Voordeelshow 
geldt er veel voordeel op auto’s 
uit voorraad en worden er stevige 
inruilpremies geboden. Eenmalig 
geldt er nog eens extra voordeel 
op een groot aantal showroommo-
dellen die Ardea Auto deze maand 
nog graag wil verkopen. In de show-
rooms treft u bijvoorbeeld de Ford 
B-Max, de Grand C-Max, en de Ford 
Tourneo Connect- en Courier. Deze 
modellen worden vanwege de han-

dige schuifdeur door velen als ideale 
vakantieauto gezien. Ook de ruime 
en stoere S-Max, Kuga en Ecosport 
doen met hun avontuurlijke uiterlijk 
uitstekend dienst als vrijetijdsauto.

Geldt voor u ‘hoe kleiner, hoe fij-
ner’? Ook de Ford Ka en de Ford 
Fiesta schitteren in de voordeel-
show. De Ka is nu, inclusief airco 
en muziekinstallatie, al verkrijg-
baar onder de € 10.000 en de 
Fiesta werd onlangs uitgeroepen 
tot meest verkochte auto in Europa. 
Voor beide modellen is de privé 
leaseprijs tijdelijk aangescherpt.

Ook de Ford bedrijfswagenlijn vist 
tijdens de voordeelshow naar com-
plimenten van geïnteresseerde 
bezoekers. De Transit Custom Eco-
nomy Cool inclusief Cool & Connect 
Pack en trekhaak steelt de show met 
een prachtige aanbieding: € 17.835 
excl. BTW.

Kom dus kijken, proefrijden en 
voordeel pakken tijdens de Ford 
Voordeelshow van 20 tot en met 
30 mei a.s. in één van de vesti-
gingen van Ford Ardea Auto. Op 
de eerste en tweede pinkster-
dag na, kunt u profiteren van ne-
gen showdagen volop voordeel.  
Betreed de rode loper en laat u als 
VIP ontvangen. 

Kijk voor de adressen, openings-
tijden en koopavonden op 
www.ardeaauto.nl

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

bennebroek - Grote hekken omge-
ven de bouwplaats op het terrein 
van de Hartekamp in Bennebroek. 
De nieuwbouw van woonruimtes en 
appartementen voor 207 cliënten 
nadert zijn voltooiing, maar veilig-
heid gaat voor alles. "Wanneer gaan 
we nu verhuizen"?, vraagt een cliënt, 
die in het zonnetje zit aan het hoofd 
verbouwing Hans Jacob. "In septem-
ber", antwoordt Jacob. "O, dus na de 
bouwvak?" "Ja, na de bouwvak." Wie 
de nieuwbouw, opgetrokken uit bak-
steen in vriendelijke kleuren,  bekijkt 
heeft niet de indruk in een instelling 
voor verstandelijk gehandicapten te 
vertoeven. Het oogt als een gewone 
woonwijk.

door Marilou den Outer

"Dat is ook precies de bedoeling", 
zegt Hans Jacob. De gewoonte in 
zorginstellingen om gebouwen 
namen te geven wordt verlaten, er 
komen gewone straten, met straat-
namen als het Bosuilplein en de Vos-
senlaan, met eigen postcode.  En als 
gemeente het toestaat is het straks 

officieel een woonerf. En er komen 
ondergrondse vuilcontainers. Maar 
speciaal blijft het terrein toch ook; 
er komt een 'belevingspad' tussen 
het nieuwe gebouw voor meervou-
dig gehandicapten en de boerderij. 
Een plek in het groen waar cliënten 
kunnen voelen, ruiken, horen en 
zien. Aan de rand richting Leidse-
vaart worden buiten diverse fit-
nessapparaten neergezet, die naar 
men hoopt cliënten uitnodigen om 
meer te bewegen. Overigens blijft 
het hele terrein openbaar toeganke-
lijk, benadrukt Jacob. De verkeers-
stromen worden ook aangepakt. Er 
komt een aparte eenrichtings-weg 
voor gemotoriseerd verkeer, de rest 
zijn paden voor fietsers en voetgan-
gers.
De nieuwbouw is bedoeld voor twee 
groepen cliënten. Ten eerste de  
meervoudig gehandicapten. Groep-
jes van acht cliënten wonen straks 
bijeen, elk met eigen zit/slaapka-
mer van 22 vierkante meter ("Dat 

is groter dan de landelijke norm, 
die is vijftien vierkante meter", 
aldus Jacob.) en de badkamer wordt 
met één andere client gedeeld. De 
overige cliënten wonen iets anders 
verdeeld: ofwel in een groepswo-
ning voor zes mensen, ieder met 
een eigen badkamer of in één van 
de twee bijbehorende individuele 
complete appartementen. Elke een-
heid heeft een eigen keuken. Er is 
op de Hartekamp in Bennebroek 
geen centrale keuken meer.
De Hartekamp Groep biedt zorg 
aan totaal 1.800 cliënten en beheert 
zo'n zestig vestigingen. De nieuw-
bouw zelf kost zo'n 34 miljoen euro. 
Inclusief de tijdelijke huisvesting en 
huisvesting van zo'n 100 cliënten in 
nieuwbouw in Hillegom, Haarlem 
en Beverwijk, opknappen van de 
boerderij en meer, zijn de kosten 
82 miljoen. "Geheel binnen het 
budget, en we liggen op schema", 
aldus Jacob. x

Nieuwbouw Hartekamp 
wordt 'gewone' woonwijk

In september verhuizing 207 cliënten in Bennebroek

De nieuwbouw van woonruimtes en appartementen voor 207 cliënten nadert zijn 
voltooiing (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Op zondag 7 juni houdt 
KBO haar Praat & Luistercafé in 
De Lange Heer. Het Praat & Luis-
tercafé duurt van 15.00 tot 18.00 
uur. Deze middag staat in het 
teken van het KBO-spel 'Hier zijn 
we'. Het spel bevat fotokaarten 
en vraagkaartjes. Het spel kan 
alleen in groepsverband worden 
gespeeld. De Lange Heer is te vin-
den aan de Lange Herenstraat 6 in 
Haarlem. x

KBO houdt praat- 
en luistercafé

haarlem - Op woensdag 27 mei 
staan de reparateurs van het 
Repair Café Haarlem-West klaar 
in Het Badhuis (Leidseplein 49). 
Het Repair Café duurt van 20.00 
tot 22.00 uur. Vakkundige vrijwil-
ligers helpen gratis bij alle moge-
lijke reparaties. Samen met de 
bezoeker proberen ze een oplos-
sing te vinden. Bezoekers mogen 
één elektrisch voorwerp ter repa-
ratie aanbieden. Koffiezetappa-
ratuur, cd-spelers, stofzuigers, 
computers, fietsen, waterkokers, 
kleding; alles wat het niet meer 
doet of waar wat aan mankeert, 
is welkom. Een afspraak maken is 
niet nodig. x

Repair Café
in Het Badhuis

haarlem - Op zondag 31 mei is de 
try-out van de theatrale tango-
productie 'Critical Distances' in 
de Janskerk. Deze voorstelling, 
gemaakt en geregisseerd door 
Bennie Bartels, is gebaseerd op de 
Argentijnse tango. Aan deze pro-
ductie doen zowel professionele 
(tango)dansers als amateurdan-
sers mee. Zelf meedoen kan ook. 
Men dient dan om 18.30 uur naar 
de workshop te komen, die geruis-
loos overgaat in de voorstelling, 
die rond 19.15 uur begint. Critical 
Distances wordt live begeleid door 

Juan Tajes (zang) en Martin de Rui-
ter (bandoneon). Na afloop van de 
voorstelling is er vanaf 20.15 uur 
een tangosalon met dj Wim. De 
Janskerk bevindt zich aan de Jans-
straat 40 in Haarlem. De kosten 
zijn: voor de workshop en voor-
stelling 12,50 euro, voor de tango-
salon 7,50 euro en voor de work-
shop, voorstelling én tangosalon 
17,50 euro. In de voorverkoop zijn 
de kosten hiervoor 15 euro (via 
www.serioustangorequesthaar-
lem.weebly.com). x

Tango en theater in Janskerk

heemstede - Het toneelstuk 'De Joden-
verraadsters' is een gewaagde keuze, 
maar Toneelgroep Vondel durft het 
aan. Het toneelstuk is geschreven 
door Helmert Woudenberg en is 
gebaseerd op het dossier van Ans van 
Dijk, een Joodse vrouw die tijdens de 
bezetting honderden Joodse burgers 
heeft verraden. In 1947 werd zij door 
de rechtbank veroordeeld en op 13 
januari 1948 geëxecuteerd. "Het gaat 
in dit toneelstuk uiteindelijk om de 
vraag hoever iemand gaat om zichzelf 
te kunnen redden", zegt regisseur 
Fred Rosenhart.

door Christa Warmerdam

Het toneelstuk 'De Jodenverraad-
sters' is gebaseerd op het boek van 
Koos Groen 'Als slachtoffers daders 
worden' en opmerkingen van Lou 
de Jong over Ans van Dijk. Acteur-
regisseur Helmert Woudenberg, 
telg uit een nationaal-socialistische 
familie, schreef het toneelstuk dat 
vertelt over de enige vrouw die na 
de bevrijding vanwege collaboratie 
met de Duitsers de doodstraf kreeg. 
Rosenhart: "Het is natuurlijk opmer-
kelijk en Koos Groen vroeg zich in 
zijn boek ook al af of het toeval was 
dat de enige vrouw die na de oorlog 
geëxecuteerd is Jodin en lesbisch 
was. Dit toneelstuk gaat dan ook 
niet alleen over verraad maar ook 
over een lesbische liefde, hebzucht, 
angst en overlevingsdrang."
In het toneelstuk krijgt het publiek 
te zien dat families voor een vre-
selijke keuze komen te staan. Of 
ze schrijven vijf namen en adres-
sen van Joden op of hun naam 

komt op de lijst voor de trein die 
hen af zal voeren naar Duitsland. 
Rosenhart: "Er wordt letterlijk in 
het stuk gezegd, 'Ik heb niemand 
verraden ik heb alleen maar een 
paar namen opgeschreven, meer 
niet'. Mensen die dat deden doken 
zelf ook onder. Maar er waren ook 
verraders die het voor het geld 
deden. Voor een Joodse onderdui-
ker werd 35 gulden gegeven, later 
toen er minder Joden waren werd 
dat honderd gulden." Ans van Dijk 
wordt in het toneelstuk Els de Vries 
genoemd. Waarom is niet bekend. 
De rol wordt gespeeld door Patricia 
Bloemer. Volgens regisseur Fred 
Rosenhart speelt Bloemer deze rol 
meesterlijk. "Het gaat er soms kei-
hard aan toe. De vrouwen in dit stuk 
nemen geen blad voor de mond en 
het taalgebruik is best grof. We mer-
ken aan de reacties van het publiek 
dat het echt binnenkomt. We heb-
ben na afloop van de try-out in Voge-
lenzang veel complimenten gehad. 
Mensen zijn er na de voorstelling 
een beetje stil van en zeggen 'Dit is 
iets om over na te denken.'"
De Jodenverraadsters van Toneel-
groep Vondel, regie Fred Rosenhart  
is zaterdag 30 mei (aanvang mati-
nee 14.30 uur en avondvoorstelling 
20.15 uur) te zien in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. 
Kaarten à 12,50 (voor studenten en 
jongeren met CJP 8 euro) zijn te 
koop via tel: 023-5358203 of toneel-
groepvondel@hotmail.com. x

"Stuk over verraad, liefde, angst, 
hebzucht en overlevingsdrang"

Vondel speelt 'De Jodenverraadsters'

Fred Rosenhart (linksvoor) en de spe-
lers van Toneelgroep Vondel (Foto: 
pr).
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

na de zome
schilde

Neem dan nu 
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbanni

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

g g entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

De Elzas is beroemd om z’n 
pastelkleurige vakwerkdorpjes, 
z’n wijngaarden, maar ook om de 
heerlijke patisseries en chocolate-
ries. Nergens is ‘la douce France’ 
zo zoet! U zit in een prachtig 
wandelgebied, bij de bossen van 
Natuurpark Noord-Vogezen, tussen 
diverse historische burchten. Gaat 
u ook een dagje naar Straatsburg 
en dorpjes als Rosheim en Obernai 
langs de Route des Vins?

U verblijft in Hotel Majestic Alsace 
in het sfeervolle bloemendorpje 
Niederbronn-les-Bains, ca. 50 km 
boven Straatsburg. Dit eenvou-
dige, maar nette hotel ligt in het 
centrum van het dorp.

De heerlijkheid 
van de Elzas!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 16005.

euro p.p.
99

Inbegrepen
• 3 of 6x overnachting in een twee-
 persoonskamer 
• 3 of 6x ontbijtbuffet met glaasje 
 ´Crémant d’Alsace´ 
• 3 of 6x een driegangendiner in
 Hotel Majestic óf in Hotel du Parc 
• 3 of 6x een fl es Pinot Noir of Cuvée 
 de l’Alexain ( mélange riesling en 
 pinot blanc) 
• 1x wijnproeverij in Cleebourg of Barr 
• 1x welkomstdrankje 
• 1x routekaart Elzasser wijnroute

Prijzen 4-d 7-d
19/05-03/11 129 235
04/11-19/11 99 175
20/11-31/12 129 235

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(€ 1,- p.p.p.n) en kos-
ten Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoek & boekcode 16005

Boek nu
uw wijnreis 

en maak kans 
op een wijn-

pakket!

vogelenzang - Eén dag in het 
jaar, op een mooie locatie (stal 
's Gravenweg in Vogelenzang) 
organiseert de Stichting MaRo 
Evenementen de Country Fair. 
Met ruitertochten, wandel-
route, ringsteken, marktkra-
men, demonstraties, clinics en 
een loterij. Iedereen die zijn 
of haar steentje bijdraagt aan 
deze dag doet dat geheel belan-
geloos. De opbrengst gaat naar 
twee goede doelen: Stichting 
Zebrazorg in Vogelenzang en 
Stichting Puntenburg in Lisse. 
Dit jaar vindt de Country Fair 
plaats op zaterdag 30 mei. 
Aanvang is om 10.00 uur aan 
de Vogelenzangseweg 164. De 
toegang is gratis. x

Country Fair 
in Vogelenzang

heemstede - Bijna iedere week 
draait er bij Casca in De Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, een 
film in de Theaterzaal. Op don-
derdag 28 mei is dat een drama-
tische thriller, die speelt in de 
Tweede Wereldoorlog en over 
het levensverhaal gaat van een 
Britse wiskundige en informa-
ticus. Zijn grootste verwezen-
lijking bestond erin om als een 
van de eersten de Duitse Enig-
ma-codes te breken waardoor 
de geallieerden uiteindelijk de 
oorlog zouden winnen. Aan-
vang is om 20.00 uur. De entree-
prijs bedraagt 6,50 euro. Om te 
reserveren, kan men bellen van 
maandag tot en met donderdag 
tussen 09.00 en 16.00 uur en op 
vrijdag tussen 09.00 en 12.00 
uur: 023-5483828 (kies 1). x

Filmavond 
bij De Luifel
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Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 

tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief (sinds 1974)
GROTE UITVERKOOP
Ruim 1000 m2 showroom!

Alles met

30% korting
of elk aannemelijk bod

Pak uw voordeel!
De zomer komt eraan

Verkoop: donderdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
en op afspraak.

Onze collecties:
Luxe tuinmeubelen
Royal Botania en 4 Seasons

Parasols
Glatz en Borek

Serremeubelen
Lloyd Loom

Buitenkachels
Leenders

Tuinverlichting
Noral

Hangmatten
La Siesta

Onderhoud
Teak cleaner en protection

Enz. enz.

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

Ontmoet singles wáár je
ook bent! Thuis op je PC,
Laptop of onderweg op je

Smartphone of Tablet!
 

GPSDATES.NL
 

Nu 3 maanden
(100%) GRATIS uitproberen!

Daten via de unieke GPS
kaart!

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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HAARLEM - Ineke Smit verzorgt al 
ruim vijf en een half jaar uitvaarten in 
de regio Haarlem op een liefdevolle 
manier voor iedere portemonnee. 
Smit: “Ik kom oorspronkelijk uit de 
verpleging. Dit helpt mij heel erg in 
het uitvaartwerk, van nature heb ik 
een groot empatisch vermogen en ik 
voel heel snel aan wat mensen willen. 
Ik heb vaak meerdere malen contact 
met mensen om te bespreken wat zij 
willen als ze komen te overlijden. In 
de Haarlemse Oosterkerk heb ik twee 
prachtige afscheidskamers; ik ben 
heel blij dat ik deze kan aanbieden als 
thuisblijven geen optie is.” 

door Christa Warmerdam 

Sinds kort heeft Ineke Smit een 
medewerkster, Kim van Velzen, in dienst 
waar zij heel erg blij mee is. Ze legt 
uit: “Zij zal regelmatig de contacten 
onderhouden.”
Ik en ook de familieleden ontvangen 
veel steun van de uitvaartdienstverleners 
van Peter de Haan, die altijd voor ons 
klaarstaan. Petje af voor deze mannen!”
Kim van Velzen vult haar aan: “Als 
uitvaartbegeleider wil ik graag zorg 
uit handen nemen en nabestaanden 
steunen. Om zo samen afscheid te nemen 
van hun dierbare. Ik ben ervan overtuigd 
dat met een goede uitvaart een goede 
rouw kan starten. Na bijna tien jaar in de 

hulpverlening te hebben gewerkt, kan 
ik aanvoelen wat nabestaanden willen. 
Doordat ik rustig meekijk en doorvraag, 
zie ik waar de behoefte ligt en probeer ik 
daar te ondersteunen waar het nodig is. 
Niet meer en niet minder. Samen werken 
we dan naar de dag van de uitvaart toe, 
om op een waardige manier afscheid te 
nemen van een dierbare.”

www.inekesmit.nl
Tel. 06-54661799

Ineke Smit Uitvaartverzorging: 
liefdevol en betrokken

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.
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P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten,  machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines.  

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar een 
gemotiveerde medewerker voor de volgende functie:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VEEGMACHINE
Functie-eisen:
*Rijbewijs C en chauffeursdiploma;

Voor deze functie geldt: fysiek goed gesteld.
De functie is voor minimaal 40 uur per week.
Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl
Tel: 0252-517406 (werkdagen tussen 8:00-17:00 uur)

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 140,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

Wie heeft voor ons kleine
OPSLAGRUIMTE

i.v.m.verbouwing in
Zandvoort? We zoeken

ruimte om een deel van de
inboedel te bergen.

Eventueel in ruil voor een
mooie tafeltennistafel.
monikaag@knmg.nl

– 06 53239405
 

Havatec (www.havatec.com) ontwikkelt en produceert high-tech machines voor de inspec� e en het verwerken van bloemen, 
bloembollen en kaas. Onze machines beva� en technisch geavanceerde besturingen, camerasystemen voor automa� sche 
inspec� e van de diverse (natuur-)producten. Met onze innova� es winnen we regelma� g prijzen. In 2013 wonnen wij de OOM-
award en Kenteq-award in verband met onze inspanningen rond de ontwikkeling van leerlingen, stagiaires en in- en extern op te 
leiden medewerkers. In ons bedrijf zijn momenteel 40 personen werkzaam. Havatec investeert in mens en techniek. Wij streven 
bij uitstek naar het samen op slimme en effi  ciënte wijze ontwikkelen en produceren van de machines in een omgeving waar 
mensen zich thuis voelen. Mensen die bij Havatec werken, zijn respectvol en betrouwbaar. Verder zijn wij vernieuwend, fl exibel 
en ambi� eus. Bij Havatec gaan wij op een posi� eve manier met elkaar om. Onze inten� e is al� jd verbetering. Of het nu gaat om 
samenwerking of techniek. Naar iedere sugges� e wordt geluisterd, we werken met plezier en houden van duidelijkheid.

Vanwege uitbreiding van onze ac� viteiten in de sfeer van ontwikkeling en engineering zijn wij ten behoeve van de Tekenkamer 
op zoek naar een:

Enthousiaste en crea� eve werktuigbouwkundig engineer
Graag komen wij in contact met een produc� eve, accurate en vindingrijke ontwerper, die in staat is in samenwerking met 
collega’s  baanbrekende (deel-)machineconcepten te ontwikkelen en uit te werken en deze met 3D-tekenso� ware als tekenaar 
en constructeur vorm te geven. Als werkvoorbereider en werkbegeleider werkt hij of zij samen met de collega’s, die betrokken 
zijn bij de bouw van proefopstellingen, prototypes en machines. In het ontwerpproces hecht Havatec grote waarde aan het 
principe van “High-tech simplicity”. Binnen de Tekenkamer zijn momenteel 5 medewerkers werkzaam. De werktuigbouw-
kundig engineer denkt graag mee in de sfeer van te maken keuzes binnen de Tekenkamer. Hij of zij rapporteert aan de senior 
werktuigbouwkundig engineer in de afdeling. Hij of zij werkt pre�  g samen met leidinggevenden en collega’s binnen en buiten 
de afdeling en klanten en draagt zorg voor heldere en relevante verslaglegging.

Taken en verantwoordelijkheden
Het ontwikkelen, ontwerpen, tekenen, uitwerken en modifi ceren van bestaande en nieuwe, complexe machines, alsmede • 
onderdelen en details daarvan. Daarbij wordt gewerkt met behulp van het 3D-tekenpakket Solid Edge.
Werkvoorbereiding middels het verzorgen van actuele stuklijsten met bijbehorende tekeningen, die als ingangsinforma� e • 
dienen bij de inkoop en de inproduc� ename van opdrachten.
Technische ondersteuning van de diverse monteurs bij de bouw van bestaande, al dan niet gemodifi ceerde machines, • 
prototypes, proefopstellingen en nulseries.
Projectverantwoordelijkheid tot en met  het tekenen van wijzigingen en verbeteringen vanuit het veld.• 
De afstemming van modifi ca� es, ontwerpen, werkvoorbereiding en bouwwerkzaamheden met collega’s buiten de afdeling, • 
die werkzaam zijn in de sfeer van onder meer machinebesturingen, elektro-engineering en service. 
Ondersteuning van de inkoper en de begeleiding van uitbestedingen.• 
Verslaglegging ontwikkelingswerkzaamheden ten behoeve interne rapportage en subsidies.• 
Desgevraagd ondersteuning in projecten ter verbetering van onderdelen, principes of materialen.• 
Het schrijven van technische documenta� e, zoals (CE-)handleidingen bij machines.• 
Diverse overige werkzaamheden.• 

Func� e-eisen
Denk- en werkniveau en kennisrich� ng HBO werktuigbouwkunde; door opleiding en/of werkervaring verkregen.• 
Zowel geschikte schoolverlaters als kandidaten met enkele jaren relevante werkervaring.• 
Ervaring met produc� emethodes, in het bijzonder plaatwerken, lassen en verspanen.• 
Goede pc-vaardigheden, met name ruime ervaring met 3D-tekenso� ware; bij voorkeur Solid Edge.• 
Gezonde verhouding tussen crea� eve instelling en pragma� sch denken.• 
Communica� eve en sociale vaardigheden.• 
Affi  niteit met de sector waarin Havatec opereert.• 
Waar van toepassing bereid cursussen en/of trainingen te volgen.• 

Belangrijke competen� es
Crea� viteit, innova� ef denken, analy� sch denken, signalerend vermogen, communica� eve en sociale vaardigheden, 
instruc� e en coaching, planning en prioriteitsstelling, persoonlijke eff ec� viteit, accuratesse, teamplayer, professionaliteit, 
verantwoordelijkheidsbesef, fl exibiliteit, oplossingsgerichtheid, pro-ac� eve instelling, zelfstandigheid en leergierigheid.

Wat wij bieden
Voor de func� e geldt dat de werkomgeving uitdagend is, waarbij in kleine teams informeel wordt samengewerkt aan uitdagende 
technische producten. Er gelden goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. Havatec ontwikkelt mensen en machines. 
Persoonlijke ontwikkeling achten we van groot belang. Voor de func� e is ook denkbaar, dat aanvullende opleiding gewenst is. In 
dat geval levert het bedrijf hier alle faciliteiten voor.  

De procedure
Voor nadere func� e-informa� e kunt u terecht bij Arend van Duijn, tel. 0252 241490. Belangstellenden kunnen schri� elijk of per 
E-mail reageren. Richt uw reac� e aan Gerrit-Jan Valk (personeelszaken), E-mail: gj.valk@havatec.nl. 
Ons postadres is: Havatec BV, Ple� erij 40, 2211 JT  Noordwijkerhout. 

Acquisi� e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

t 023 82 00 392
i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland

Wij zijn er 
voor uw vader of moeder
Wassen, aankleden, douchen. Als dat uw vader 

of moeder niet meer lukt, helpt één van onze 

CAREGivers graag. 

Zij neemt er alle tijd voor.

Brasserie Vogelenzang te Vogelenzang
Wij zijn op zoek naar:
Parttime (ambulante) medewerkers(sters) bediening 
Afwasser en schoonmakers(sters)
Belangstelling? Neem contact op met Marco Coppens onder telefoonnummer 023 7432712 of stuur een 
email naar info@brasserievogelenzang.nl.
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LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

Eiken, noten, iepen, teak
i.c.m. met RVS

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00
Kijk ook op:

vanderschaftmeubelen.nl

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd, ik
kom bij u langs.
bel 0629435124

 
KvK nr 55360963

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Voor wie wil weten hoe het was.

Meer informatie? 
Kijk op www.noord-hollandsarchief.nl of bel Maarten Brock op 06 - 12 44 37 69
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Gezocht:
een servicegerichte

gebouwen-
beheerder 
voor 28,8 uur per week
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bloemendaal - Voorzitter Rolf Harder 
neemt na 17 jaar definitief afscheid van 
'zijn' winkeliers in Bloemendaal dorp. 
"Het waren 17 schitterende jaren waar-
in ik met passie mijn steentje bij heb 
willen dragen aan onze winkelstraat 
en de leefbaarheid in het dorpscen-
trum van Bloemendaal. Ondanks de 
moeilijkheid afscheid te nemen, mag 
ik nu met dezelfde hartstocht een posi-
tieve bijdrage leveren aan de gehele 
Bloemendaalse gemeenschap."

Rolf Harder verruilt zijn bestuurs-
functie voor een politieke loopbaan 
in de gemeente Bloemendaal. Har-
der staat na de gemeenteraadsver-
kiezingen op de VVD-kieslijst met 
voorkeurstemmen op de 6e plaats. 
Door het vertrek van Fabienne Hen-
dricks uit de gemeenteraad mag 
Harder de vrijgekomen plaats invul-
len. Harder: "het raadslidmaatschap 
is absoluut niet verenigbaar met 
mijn voorzitterschap van de win-
keliersvereniging. Ik beschouw het 
lidmaatschap van het gemeentebe-
stuur als een formidabele uitdaging 
de samenleving een beetje mooier te 
mogen maken dan wij het vandaag 
aantreffen. Ik kijk er enorm naar uit, 
er is genoeg te doen!"

Nachtburgemeester
Harder begon zijn voorzitterschap 
van de winkeliervereniging in 1999, 
kort na het overlijden van zijn haast 
legendarische voorganger Joost 
Freijser. Harder: "Joost stond met 
zijn generatie ondernemers aan de 
wieg van belangrijke evenementen 
en verbeteringen in het dorp. De 
winkelstraat heeft veel aan hem te 
danken, hij was niet voor niets de 
'nachtburgemeester van Bloemen-
daal'. Het was een forse uitdaging 
hem op te mogen volgen, u moet de 
leden maar vragen of dit gelukt is. 
Een nachtburgemeester ben ik nooit 
geworden, wel een van de 'langstzit-
tende' voorzitters in de historie van 
de Winkeliersvereniging Bloemen-
daal. Het is nu tijd voor een opvol-
ger."

Breed draagvlak
In de afgelopen 17 jaar is er een ste-
vige basis gelegd voor een gezonde 
toekomst van de winkeliersvereni-
ging. Harder: "Alle evenementen 
in het dorp kunnen rekenen op 
breed draagvlak van de leden, zijn 
financieel gezond en worden door 
onze bezoekers gewaardeerd. De 
jaarmarkt in het bijzonder, fan-

tastisch om neer te mogen zetten. 
Zeker omdat er inmiddels jaarlijks 
zo'n 15.000 mensen een dag van ons 
dorp komen genieten. Ik ben er elke 
editie enorm trots op dat het bestuur 
en leden het voor elkaar weten te 
boksen. Dit soort evenementen zijn 
nou eenmaal zeer belangrijk voor de 
Bloemendaalse pr, leefbaarheid en 
het verhoogt ondernemerskansen."

Jazz
Helaas komt Bloemendaal Jazz & 
Music niet meer voor in het rijtje 
evenementen. "Dat is wellicht mijn 
grootste frustratie", aldus Harder. 
"Jazz & Music is ten onder gegaan 
aan het eigen succes. Van circa 
7.000 bezoekers toen ik begon naar 
15.000 bij de 25e en laatste editie. 
Het werd te kostbaar vanwege alle 
(veiligheids)eisen, die jaarlijks steeds 
verder toenamen. De sponsorinkom-
sten bleven te ver achter voor een 
26e editie. Zeer te betreuren."
Er waren meer lastige momenten. 
"Sterfgevallen van ondernemers en 
medebestuursleden hebben mij het 
meest aangegrepen. Wij werken 
intensief met elkaar samen en dat 
voelt als het verlies van een fami-
lielid. Vaak hebben wij op respect-
volle wijze van hen afscheid kunnen 
nemen door met de rouwstoet stap-
voets door de winkelstraat te rijden. 
De ondernemers vormen daarbij 
voor hun winkel een erehaag, zeer 
indrukwekkend."
Vijf jaar geleden kwam tevens het 
Oranje Comité onder de verantwoor-
delijkheid van de winkeliersvereni-
ging. "Het was een logische stap, de 
ondernemers in Bloemendaal zijn 
belangrijke dragers en financiers 
van het Oranjefeest en het Oranje-
concert in het dorp. Op deze manier 

konden wij tevens de bestuurlijke 
continuïteit borgen. Ook dat voor-
zitterschap laat ik nu los, met wee-
moed."

Sinterklaas
Jaarlijks komt Sinterklaas naar 
Bloemendaal, die zal het na 17 jaar 
zonder 'meneer Rolf' moeten doen. 
Harder: "Ik trok voor Sint en zijn 
pieten altijd mijn jacket aan, ooit 
maat gemaakt via een toenmalig 
medebestuurslid. Ik zal de goedhei-
ligman en zijn gevolg enorm missen 
en hoop dat mijn opvolger het jacket 
past!"

Gemengde gevoelens
Vicevoorzitter Rob Verrijk ziet Har-
der met gemengde gevoelens ver-
trekken: Het komt voor het bestuur 
en veel leden niet als een verrassing, 
wij kennen de ambitie van Rolf. 
Wij gunnen het hem van harte en 
zijn overtuigd dat het goed is voor 
de gehele Bloemendaalse gemeen-
schap. Wij zullen Rolf alleen enorm 
missen. Wij hebben heel lang en 
ongelofelijk intensief met elkaar 
samengewerkt. Hij heeft voor het 
dorp, de winkelstraat en mij per-
soonlijk veel betekend. Gelukkig 
houden wij er een hechte vriend-
schap aan over", meldt Verrijk.
Rolf Harder besluit met de woorden: 
"Ik ben mijn medebestuursleden 
en de leden erg dankbaar voor het 
vertrouwen dat al die jaren in mij 
gesteld is. Nogmaals, een prachtpe-
riode. Ook grote dank in de richting 
van de Gemeente Bloemendaal waar 
wij intensief mee samenwerken. 
Door hen is bovendien mijn passie 
voor het openbaar bestuur geboren. 
Bijzonder om aan de andere kant 
van de tafel plaats te mogen nemen 
in een compleet andere rol." x

Rolf Harder neemt afscheid van 
Winkeliersvereniging Bloemendaal

Na 17 jaar voorzitterschap

Rolf Harder (Foto: pr).

haarlem - Museum Haarlem en Gilde 
Haarlem organiseren, in het kader 
van de vierde Verwey-tentoonstelling 
'Fruity Marmalade', een stadswande-
ling door de binnenstad van Haarlem. 
Onder leiding van een ervaren gids 
krijgt men een kijkje in het leven van 
de legendarische kunstschilder Kees 
Verwey en de hedendaagse Haarlem-
se kunstenaar Luuk Wilmering.

Deelnemers aan de wandelingen 
bezoeken met de gids eerst de 
tentoonstelling. Luuk Wilmering 
selecteerde hiervoor twintig stille-
vens van Verwey, die hij letterlijk 
tegenover zijn eigen fotocollages 
van stillevens met fruit plaatst. Een 
'fruity marmalade' waarin Wilme-
ring een nieuw licht werpt over de 
stillevens van Verwey en tegelijk de 

vraag opwerpt: wat is een stilleven 
eigenlijk?
Daarna volgt de stadswandeling 
waarin onder meer Verweys voor-
malige atelier in De Waag wordt 
bezocht. De rondleidingen vinden 
plaatst op 5 juni, 3 juli en 7 augus-
tus.
Aanvang is telkens om 14.00 uur bij 
Museum Haarlem, aan het Groot 
Heiligland 47 in Haarlem. De kos-
ten zijn 7,50 euro (inclusief bezoek 
aan tentoonstelling en wandeling). 
Voor Museumkaarthouders bedra-
gen de kosten 4 euro. Aanmelden 
is verplicht en kan via 06-16410803 
op werkdagen van 09.00 tot 10.00 
uur en van 18.00 tot 19.30 uur. Mai-
len mag ook: gildewandelingen@
gmail.com. x

Stadswandeling rond 
Verwey en Wilmering

heemstede - Voor de vijfde keer alweer 
was afgelopen zaterdag de winkel-
straat Raadhuisweg/Binnenweg het 
decor van een autoshow. Tal van A-
merken stonden langs de straat, van 
Suzuki, Mitsubishi, Renault, Merce-
des, BMW en Jeep tot  en met auto's 
voor de show, met als leuk decoratief 
hoogtepunt een knalgele Lamborghi-
ni geparkeerd half onder de luifel van 
groentezaak Kors.

door Marilou den Outer

De luifels in de winkelstraat deden 
overigens de eerste uren van het 
evenement goede diensten. De 
motregen was in de ochtend hard-
nekkig. Een goede gelegenheid dus 
voor het publiek om in de auto te 
kruipen van BMW driving experien-
ce Slotemakers uit Zandvoort. Wie 
durfde kon daarin ervaren hoe het 
is in een auto te zitten die over de 
kop slaat. En belangrijker nog: hoe 
er uit te komen.
Droog was het ook in de oude stads-
bus van NZH-vervoermuseum, een 
grijze Leyland Cub 5372 uit 1966, 
door de liefhebbers het 'cubje' 
genoemd. Deze reed enkele keren 

heen en weer door de straat. Nostal-
gie omgaf ook een oude brandweer-
wagen van de brandweer zelf, en er 
was een fraaie rode pick-up truck uit 
1940 van het Ford Museum uit Hil-
legom. Zo was er voor ieder wat wils, 
voor liefhebbers van nieuw en oud. 
Voor de liefhebbers van techniek 
was er een stand van TechnoChal-
lenge, een regionale stichting die 
zich inzet voor meer technologie in 
het onderwijs. Zij organiseren onder 
meer veel doe-projecten op scholen 
om de jeugd te interesseren voor 
techniek. Alexander Mengerink van  
de Winkeliersvereniging Heemste-
de die het evenement organiseerde 
kijkt terug op een geslaagde dag: 
"Normaal gesproken organiseren 
we de Autoshow in april, maar heb-
ben hem vanwege de AutoRAI die 
dit jaar weer werd gehouden een 
maand opgeschoven. We kunnen 
uiteraard niet op tegen de RAI of de 
AutoSalon van Genève, maar als je 
goed keek dan hadden we toch een 
'primeurtje': een BMW 2 serie Gran 
Tourer, met zeven zitplaatsen." x

Na regen komt zonneschijn
Autoshow Heemstede

Een knalgele Lamborghini stal de 
show (Foto: Marilou den Outer).
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Geopend:
dinsdag - donderdag : 09.00 - 17.00 uur.
woensdag en vrijdag : 09.00 - 14.00 uur.
zaterdag op afspraaak

Bel voor een vrijblijvende afspraak:
Regio Haarlem
telefoon 023 - 2305811
Vertegenwoordiger komt naar u toe met mobiele winkel
Hoofdvestiging
Reinkenstraat 111 Den haag ✆ 070 - 392 23 44

Leiden ✆ 071 - 203 21 21
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Bouw vernieuwde gemeentehuis 
Bloemendaal in laatste fase

bloemendaal - De hekken zijn voor een groot deel al weg-
gehaald en voor de oude ingang staan zelfs al twee potten 
met plantjes. De verhuizing van het tijdelijke gemeentehuis 
Bloemendaal naar het oude, vernieuwde gemeentehuis 
komt steeds dichterbij. De bouw van het nieuwe gemeen-
tehuis verkeert inmiddels in de laatste fase. In verband met 
de aanstaande verhuizing zijn de publieksdiensten Brou-
werskolkweg en Bennebroek gesloten van donderdag 28 
mei tot en met maandag 1 juni. Vanaf dinsdag 2 juni kan 

iedereen weer terecht in het vernieuwde gemeentehuis 
aan de Bloemendaalseweg in Bloemendaal. Het zal wel 
even wennen worden, want de publieksentree bevindt zich 
straks aan de zuidzijde van het gebouw. De bezoeker wordt 
tussen de oud- en nieuwbouw door geleid naar de op het 
souterrainniveau gelegen burgerzaal met publieksbalies. 
De ceremoniële entree voor onder meer bruiloften blijft als 
vanouds aan de voorzijde met zijn kenmerkende witte pila-
ren (Tekst en foto: Christa Warmerdam). x

Vrijdag 22 mei

16.00-18.00 uur | Bewust Haarlem 

Borrel bij Het Dolhuys

Voel jij je betrokken bij Bewust 
Haarlem en haar missie: duurzaam, 
gezond en prettig (samen)leven in 
de regio Haarlem? En vind je het 
leuk om anderen te ontmoeten, 
die daar ook enthousiast over zijn? 
Dan ben je van harte uitgenodigd 
om langs te komen op de Bewust 
Haarlem Borrel. We zijn dan te gast 
bij café Thuys (Het Dolhuys).

Zaterdag 23 mei

10.00-17.00 uur | Uitprobeerdag tui-

nieren in Regenboogtuin

Zaterdag 23 mei kun je uitproberen 
of het wat voor je is om als vrijwil-
liger mee te helpen aan de Regen-
boogtuin. De Regenboogtuin is een 
nieuw aan te leggen tuin voor stilte 
en meditatie. Je kunt dan onder 
begeleiding van Hannah van der 
Schee (initiatiefneemster van de 
Stiltetuin) meedoen met tuinieren 
of andere klusjes. Vanaf 10.00 uur 
ben je welkom tot zolang als je zelf 
wilt. Heb je belangstelling? Neem 
dan even contact op met Hannah 
van der Schee, tel. 023-5326441.
Hannah van der Schee, Haarlem, 
gratis.

Dinsdag 26 mei

19.15-21.45 uur | Familieopstellin-

gen en de alleen-geboren tweeling-

helft

Er zijn veel meer tweelingzwan-
gerschappen dan dat er mensen 
als tweeling worden geboren. Veel 
tweelinghelften overlijden in de 
baarmoeder tijdens de zwanger-
schap. Als je van zo nabij, in de 
baarmoeder, de dood van je twee-
lingbroer of -zus meemaakt en 
vervolgens alleen achterblijft, heeft 
dat verregaande consequenties 
voor je verdere leven. Dit wordt het 
'lost twin syndrome' of 'vanishing 
twin syndrome' genoemd. Door een 
opstelling kan er heling op gang 
komen rond dit trauma van voor de 
geboorte.
Constellations at work, Haarlem.

Woensdag 27 mei

20.00-22.00 uur | Ananda in dia-

loog met Naropa

Satsang is een bijeenkomst voor 
mensen, die tot zelfrealisatie wil-
len komen en deze totaal wensen 
te integreren in hun leven. Het 
richt zich niet op je psychologische 

structuur, maar op je wezenlijke 
natuur. Er is geen leer of onder-
richt, maar een directe ontmoeting 
of confrontatie met de onverander-
lijke waarheid, die je bent. Deze 
ontmoeting is compromisloos en 
onthult je oorspronkelijke gezicht.
Ananda, Haarlem.

Donderdag 28 mei

19.30-21.30 uur | 5Ritmes Spirit 

Dance

De 5Ritmes van Gabrielle Roth 
laten je lijf vloeiend, staccato, 
chaotisch, lyrisch en stil dansen, 
zonder voorgeschreven pasjes. Een 
eenvoudig uitgangspunt met een 
hele wereld aan wijsheid daarach-
ter.
Tineke de Wit, Haarlem.

Vrijdag 29 mei

20.00-22.00 uur | Julia Ohrmann en 

Shabbir Hoessain

In het Soeficentrum Haarlem gaat 
Julia Ohrmann improviseren over 
de structuren van de raga's uit 
Noord-India, begeleid door de Indi-
ase tablavirtuoos Shabbir Hussain, 
die in Jaipur woont en daar als 
musicus werkt.

Helende Geluiden, Haarlem.
20.00-21.00 uur | Samen-zijn in 

stilte

Stilte is in onze maatschappij vaak 
ver te zoeken. Er zijn maar weinig 
plekken waar het echt stil is. Ook 
in gezelschap is het ongebruikelijk 
samen stil te zijn, behalve in speci-
ale groepen, zoals bij een stiltere-
traite of een meditatie. Stilte nodigt 
je uit bij jezelf te blijven, je eigen 
gedachtes te beschouwen met een 
liefdevolle blik. Gedachtes verschij-
nen en verdwijnen. Stilte kan je bij 
diepe(re) lagen in jezelf brengen.
Janny ter Meer, Overveen, gratis.

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Bewust Haarlem Borrel bij Het Dol-

5Ritmes Spirit Dance (Foto: pr).

Julia Ohrmann (Foto: pr).

bennebroek - Momenteel wordt er nog 
flink gewerkt om de appartementen 
geheel bewoonbaar te maken, maar 
30 juni is het zover: dan nemen de eer-
ste cliënten van de Hartekamp Groep 
hun intrek in het voormalige Zuster-
huis, naast de rooms-katholieke kerk 
aan de Kerklaan in Bennebroek.  Daar 

zijn 29 appartementen, die de Har-
tekamp Groep huurt van Woonzorg 
Nederland.

door Marilou den Outer

De cliënten wonen nu nog in ande-
re panden van de Hartekamp Groep 

Cliënten Hartekamp Groep naar flats aan Kerklaan in Bennebroek

De Hartekamp Groep huurt de 29 appartementen van Woonzorg Nederland 
(Foto: Marilou den Outer).

en zullen gefaseerd verhuizen van-
uit de Dixlaan in Heemstede en de 
De Witstraat en de Amelandstraat 
in Haarlem. De woningen voldoen 
niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Het gebouw aan de De Witstraat 
wordt gerenoveerd en de woningen 
aan de Dixlaan en Amelandstraat 
worden verkocht.
De cliënten wonen zelfstandig en 
hebben veelal een baan buitenshuis. 
De Kerklaan wordt aangesloten op 
de zorgcentrale van de Hartekamp 
Groep, voor 24 uurszorg, zodat cli-
enten te allen tijde om assistentie 
kunnen vragen.
Binnenkort zal de Hartekamp 
Groep flyers ronddelen in de buurt 
waarin meer informatie staat over 
de komst van de nieuwe groep 
bewoners. x

heemstede - Op woensdag 27 mei 
geeft Christina van der Feltz-Cor-
nelis een lezing over haar boek 
'Het Stressbeeld'. Deze lezing 
vangt aan om 10.30 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Stress heeft een 
slecht imago, maar toch is het 
een onmisbaar mechanisme om 
te overleven. Het Stressbeeld laat 
zien hoe je adequaat kunt reage-
ren op stress. De toegang is gratis. 
Reserveren is gewenst en is moge-
lijk via tel.nr. 023-5282472. x

Lezing over 
stressbeeld

bloemendaal - Op woensdag 17 juni 
organiseert de Gemeente Bloemen-
daal, in samenwerking met SportSup-
port, de huldiging van sportkampioe-
nen in Bloemendaal. Op het podium 
van het openluchttheater Caprera, 
aan de Hoge Duin en Daalseweg 2 
in Bloemendaal, zullen alle jeugdige 
Bloemendaalse sportkampioenen 
gehuldigd worden.

Alle jeugdteams en jeugdige indivi-
duele sporters die in het tijdsbestek 
van 1 juni 2014 tot 1 juni 2015 een 
kampioenschap hebben behaald, 

zijn uitgenodigd om deze avond 
bij te wonen. Onder jeugd wordt 
verstaan alle jeugd, die bij de sport-
bond in de jeugdcategorie vallen. 
Daarnaast dienen de kampioenen 
lid te zijn van een Bloemendaalse 
sportvereniging/-aanbieder en/of 
inwoner te zijn van de gemeente 
Bloemendaal.
De senioren teams die een bijzon-
dere prestatie geleverd hebben, 
zullen hiervoor speciaal worden 
uitgenodigd.
Vanaf heden kunnen de kampioe-
nen die aan bovenstaande criteria 

voldoen, worden aangemeld (dead-
line 7 juni 2015) bij buurtsportcoach 
Tim Joon, via tjoon@sportsupport.
nl. x

Huldiging sportkampioenen gemeente Bloemendaal

Caprera vormt op 17 juni het decor 
voor de huldiging van de sporttoppers 
(Foto: pr).
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Huize van Wely: innovatie en liefde 
voor het ambacht sinds 1922

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede

www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch

Vegetarisch

023-5242379

HEEMSTEDE – Mooie, ambachte-
lijk gemaakte taarten en gebak-
jes. Huize van Wely heeft een uit-
gebreid patisserieassortiment in 
alle soorten, vormen en smaken. 
“Naast de handgemaakte choco-
lade hebben we hebben ook meer 
dan twintig verschillende soorten 
taarten en vijftien verschillende 
soorten gebak in huis, die elke dag 
vers gemaakt worden. De taarten 
die voor 17.00 uur ‘s middags wor-
den besteld, kunnen de volgende 
dag worden opgehaald”, zegt Han-
neke Glasius. 

door Christa Warmerdam

Huize van Wely staat al sinds 1922 

garant voor eerlijke, pure producten 

waar geen conserveringsmiddelen of 

geur- en smaakstoff en aan te pas ko-

men. “Hoewel we al heel lang bestaan, 

blijven we altijd op zoek naar nieuwe 

producten”, legt Hanneke Glasius uit. 

In haar winkel aan de Zandvoortsel-

aan krijgt zij elke dag vanuit Noord-

wijk haar verse producten aangele-

verd. Nieuw bij Huize van Wely zijn de 

slagroomtruff els en de overheerlijke 

Macarons de Paris. “Onze macarons 

zijn van dezelfde receptuur als de be-

roemde  macarons vanuit Parijs. De 

slagroomtruff els worden gemaakt 

naar origineel recept met vanillestok-

jes waardoor je die speciale bite en 

smaak krijgt.” 

Glasius overlegt alles met de chef-

patissier. “Dat doe ik met nieuwe pro-

ducten, maar ook als er opdrachten 

zijn voor bijvoorbeeld bruidstaarten. 

We bespreken alles tot in de kleinste 

details, want het moet echt helemaal 

perfect zijn voordat de taarten ge-

maakt worden.”

De dames van Huize van Wely 

Heemstede hebben veel product-

kennis. “Als je zulke mooie producten 

verkoopt, dan doe je natuurlijk niets 

liever dan advies geven aan je klan-

ten hoe ze bijvoorbeeld een taart 

moeten aansnijden en op welke ma-

nier de taart het beste bewaard kan 

worden.”

Huize van Wely

Zandvoortselaan 163

Heemstede

Tel. 023-5442992

www.huizevanwely.nl

Het huis van de goede wijnen
31 mei voorjaarsproeverij bij Meijer aan Zee

www.wijnhuisheemstede.nl

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

24 en 25 mei 

Pinksteren

ZANDVOORTSELAAN 173 • 2106 AM HEEMSTEDE
TEL.: 023-5241203

DROGISTERIJ

BART
PARFUMERIE

“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING”

Naar aanleiding van ons 40 jarig bestaan 
hebben wij 40 aanbiedingen voor u geselecteerd.

U bent van harte welkom om dit te vieren!

Het buitenleven breekt weer aan!
Allerlei leuke planten voor het balkon of de tuin. Of haal 

buiten naar binnen met prachtige zomerbloemen!

T: 023-5442330

Zandvoortselaan 155 2106 AM Heemstede

Bloemen, decor aties, bruids- en rou wwer k

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

1e Pinksterdag gesloten

2e Pinsterdag geopend
van 16.00-20.00 uur. 

Primeur, de eerste Graskaas 
weer aanwezig

p.s. wij zijn  eerste en tweede Pinksterdag 
geopend van 9.00 tot 18.00 uur

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83

W: www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede

023-5442992 www. huizevanwely.nl

Nieuw!!! slagroomtruffels met vanille!



heemstede - Casca en Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede (SWOH): 
beide organisaties zijn een begrip 
in Heemstede. Omdat er sprake is 
van elkaar overlappende diensten is 
besloten dat beide organisaties nauw 
gaan samenwerken en in 2016 fuse-
ren. Inmiddels ligt er een plan van 
aanpak, met daarin een nog grotere 
rol voor vrijwilligers, die ook meer 
verantwoordelijkheid krijgen. De 
participatiesamenleving geldt ook in 
Heemstede.

door Marilou den Outer

Monique Klompé, interim manager 
bij Casca en Nera Otsen, voorzit-
ter van stichting SWOH zijn nauw 
betrokken bij het transformatie-
plan, dat mogelijk gaat leiden tot 
één gezamenlijke welzijnsorga-
nisatie in Heemstede. Een plaats 
waar jong en oud terecht kan voor 
activiteiten maar ook voor vragen. 
Want de vragen van de individuele 
inwoners, daar zal het in de toe-
komst steeds meer om draaien.

Saamhorigheid
Waar heeft de Heemstedenaar, jong 
of oud, behoefte aan? Om daar zicht 
op te krijgen wordt komend najaar 
een enquête gehouden onder alle 
inwoners. Vooruitlopend op de uit-
komsten van de enquête wordt al 
wel duidelijk dat eigen initiatieven 
worden aangemoedigd. Zo zien 
Casca en SWOH veel in de activitei-
ten in buurten als geleerdenwijk en 
componistenbuurt, die erop gericht 

zijn elkaar te ontmoeten en te  hel-
pen. Of het nu gaat om elkaars 
spullen te lenen of de belasting 
van iemand in te vullen. "Dit soort 
initiatieven leidt tot meer saamho-
righeid in de wijk en die zullen we 
ondersteunen", aldus Nera Otsen. 
De nieuwe organisatie wil hiervoor 
zelf een website starten 'Heemstede 
in de Buurt', die wijkinitiatieven 
faciliteert. Maar ieder initiatief 
heeft zijn eigen 'gezicht'.
Veel aandacht zal er hoe dan ook 
zijn voor de oudere inwoner van 
Heemstede. Er wonen vierduizend 
75-plussers in de gemeente. Otsen: 
"Wij hebben de helft in beeld. Van 
de overige helft willen we ook graag 
weten of zij iets nodig hebben, of 
ze zich kunnen redden. Hopelijk 
wordt dat duidelijk uit de enquête, 
die we gaan houden."

Initiatieven
Blij zijn de organisaties in elk geval 
met de samenwerking, die ze heb-
ben met de diverse thuiszorgorga-
nisaties. Die wijzen cliënten steeds 
vaker op de initiatieven, die er al 
zijn: bridgeclubjes, tal van groepjes 
met creatieve- of bewegingsactivi-
teiten en gezellige middagen in de 
diverse dagcentra in Heemstede. 
Van die dagcentra komen er in 
de toekomst nog meer. Monique 
Klompé: "In de Prinsenhof zullen 
we onze activiteiten uitbreiden, 
en de Molenwerf kan een ontmoe-

tingscentrum voor de Indische wijk 
worden. Verder willen we meer 
samenwerken met de bibliotheek, 
zodat mensen met interesse in cul-
tuur en wetenschap daar terecht 
kunnen."
De vraag naar praktische individu-
ele hulp neemt toe. 

Schijn bedriegt
bij Bos en 
Duinschool

Bloemendaal 
heeft nieuwe
gemeentesecretaris

Grootse viering
van 90-jarig bestaan 
Radio Bloemendaal

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 28 mei 2015

Meer verantwoordelijkheid 
vrijwilligers in Heemstede

Casca en ouderen straks samen in één welzijnsorganisatie

Links Monique Klompé van Casca, rechts Nera Otsen van Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede (Foto: Marilou den Outer).

Vervolg zie elders

overveen - Op zondag 31 mei kan 
men op ontdekkingstocht in het 
natuurgebied Middenduin naar 
diersporen, waterbeestjes en 
bodemdieren. Met behulp van een 
vergrootglas kan men de vangst 
beter bekijken. In het bos speurt 
men naar diersporen zoals keutels 
en afdrukken van poten. Dit is een 
familieactiviteit voor kinderen 
van 4 tot 10 jaar en hun ouders/
verzorgers. Aanvang is om 11.00 
uur bij de ingang Duinlustweg 
in Overveen, aan het einde van 
de parkeerplaats. Er zijn kosten 
verbonden aan deelname. Aan-
melden kan via www.np-zuidken-
nemerland.nl of 023-5411123. x

Ontdekkingstocht 
in Middenduin

bloemendaal - Op zondagmiddag 31 
mei is Tinkebell, een controversi-
ele Nederlandse kunstenares, de 
gast van Areopagus Bloemendaal. 
Ad van Nieuwpoort spreekt met 
haar over haar visie op kunst en 
wat haar bezielt. In 2004 kreeg 
ze landelijke bekendheid met 
een handtas, die zij gefabriceerd 
had van het bont van haar eigen 
kat. Onlangs kwam zij weer in 
het nieuws toen zij vertrok naar 
Afghanistan uit bezorgdheid over 
het lot van de uitgezette Afghaan 
Feda Amiri en zijn dochter Tama-
na, die hem was gaan zoeken. 
Deze reis werd een kunstproject. 
Aanvang in de Dorpskerk, aan 
het Kerkplein in Bloemendaal, is 
om 16.00 uur. De toegang is gra-
tis, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. x

Tinkebell vertelt 
wat haar bezielt

Tinkebell (Foto: pr).

heemstede - Op woensdag 3 juni geeft 
Paul van Tongeren een lezing over 
zijn boek 'Jacoba van Tongeren' 
bij Boekhandel Blokker (Binnen-
weg 138, Heemstede). Het boek 
Jacoba van Tongeren is gebaseerd 
op de authentieke memoires van 
Jacoba van Tongeren (1903-1967), 
die - als enige vrouw - in de Tweede 
Wereldoorlog een grote verzets-
groep oprichtte en deze vijf jaar 
lang leidde: Groep 2000. Groep 
2000 zorgde tussen 1940 en 1945 
voor zo'n 4.500 onderduikers in 
Amsterdam en stond aan de wieg 
van het blad Vrij Nederland. Aan-
vang is om 20.00 uur. Kaarten à 
5 euro zijn verkrijgbaar via 023-
5282472. x

Lezing over
Van Tongeren

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 29 mei - do 4 juni)
Salade gerookte kip met

avocado en mango
Kabeljauwhaasjes met ansjovissaus

Aardbeien Romanoff
€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 1 juni - do 4 juni)
Geroosterde varkensrollade met 
Bonne femme garnituur € 10,50

Uniek - 13 juni golfwedstrijd
met prijzentafel van € 3750,- !!

Schrijf nu in!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014
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bloemendaal - Vanaf 1 augustus start 
Wilma Atsma als nieuwe gemeente-
secretaris bij de Gemeente Bloemen-
daal. Zij volgt de interim gemeentese-
cretaris Quint Meijer op. De gemeen-
tesecretaris/algemeen directeur gaat 
leiding geven aan een organisatie, die 
zich in veel opzichten oriënteert op 
haar positie ten aanzien van samen-
leving en bestuur.

Wilma Atsma werkt vijf jaar 
als gemeentesecretaris voor de 
Gemeente Wassenaar. Daarvoor 
was ze secretaris van Voorschoten. 
In haar huidige functie is zij duo-
directeur van de Werkorganisatie 
Duivenvoorde, die de ambtelijke 
samenwerking tussen Voorschoten 
en Wassenaar vormgeeft. Zij is daar 
verantwoordelijk voor de taken in 
de drie domeinen: jeugd, zorg en 
werk. Daarnaast is ze als directeur 
direct betrokken bij het samenwer-
kingsverband met de Gemeente 
Voorschoten en de Gemeente Leid-
schendam-Voorburg op het gebied 
van de 3 Decentralisaties, Werk & 
Inkomen en organisatieontwikke-
ling.
De gemeentesecretaris is de eerste 
adviseur van het college van Burge-
meester en Wethouders en van de 
burgemeester. Zij woont de colle-
gevergaderingen altijd bij en zorgt 
voor de verslaglegging daarvan. Zij 
ondertekent, samen met de burge-
meester, alle brieven van het col-
lege. De gemeentesecretaris is het 
hoofd van de bestuursdienst, waar-

onder alle Bloemendaalse ambtena-
ren vallen, met uitzondering van 

die van de griffie, de brandweer en 
het onderwijs. x

Wilma Atsma nieuwe 
gemeentesecretaris

Atsma volgt in Bloemendaal Quint Meijer op (Foto: pr).

bloemendaal - Op zaterdag 30 mei 
wordt rond het Kerkplein in Bloe-
mendaal het Kunstplein georga-
niseerd. In het kader van 70 jaar 
bevrijding hangen er spandoeken in 
de winkelstraat met de tekst '1945 
- 70 jaar Kunst en Ondernemen in 
vrijheid - 2015'.
Rond het Kerkplein staan ruim 32 
stands met uiteenlopende kunst-
werken en vormen waarvan de 
meeste stijlen tijdens de bezetting 
als 'entartet' golden, omdat vrijheid 
van kunstuitingen verboden was en 
je je aan strikte richtlijnen diende te 

houden.
Het Haarlems Glas in Loodhuis 
geeft een demonstratie glas in 
lood maken en men kan informa-
tie vragen of inschrijven voor een 
workshop. Verder zijn er foto's van 
Bloemendaal en een lunchconcert 
in de Dorpskerk (13.00 uur). Ook is 
er de tuin vol Malinese 'schatten', 
verzorgd in de Kerktuin door de 
Stichting Bloemendaal-Dogon.
Het Kunstplein wordt om 11.00 uur 
geopend door locoburgemeester 
Tames Kokke van Bloemendaal en 
duurt tot 17.00 uur. x

Kunstplein in Bloemendaal

heemstede - Op dinsdag 2 juni is er een 
avondwandeling met een IVN-gids 
in het zuidelijk deel van wandelbos 
Groenendaal. Het is de tijd van lange 
zomeravonden met weelderig groen, 
zomerbloeiers, vogels en libellen.

In dit deel van het bos krijgt de 
natuur al jaren lang de ruimte, en 
dat is goed te zien. Afgelopen jaar 
heeft de Gemeente Heemstede het 
beheerplan opnieuw vastgesteld. 
Op open plekken krijgt het zonlicht 
vrij spel en daarmee zijn de variatie 
in planten en het aantal dieren flink 
toegenomen. Ook vindt men op het 

terrein de resten van de tuinaanleg 
en de rijke geschiedenis van de land-
goederen Groenendaal en Meer en 
Berg en zelfs sporen van de lange 
geschiedenis daarvoor.
Aanvang is om 19.00 uur bij het 
informatiebord op de parkeer-
plaats bij restaurant Groenendaal 
in Heemstede. Er zijn geen kosten 
verbonden aan de wandeling. Aan-
melden is niet nodig. Voor meer 
informatie: www.ivn.nl/zuidkenne-
merland. x

Avondwandeling 
in Groenendaal

Groenendaal vormt op 2 juni het toneel 
van een wandeling (Foto: pr).

bennebroek - Pas op de laatste speel-
avond werd het kampioenschap 
van Bridgeclub Adriaan Pauw 
(Jagershuis) in Bennebroek beslist. 
Doordat de koplopers wat veel 
procenten lieten liggen, klommen 
Theresia v.d. Horst en Piet v.d. Raad 
een paar plaatsen. Zij behaalden in 

totaal 400 punten (500 punten is 
het maximum) en de concurrenten 
390. Het kampioenspaar speelde dit 
jaar voor het eerst samen. x

Bridgekampioenen 
bij Adriaan Pauw

Theresia v.d. Horst en Piet v.d. Raad 
(Foto: pr).

vogelenzang - Veertien maanden lang 
hebben kinderen, ouders en leerkrach-
ten van De Paradijsvogel toegewerkt 
naar een volledig nieuw schoolplein. 
Na de fusie van twee basisscholen en 
het samensmelten van twee school-
pleinen, was er een onoverzichtelijk 
schoolplein in Vogelenzang waar niet 
vol plezier gespeeld werd. En bewegen 
heeft een groot effect op het brein van 
elk kind. Reden genoeg om tot actie 
over te gaan.

Een oud-leerling bracht De Para-
dijsvogel in aanraking met School-
plein14, een initiatief van de Johan 
Cruyff Foundation. Daarnaast waren 
verschillende speeltoestellen aan 
vervanging toe of konden deze beter 
verplaatst worden. Dit grote project 
vroeg een groot budget. Hier is door 
veel partijen aan gewerkt en op 5 
juni kan het schoolplein feestelijk 

Olympisch kampioen bij opening 
van schoolplein Paradijsvogel

De basisschool in Vogelenzang heeft 
nu ook een Schoolplein14 (Foto: pr).

geopend worden.
Alle betrokken partijen bij dit grote 
project zijn bij dit feest aanwezig. Kin-
deren, maar ook ouders, gemeente, 
College van Bestuur Stichting de la 
Salle, Rabobank, Kinderfonds en Les 
Petits worden in het zonnetje gezet. 
Daarbij is olympisch kampioen Yvon-
ne van Gennip aanwezig als speciale 
gast tijdens de officiële openingshan-
deling. De kinderen gaan op ontdek-
kingsreis over het plein en zullen alle 
mogelijkheden ontdekken.
De reacties zijn nu al veelbelovend. 
Kinderen geven nu al aan dat ze veel 
meer kunnen sporten en spelen. De 
lachende gezichten geven aan dat 
het project succesvol is geweest. Op 
5 juni zal de officiële opening plaats-
vinden van 10.15 tot 12.00 uur. x

bloemendaal - Op zondag 7 juni zal 
Kees Voorhoeve een lezing geven 
in De Kapel (Potgieterweg 4, Bloe-
mendaal) met als thema: Soefisme 
en de Mystieke Omkering. Naar 
aanleiding van traditionele en 
moderne vormen van soefisme, 
zal in deze lezing het soefi-pad 
van de mystieke omkering bespro-
ken worden. De lezing begint om 
10.30 uur. Zoals gebruikelijk kan 
men na afloop vragen stellen. x

Lezing over
soefisme

CO LO FO N
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

bloemendaal - Op 14 juli 2014 ver-
woestte een grote brand de Bos en 
Duinschool in Bloemendaal. Na het 
sloopwerk staat er nu alleen nog 
een aantal muren overeind, waar-
onder de voorgevel. Op het terrein 
gaat de natuur tijdelijk haar gang 
en is er al weer gras te zien. Achter 
de schermen wordt echter wel druk 
gewerkt.

door Christa Warmerdam

Zo is wel duidelijk dat de nieuwe 
school dezelfde uitstraling zal krij-
gen als de oude. Het meest opval-
lende element is de ondergrondse 
gymzaal. Deze zal apart te berei-
ken zijn via een eigen ingang met 
trappen. Hiermee gaat een grote 
wens van de gemeente Bloemen-
daal in vervulling, want nu kun-
nen ook de tweede- en derdejaars-
leerlingen van de Hartenlust Mavo 
in een goede gymzaal terecht. De 

gemeenteraad is vorige maand 
akkoord gegaan met de financie-
ring voor deze gymzaal Omdat 
het onderwijsgebouw er lange 
tijd zal staan zullen toekomstige 
generaties weer andere eisen aan 
de indeling van het gebouw kun-
nen gaan stellen. Het onderwijs is 
voortdurend in ontwikkeling.
Bij de constructie van de school 
wordt daar zoveel mogelijk reke-
ning mee gehouden, vandaar dat 
dit een multifunctionele school 
genoemd wordt.

Overlast
Bij de nieuwbouw van de school 
wordt er goed op gelet eventuele 
overlast voor de omwonenden tot 
een minimum te beperken. De ver-
wachting is dan ook dat dit erg zal 
meevallen. Het bouwen zelf vindt 

namelijk plaats op het terrein van 
de school en het is niet nodig om 
te hijen of te trillen. Mocht er van 
enige overlast sprake zijn, dan zal 
dat eigenlijk alleen komen door 
het aan- en afvoeren van grond en 
materialen voor de bouw.
Het is in deze fase lastig om een 
exacte datum te noemen waarop 
de nieuwe school klaar zal zijn. 
Wanneer er geen tegenslagen zijn 
is het streven dat de school aan de 
Bos en Duinlaan 1 na de zomer van 
2016 in gebruik kan worden geno-
men. Tot die tijd zal de school op 
de tijdelijke locatie aan de Donke-
relaan 14 verblijven. x

Ingebruikname Bos en Duinschool 
in Bloemendaal na zomer 2016

Na het sloopwerk staat er nu alleen nog een aantal muren overeind (Foto: Christa 
Warmerdam).

Vervolg van voorpagina

Zo blijkt de 'verhuiscoach' een suc-
ces. Daarbij gaat het om iemand, 
die met een oudere meedenkt wat 
er allemaal komt kijken bij een 
verhuizing en welke mogelijkhe-
den er zijn wanneer iemand naar 
een kleinere woonruimte wil.
En groepscursussen 'hoe ga ik om 
met de iPad' maken vaker plaats 
voor hulp bij individuele vragen 
van mensen. Hulp van leerlingen 
van het ROC is in het verleden al 
vaker ingeroepen.
Om dit allemaal mogelijk te maken 
zal steeds meer beroep worden 

gedaan op vrijwilligers. Nu zijn 
er rond de tweehonderd actief, 
de organisatie wil dat aantal eind 
2016 verdubbeld zien, naar vier-
honderd. "Een beetje ambitieus," 
geven Klompé en Otsen toe, "maar 
we hebben er vertrouwen in. Veel 
van de vrijwilligers zijn ervaren 
mensen. Wie dat wil, kan straks 
meer verantwoording nemen. Of 
meer eigen inbreng: ben je bij-
voorbeeld als vrijwilliger chauf-
feur, dan heb je misschien ook 
goede suggesties voor een bestem-
ming." x

heemstede - Op zondag 31 mei, van 
11.00 tot 17.00 uur, organiseert win-
keliersvereniging WCH in het cen-
trum van Heemstede de jaarmarkt. 
De markt begint bij de Postlaan en 
loopt door tot aan de Bronsteeweg.
Men treft 'oude bekende' standhou-
ders, waaronder een groot aantal 
winkeliers met een kraampje en 
de winkeldeur uitnodigend open. 
Bovendien vindt men dit jaar op 

de markt tal van nieuwkomers met 
interessante koopwaar: van lekkere 
hapjes tot gereedschap en sieraden. 
De marktmeester ziet erop toe dat 
de Heemsteedse jaarmarkt kwaliteit 
heeft.
Ook is er aan de jonge generatie 
gedacht. De kinderen kunnen 
genieten van de draaimolen, een 
springkussen, de autootjes op de 
rondbaan en de trampoline. x

Jaarmarkt in Heemstede

bloemendaal - Van maandag 6 tot 
met vrijdag 10 juli organiseert het 
jongerenwerk van Stichting Wel-
zijn Bloemendaal, in samenwerking 
met Stichting Welschap Welzijn uit 
Heemskerk, een tienerkamp naar de 
Ardennen. Het kamp is voor tieners 
van 12 tot en met 15 jaar, wonend 
in de Gemeente Bloemendaal. Tij-
dens deze week vinden verschillen-
de outdooractiviteiten plaats zoals 
kanoën, dropping, tokkelen, klim-

men en abseilen. De kosten voor dit 
tienerkamp bedragen 100 euro. Bij 
dit bedrag is alles inbegrepen. Voor 
meer info en/of aanmelding: nicole@
welzijnbloemendaal.nl (aanmelding 
met naam, adresgegevens, geboorte-
datum en telefoonnummer van de 
geïnteresseerde). x

Jongerenwerk Bloemendaal 
organiseert tienerkamp

Van 6 tot en met 10 juli kunnen jonge-
ren op kamp naar de Ardennen (Foto: 
pr).

BENNEBROEK - Op de oude speelplaats 

van de St. Franciscusschool in Ben-

nebroek komt een buurttuin. Een plek 

waar buurtgenoten elkaar ontmoe-

ten. Waar je zelf groente, fruit en 

bloemen kunt kweken. Waar kinderen 

leren over de herkomst van ons voed-

sel. Inwoners van Bennebroek kunnen 

bepalen hoe deze tuin eruit komt te 

zien. De gemeente heeft hiervoor een 

ontwerpwedstrijd uitgeschreven. In 

het voorjaar van 2016 wordt de tuin 

geopend.

Wethouder Jur Botter is enthousiast 
over dit project: "Het idee voor deze 
tuin kwam naar voren toen een 
soortgelijk project in Bennebroek 
niet doorging. Omdat het zo'n leuk 
plan was, hebben we gezocht naar 
een nieuwe plek. De oude speel-
plaats van de St. Franciscusschool 
is straks de binnentuin van het 
Centraal Service Punt (CSP) in Ben-
nebroek. Een plek waar veel Ben-
nebroekers zullen komen dus. Een 
ideale locatie voor een buurttuin!"

Ontmoetingsplek

Wat de gemeente betreft wordt het 
CSP samen met de tuin het soci-
aal-culturele hart van Bennebroek. 

Veel partijen werken nu al samen 
met elkaar: de Franciscusschool, 
de bibliotheek, stichting welzijn 
Bloemendaal en de Dorpsraad Ben-
nebroek. Jur Botter: "We hopen dat 
ook de buurt en bijvoorbeeld Meer-
leven zullen aanhaken. Uiteindelijk 
is het ook een plek waar jong en oud 
elkaar kunnen ontmoeten."

Voorwaarden

Het ontwerp van de tuin moet aan 
een aantal voorwaarden voldoen. Zo 
moet er in de tuin les kunnen wor-
den gegeven aan kinderen, moet hij 
toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking en er dient een terras 
te komen waar bezoekers de oogst 
kunnen proeven en van de tuin kun-
nen genieten.

Meedoen

Iedereen in Bennebroek kan mee-
doen aan de ontwerpwedstrijd. 
Aanmelden kan via groen@bloe-
mendaal.nl of door te bellen naar 
14 023 en vragen naar Team Groen. 
Men ontvangt dan een deelname-
formulier met richtlijnen voor het 
ontwerp. De uiterste inzenddatum 
voor ontwerpen is 15 juni. x

Wie ontwerpt buurttuin 
van Bennebroek?

bloemendaal - Vanaf 2 juni zijn alle 
inwoners welkom in het totaal 
vernieuwde gemeentehuis van 
Bloemendaal aan de Bloemendaal-
seweg 158. Over de nieuwbouw 
van het huidige gemeentehuis en 
over de geschiedenis van de voor-
malige gemeentehuizen van Bloe-
mendaal verschijnt binnenkort 
een rijk geïllustreerd boek. Als 
inwoner van de gemeente Bloe-
mendaal kan men gratis een exem-
plaar van dit boek verkrijgen door 
dit online te reserveren (voor 11 
juni). Dit kan via de link https://riy-
technologies.com/ees/OpenEntry/
?h=MjttNxZy20yBjg5fnTLt_g (kies 
bij 'Afstand' voor 'Reservering 
Bloemenheuvel'). De gereserveer-
de boeken zijn op te halen in het 
gemeentehuis, aan de Bloemen-
daalseweg 158 vanaf zaterdag 27 
juni, 12.00 uur (open middag). 
Neem een print mee van het reser-
veringsformulier (bevestiging e-
mail). Boeken zijn verkrijgbaar 
zolang de voorraad strekt. x

Gratis boek voor 
Bloemendalers

Het gemeentehuis van Bloemendaal 
(Foto: pr).
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De leukste 
winkelstraat van Nederland

,,Dream”
Hobbymaterialen

Bij ons kunt u terecht voor Scheepjes wol, 
fournituren, en borduurpakketten van Vervaco, 

Lanarte, en Thea Gouveneur.

Open: maandag van 13:00-17:30 uur
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00-17:30 uur

Donderdag en vrijdagochtend haak en breicafé van 10:00-12:00 uur
Kosten hiervan zijn € 2,00  pp.

Raadhuisstraat  8 Heemstede Tel. 023-5476241

van der Wolf
FIETSEN
reparatie - onderhoud - verkoop

Kom naar de kraam voor leuke acties!

Open: ma t/m zat 9.00-18.00 uur

Raadhuisstraat 65 A

2101 HD Heemstede T: 023-5297121

www.vanderwolffi  etsen.nl

info@vanderwolffi  etsen.nl
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de laatste
uitverkoopboeken
6 voor € 10 euro

Tot en met zondag 31 mei:

20 % korting op een complete bril

15% korting op uw zonnebril

Tot ziens aan de 

Binnenweg 114 Heemstede

www.stefansoptiek.nl

Op de jaarmarkt presenteren wij u onze kleine lekkernijen. 
Ook vindt u in onze kraam bakboeken, schorten, taartschalen, 

taartvorkjes en bordjes in de uitverkoop!

Binnenweg 174 2101 JS  Heemstede

Waar alles draait om taart

EEN BEGRIP IN HEEMSTEDE

Merkschoenen

op de kraam

 vanaf € 29,-
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donderdag 28 mei 08.30 - 12.30 uur 08.00 - 12.00 uur

vrijdag 29 mei 08.00 - 12.00 uur

zaterdag 30 mei n.v.t. n.v.t. 09.00 - 12.00 uur

maandag 1 juni  - 12.00 uur

dinsdag 2 juni 08.30 - 17.00 uur 08.30 - 12.30 uur 08.00 - 12.00 uur

woensdag 3 juni 08.30 - 17.00 uur 08.30 - 12.30 uur 08.00 - 12.00 uur

donderdag 4 juni 08.30 - 20.00 uur* 08.30 - 12.30 uur
* telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur

Woensdag 27 mei is de laatste dag waarop u voor publiekszaken terecht kunt op de 
locatie Brouwerskolkweg te Overveen. Vanaf 28 mei gaan we verhuizen. Vanaf 2 juni bent 
u welkom in het Publiekscentrum van het nieuwe gemeentehuis op de Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. 

Op 28 mei kunt u ’s morgens nog terecht op de Bennebroekerlaan 5, Bennebroek. 
Daarna is deze balie enkele dagen gesloten, omdat de systemen tijdens de verhuizing zijn 
uitgeschakeld. Vanaf 2 juni kunt u hier weer terecht. 

.

Op 1 juni gaat de Milieustraat om 11.00 uur open. Op 4 juni is de Milieustraat gesloten 
vanwege de verwijdering van het noodkantoorgebouw van de gemeentewerf.

Wanneer er sprake is van een noodsituatie in uw omgeving, 
waarbij een dringend beroep op de gemeente nodig is, kunt 
u op 28 en 29 mei bellen met 0630017609 of 0630017991. 
Voor spoedeisende gevallen waarvoor Burgerzaken nodig is, 
kunt u bellen met 0630018048.

Kijk voor meer info en actuele openingstijden op 

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten,  machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines.  

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar een 
gemotiveerde medewerker voor de volgende functie:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VEEGMACHINE
Functie-eisen:
*Rijbewijs C en chauffeursdiploma;

Voor deze functie geldt: fysiek goed gesteld.
De functie is voor minimaal 40 uur per week.
Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl
Tel: 0252-517406 (werkdagen tussen 8:00-17:00 uur)

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Verzekering



bloemendaal - Tijdens de op zaterdag 
23 mei gehouden Familiedag op het 
terrein van Scouting Bos en Duin, aan 
de Bergweg in Bloemendaal, heeft 
wethouder Botter de zelf gepionierde 
toegangstoren officieel geopend. De 
enthousiaste wethouder gaf het start-
sein voor een gewaagde stunt van een 
van de scouts, die hangend aan een 
katrol, verbonden aan een kabel, door 
een papieren banner met de naam van 
de vereniging abseilde. De openings-
stunt pakte goed uit en liet zien dat 
Bos en Duin graag gewaagde en ver-
rassende activiteiten onderneemt.

De voorzitter van Bos en Duin, 
Michiel Kraakman, toonde zich in 
zijn toespraak bijzonder tevreden 
over de groei, die de vereniging in 
het afgelopen jaar heeft doorge-
maakt. Hij sprak waardering uit 
voor de inzet van de bestuursleden, 
leiding, vrijwilligers en ouders. Hij 
legde de aanwezigen uit dat de wel-
pen, scouts en sherpa's binnen de 
doelstelling van de vereniging aller-
lei leerzame activiteiten onderne-
men. De activiteiten staan niet op 
zich, maar stimuleren de samenwer-
king met elkaar, de zorg voor natuur 
en milieu en de inzet voor sociale en 
maatschappelijke doelen.
Ook is er veel ruimte voor plezier en 

ontspanning, bijvoorbeeld tijdens 
het jaarlijks terugkerende zomer-
kamp.
Wethouder Botter was onder de 
indruk van de accommodatie en 
de unieke ligging van Bos en Duin. 
Hij liet zich positief uit over en het 
gevarieerde jaarprogramma, de 
goede sfeer binnen de vereniging 
en de grote betrokkenheid en inzet 
van de ouders en familieleden. Hij 
beloofde graag nog eens terug te 
komen bij een ander event van de 
vereniging.

Familiedag
De Familiedag is een van de jaarlijks 
terugkerende programma onderde-
len van de vereniging. Het bestuur, 
de leiding, de leden en hun ouders, 
familieleden en vrienden komen 
een weekend bij elkaar om allerlei 
activiteiten te ondernemen. Leer-
zame workshops, een gezellige 
barbecue, een speurtocht door het 
nabijgelegen bos en een afsluitende 
bonte avond bij het kampvuur; er 
was voor elk wat wils. Een groot 
aantal van de deelnemers bleef sla-
pen in hun tent op het grote veld 
voor het clubhuis aan de Bergweg 
en deelde in de ochtend een gezellig 
en gezond ontbijt met elkaar.

Bekendheid
Naast het bouwen van de toren 
zijn er vele andere acties onderno-
men om de vereniging beter op de 
kaart te zetten.  Er is deelgenomen 
aan de jaarmarkt in Bloemendaal 
en het zomerfestival van de Ken-
nemerduinen. De vereniging heeft 
een nieuwe website en logo. Er zijn 
wervingsposters gemaakt en opge-
hangen. Ook is er in oktober een 
Halloween-kampvuurtheater geor-
ganiseerd voor Serious Request. Al 
deze acties hebben erin geresulteerd 
dat er in korte tijd 25 nieuwe leden 
bij de groep zijn gekomen.
Voor meer informatie kan men kij-
ken op www.scoutingbosenduin.
com. x

bloemendaal - In het weekend van 12, 
13 en 14 juni wordt in de Bloemen-
daalse duinen voor de derde maal 
het Surfana Festival gehouden. De 
duinpan, liggend op het terrein van 
Camping de Lakens, wordt voor een 
weekend lang omgetoverd tot een 
vrijplaats voor sportievelingen zoals 
surfers en kiters, maar ook creatie-
velingen, muziekliefhebbers, natuur-
liefhebbers, ouders met kinderen 
en de campinggasten vinden hier 
gehoor.

De duinpan wordt met gerecyclede 
materialen omgetoverd tot een com-
pleet dorp. Behalve het beeldicoon 
van Surfana, een enorme golf van 
sloophout, kun je je laten opslok-
ken door de mooie omgeving, het 
strand, blije mensen, lekker eten, 
allerlei activiteiten en toffe muziek. 
En vergeet na al die prikkels niet 
even te ontspannen in de sauna of 
een hottub. De sfeer? Liefde, passie 
en vrijheid.

Clinics
Tijdens het festival kun je deelnemen 
aan vele soorten (watersport)clinics 
zoals surfen, kitesurfen en suppen. 
Maar het aanbod is veel breder; zo 
zijn er een creatieve maakhoek, 
yogales, een wijnproeverij, kan 
je onder begeleiding van een gids 
door de duinen op zoek naar eetba-
re planten, kan je de iris van je oog 
laten bekijken door een iriscopist. 
En dat is slechts het topje van de ijs-
berg. Alles gericht op leren, doen en 
ervaren. Tevens is er een uitgebreid 

kinderprogramma.
De beste beloning na een dag vol 
inspanning en activiteiten krijg je 
's avonds, wanneer je met een mix 
van surfers en levensgenieters mid-
den in duinpan staat te dansen op 
bijvoorbeeld The Rootsriders, My 
Baby, Sue the Night of een van de 
vele andere getalenteerde muzi-
kanten en bands.
Ook overdag kan je je hart ophalen 
aan bijzondere singer-songwriters 
en bandjes, of gewoon even komen 
dansen bij de dj booth.

Eten
Chef Annemiek is terug met haar 
heerlijke gerechten, met natuur-
lijk het naar haar vernoemde res-
taurant Annie's. Dit jaar krijgt het 
diner een Indonesisch tintje, maar 
vergeet ook vooral niet het veelzij-
dige ontbijt en de lunch. Gezond, 
lekker, biologisch, en met meer dan 
genoeg keuze voor vegetarische en 
veganistische eters.
Of je nu nieuwe dingen wilt leren 
tijdens de clinics, een lekker week-
end wilt surfen, een weekendje weg 
wil met het gezin of simpelweg wilt 
genieten van de fijne vibes: ieder-
een is welkom.
Surfana Festival vindt plaats op 
Camping de Lakens in Bloemen-
daal aan Zee, midden in een duin-
pan aangrenzend aan het strand én 
natuurgebied Kennemerduinland.
Een toegangskaart voor het gehele 
weekend inclusief kamperen kost 

100 euro. Tevens zijn er dagkaarten 
te koop voor 37,50 euro. Kijk voor 
meer informatie op www.surfana-
festival.com of bekijk de video: 
https://vimeo.com/surfana/surfana-
festival15. x

6 juni informatiebijeenkomst in voormalig gemeentehuis Bennebroek

Nieuwbouwplan ParkDuin aan 
Bennebroekerlaan in verkoop

advertorial
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Bloemendaalse duinen mekka 
voor surf-, natuur- en muziekfans

Van 12 tot en met 14 juni vindt het Surfana Festival plaats (Foto: pr).

Toren Scouting Bos en Duin 
spectaculair geopend

Afgelopen zaterdag vond de Familie-
dag plaats (Foto: pr).

haarlem - Op zaterdag 30 mei opent 
de Vrijwilligerscentrale Haarlem 
haar deuren voor iedereen, die 
geïnteresseerd is in vrijwilligers-
werk. Men is tussen 11.00 en 16.00 
uur welkom in het pand aan de 
Nieuwe Groenmarkt 51 in Haar-
lem. De consulenten geven infor-
matie over alle aspecten van het 
vrijwilligerswerk. De beschikbare 
vrijwilligersvacatures kunnen 
worden bekeken en daarnaast kan 
men meer te weten komen over 
zaken als vrijwilligersrechten en 
plichten en vrijwilligerswerk met 
een uitkering. Voor meer info: 
info@vwc-haarlem.nl. x

Open dag rond 
vrijwilligerswerk

bloemendaal - Op zondag 31 mei geeft 
dr. Katrijne Bezemer een lezing in 
De Kapel, aan de Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal, met als thema: Het 
geheim van de katharen. Behalve 
in de wetenschappelijke histori-
sche studies, die aandacht geven 
aan de katharen, spelen zij een rol 
in diverse esotherische tradities. 
Zij zouden bewakers zijn geweest 
van een schat, zouden verbonden 
zijn met de Heilige Graal, zouden 
vrouwvriendelijke vrijdenkende 
'hippies' zijn geweest en connec-
ties hebben gehad met de tempel 
van Salomo. Een voorspelling uit 
2012 stelde dat katharen uit de 
geesteswereld, mensen bescher-
ming zouden bieden tegen het 
onafwendbare wereldeinde. Is er 
enige waarheid in al deze verha-
len te vinden en waar komen ze 
vandaan? De lezing begint om 
10.30 uur. Zoals gebruikelijk kan 
men na afloop vragen stellen. x

Lezing over 
katharen

heemstede - Naast een rijke historie 
kent Landgoed Hageveld een stuk 
natuur waar nog veel te ontdek-
ken valt. Gelegen op een van de 
meest oostelijk gelegen strand-
wallen van Zuid-Kennemerland, 
is Hageveld het enige landgoed 
waar de oude, beboste duinenrij 
zonder onderbreking door een 
weg of woonwijk overgaat in de 
veenweiden langs het Spaarne. 
Dit half natuurlijke landschap 
is door eeuwenlang menselijk 
gebruik ontstaan. Op zondag 31 
mei organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een excursie in 
dit bijzondere stukje natuur in 
Heemstede. Aanvang is om 14.00 
uur op de parkeerplaats bij de 
hoofdingang van de school, aan 
het Hageveld 15 in Heemstede. 
Deelname is gratis en aanmelden 
is niet nodig. Meer informatie is 
te vinden op www.ivn.nl/zuidken-
nemerland. x

Excursie over 
Landgoed Hageveld
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
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Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Lekker naar het strand,
werk of de stad met een

scooter van
SCOOTS2GO

Leuke nieuwe en gebruikte
Vespa, Sym, Kymco,

Piaggio, AGM scooters.
Ook onderhoud en banden.
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 140,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

Zaterdag 30 mei
2015

ROMMELMARKT
 

in verpleeghuis
Den Weeligenberg

Nieuwe weg 1
Hillegom

Van 10.00 uur tot 16.00
uur

U bent van harte welkom!

BILJARTCLUB
Insulinde zoekt nog leden.

Moyenne tussen 1 en 2 1/2.
Spelen geen competitie.
Vrouwen ook welkom.

Info te verkrijgen bij
j.visser221@chello.nl

 
 
 
 

ACCORDEONIST
Voor uw haringparty,
receptie, vaartocht,

tuinfeest, ouderendag,
diner, verjaardag,

Franse feestje, enz.
Coen Bouwmeester

Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl

Tel. 06-51512280
 

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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Zondag 31 mei

10.30-13.00 uur | Body Reset, diepe 

lichamelijke ontspanning

We hebben allemaal een druk 
bestaan en veel spanning wordt 
in je lichaam verwerkt en opge-
slagen. Soms zit je rug, je bekken 
of je schouder helemaal vast. Met 
Body Reset breng je jezelf weer 
naar een diepe ontspanning.
Herman van Tuijl, Haarlem.

14.00-17.00 uur | Verdiep je relatie 

met haptonomie en Argentijnse 

tango

'Verdiep je relatie met haptonomie 
en Argentijnse tango' is een work-
shop plezier en aandacht hebben 
met je partner. Hoe je met elkaar 
danst, zegt iets over hoe je met 
elkaar in relatie bent. Een verande-
ring in de dans is een verandering 
in je relatie.
Eline Blom, Haarlem.

Maandag 1 juni

09.15-10.15 uur | Maandagochtend 

Yoga

Eerst een uur actief, afwisselend, 
fysiek bezig zijn en daarna ruim 
de tijd voor ontspanning en medi-
tatie. De Easy Yoga is rustiger en 
langzamer, met nog meer nadruk 
op zelf voelen wat goed voor je is 
en ontspanning. Ook restoratieve 
(herstellende) houdingen worden 
gebruikt om dieper te kunnen ade-
men en ontspannen.
Diana Aben, Haarlem.

Woensdag 3 juni

19.00-22.00 uur | Mindful wande-

len in de duinen van Zandvoort

Vaak wandelen wij zonder ons vol-
ledig bewust te zijn van de natuur 
om ons heen en de ervaringen, 
die wij tegen kunnen komen. 
Regelmatig worden wij afgeleid 
door gedachten of gesprekken, 
waardoor de natuur niet volledig 
tot ons komt. De stiltewandeling 
'Mindful wandelen' daagt je uit 
echt contact te maken met de 
natuur en de voedende kracht van 
de natuur toe te laten.
Richard Buitenhek, Zandvoort.

Donderdag 4 juni

09.30-12.00 uur | Workshop Yoga & 

meditatie aan zee

Stap uit de drukte van alledag en 
begin je dag aan het strand. Te 
midden van de elementen zon, 
zee, zand en lucht laat je met deze 
verdiepende yoga- en meditatie-
workshop alle stress los en kom 
je weer helemaal tot jezelf. We 
oefenen de zonnegroet en vita-
liserende yogahoudingen bij de 

branding, pranayama (ademserie), 
meditatie in de duinen en ont-
spannen in het zachte zand. Aan-
sluitend kun je blijven en nagenie-
ten van een biologische lunch uit 
de keuken van Paviljoen Paal 69.
Helene Kissels, Zandvoort aan 
Zee.
19.00-22.00 uur | Start Art of 

Living Happiness Programma met 

Swami Atmanand

Het Art of Living Happiness 
Programma wordt wereldwijd 
aangeboden en is een praktisch 
programma van directe ervaring en 
kennis, ontworpen om het volledig 
potentieel van het leven te ontwik-
kelen. De cursus is gebaseerd op 
de klassieke vedische kennis over 
het leven en geeft praktische erva-
ring op alle lagen van het bestaan: 
lichaam, adem, geest, intellect, 
geheugen, ego en het zelf.
Art of Living, Haarlem.

Vrijdag 5 juni

20.00-22.00 uur | Energerende mid-

delen (gratis infoavond)

De remedies die ik gebruik in mijn 
praktijk, werken energerend op 
specifieke emoties. Ze hebben 
als doel het positief beïnvloeden 
van onze (emotionele) energie. De 
middelen zijn met de grootste zorg 
gemaakt en werken direct in op 
het energielichaam. Meer weten? 
Kom dan naar de informatieavond. 
Ik vertel je dan uitgebreid over 
deze ondersteunende middelen 
en kan direct voor je uittesten 
welke middelen voor jou goed zou-
den zijn.
Nonja Kuyer Hypnotherapie, Haar-
lem.

20.00-22.00 uur | Workshop 'Move 

your body, calm your mind'

Een avond lekker bewegen op ver-
schillende soorten muziek? Niet 
nadenken, maar even los van je 
hoofd? Koppie uit en lijf aan? Kom 
dan deze avond meebewegen. 
Uiteraard met wat oefeningen tus-
sendoor, maar voornamelijk van 
binnen uit bewegen en voelen wat 
dat doet met en voor je lijf.
Karina de Jong, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Herman van Tuijl (Foto: pr).

Richard Buitenhek (Foto: pr).

Swami Atmanand (Foto: pr).

Nonja Kuyer (Foto: pr).

bloemendaal - Radio Bloemendaal, 
opgericht in 1924, bestaat ruim 90 
jaar en is daarmee de oudste omroep 
van Nederland. Op zondag 14 juni 
wordt dit gevierd in de onlangs geheel 
gerenoveerde Dorpskerk in Bloemen-
daal. Het feest begint om 10.00 uur 
met een speciale kerkdienst onder 
leiding van de vaste predikanten Ad 
van Nieuwpoort en Aart Mak.

Om 11.45 uur gaat Aart Mak in 

gesprek met enkele gasten zoals 
christen-historicus prof. James 
Kennedy. Thema is: Het verleden 
van de radio en de veranderingen 
in het geestelijk landschap. Om 
13.00 uur presenteert de lokale 
geschiedkundige Daan Molenaar 
een programma met fragmenten 
en hoogtepunten uit de 90-jarige 
geschiedenis van Radio Bloemen-

daal onder de titel 'Vroeger, wat 
ooit te beluisteren was op onze zen-
der'. 's Middags om 16.00 uur start 
het liveprogramma 'Areopagus', 
dat gepresenteerd wordt door Ad 
van Nieuwpoort en Job de Haan (ex-
IKON) over de toekomst van de kerk 
en Radio Bloemendaal. Zij gaan het 
gesprek aan met Claartje Kruijff 
(Dominicuskerk, Amsterdam), de 
Amsterdamse Zuidas-predikant 
Ruben van Zwieten en Brandpunt-
journalist Wilfred Scholten.
Tussen de programma's door wordt 
de gloednieuwe radiostudio in de 
Dorpskerk officieel in gebruik 
genomen en geopend door een 
oudgediende van Radio Bloemen-
daal, de heer Schreuder Goedheijt 
sr..
Bij de festiviteiten in de Dorpskerk 
aan het Kerkplein in Bloemendaal 
zijn geïnteresseerden welkom.
Voor meer info: www.radiobloe-
mendaal.nl. x

Radio Bloemendaal 
viert 90-jarig bestaan

Groot feest in Dorpskerk

De nieuwe studio van Radio Bloemendaal (Foto: pr).

haarlem - Het college van B en W 
presenteert deze week de Kadernota 
2015. In de kadernota staat beschre-
ven hoe Haarlem het huishoudboekje 
voor de komende jaren vorm geeft. 
Het college ziet deze kadernota als 
het moment om werk te maken van het 
structureel verminderen van de 580 
miljoen euro schuld van de gemeen-
te. Wethouder financiën Jeroen van 
Spijk: “Haarlem is een sociale stad, 
een veilige stad, een culturele stad, 
een sportieve stad en een mooie stad. 
Helaas moeten we er inmiddels voor 
waken dat Haarlem niet ook een arme 
stad wordt. Daarom willen we wat 
mooi is aan Haarlem behouden, waar 
het nodig is verbeteren en tegelijker-
tijd de schuld met 5 miljoen euro per 
jaar verminderen.” De behandeling 
van de kadernota door de gemeente-
raad van Haarlem vindt plaats van 22 
tot en met 25 juni.

Als één van de pijlers van het coali-
tieprogramma Samen Doen! is een 
gezonde financiële stad benoemd. 
De afgelopen jaren hebben in het 
teken gestaan van bezuinigingen. 
Op veel plekken in de stad is dit 
inmiddels voelbaar, bijvoorbeeld 
op het gebied van onderhoud van 
de openbare ruimte. Daarnaast 
heeft Haarlem een aantal tegen-
vallers te verwerken gehad. Zo 
blijft het moeilijk om gemeente-
lijk vastgoed te verkopen voor de 
waarde die in de boeken staat en is 

er te weinig geld voor Beschermd 
Wonen van het rijk gekomen. Toch 
laat de Jaarrekening 2014 een voor-
zichtig positief resultaat zien. Het 
college ziet deze kadernota dan ook 
als kantelpunt om aan een structu-
rele oplossing van het probleem 
van de schuldenlast te werken. Dit 
moet uiteindelijk leiden tot een 
gewenste vermindering van de 
schuld met 125 miljoen euro naar 
455 miljoen euro in 2040. Hiermee 
komt Haarlem weer in de groene 
cijfers van de normen van de Bank 
voor Nederlandse Gemeenten wat 
betreft schuldenlast.

Geen lastenverzwaringen
Behalve verminderen van schuld 
zet het college met deze kadernota 
in op het niet verder verzwaren 
van de woonlasten en verantwoord 
investeren in de stad. Van Spijk: 
"Het is mogelijk om de woonlasten 
nagenoeg gelijk te houden en tege-
lijk de schuld te verminderen. Dit 
betekent echter niet dat de moeilij-
ke financiële tijden voorbij zijn. Zo 
zal Haarlem ook de komende jaren 
moeten blijven bezuinigen en moet 
er nog kritischer gekeken worden 
naar investeringen. Daarom is het 
belangrijk dat er keuzes gemaakt 
worden en we verantwoord inves-
teren. Zo houden we Haarlem aan-
trekkelijk voor bewoners, onderne-
mers en bezoekers." x

'Verminderen van schuld 
én aantrekkelijk blijven'

Haarlem presenteert Kadernota

haarlem - De bloeddruk is een dui-
delijke graadmeter om te checken 
hoe gezond het lichaam is. Vegro 
Thuiszorgwinkel organiseert 
daarom iedere eerste woensdag 
van de maand gratis bloeddruk-
metingen. Woensdag 3 juni is men 
tussen 10.00 en 15.00 uur welkom 
in Vegro Thuiszorgwinkel Haar-
lem, gevestigd aan de Amsterdam-
straat 70-72. Een afspraak maken 
is niet nodig. x

Gratis meting 
van bloeddruk

Op 3 juni kan men de bloeddruk laten 
meten in de Vegro Thuiszorgwinkel 
(Foto: pr).
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De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

Een persoonlijk afscheid dat goed geregeld is, 
kan dan veel troost geven. Naast alle 
emotionele beslommeringen zijn er plotseling 
veel praktische zaken die geregeld moeten 
worden. Mijn uitvaartonderneming is klein en 
persoonlijk, maar heel ervaren en met kennis 
van zaken. Ik wil u graag begeleiden in deze 
kwetsbare en verdrietige periode van uw leven.

Uw afscheid, 
mijn zorg
LOES HOFHUIS

Meer informatie 
kunt u vinden op
www.loeshofhuis.nl
06 55 79 75 85

 LOES 
HOFHUIS

uitvaartverzorging

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl



Aanleg van nieuw 
fietspad vanaf Oase 
start in najaar

Vernieuwd 
gemeentehuis mix 
van oud en nieuw

BOA's Bloemendaal 
in nieuw jasje 
gestoken

De krant van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang 

 Donderdag 4 juni 2015

overveen - Vanaf 2 juni zijn alle 
inwoners weer welkom in het totaal 
vernieuwde gemeentehuis van Bloe-
mendaal aan de Bloemendaalseweg 
158 in Overveen. Een paar dagen voor 
de opening wordt er nog hard gewerkt 
om alles op tijd af te krijgen. "Het hele 
proces is één grote dialoog geweest 
tussen de aannemer, architect en de 
gemeente. Het is dan extra mooi om 
te zien dat alles op tijd af is en binnen 
budget is gebleven", zegt wethouder 
Tammes Kokke.

door Christa Warmerdam

De verbouwing van het gemeen-
tehuis van Bloemendaal begon 2 
januari 2014 en op 30 april werd het 
gebouw opgeleverd. Aan de buiten-
ruimtes wordt nog gewerkt, maar 
het vernieuwde gemeentehuis, 
waarvan alleen de oude voorgevel 
is blijven staan, is prachtig gewor-
den. Het is een modern, multifunc-
tioneel en ecologisch hoogstandje 
geworden waar oud en nieuw met 
elkaar geïntegreerd zijn. Het hele 
wegenstelsel is al geasfalteerd, het 
gras ingezaaid en de beplanting is 
zo goed als rond.

Koetshuis
Aan de zuidkant van het gebouw, 
bij de publieksingang, is een eeu-
wenoude waterput gevonden, die 
weer in ere hersteld is. Het oude 
koetshuis, dat achter het gemeen-
tehuis ligt, heeft ook een opknap-
beurt gekregen en zal voortaan 
gebruikt worden door mensen, die 
in het weekend werken. Kokke legt 
uit: "In het weekend is het gemeen-
tehuis gesloten, maar politie en 
BOA's werken wel in de weeken-

den. Op deze manier hoeft niet het 
hele gemeentehuis open voor een 
paar mensen. Dat is ook een van de 
krachten van dit hele concept. Het 
is helemaal ingericht op flexibel 
werken."

Weerstand
De wethouder vervolgt: "Natuurlijk 
heeft deze verbouwing veel geld 
gekost, ruim 11,4 miljoen, maar de 
begroting was 12 miljoen. We heb-
ben dit allemaal kunnen bekosti-
gen door de verkoop van onroerend 
goed. In het begin was er weerstand 
tegen het plan. In eerste instantie 
was het plan om het oude gebouw 
op te knappen, maar dat zou veel 
duurder zijn dan dit. De muren en 
de vloeren van het oude gemeente-
huis waren zo verzwakt dat we hal-
verwege het proces geswitcht zijn 
naar het huidige ontwerp."
Het vernieuwde gemeentehuis 
is een mooie mix tussen oud en 
nieuw geworden. De monumentale 
ingang, de grote originele kroon-
luchters (schoongemaakt en met 
ledverlichting), de moderne vloer-
bedekking (gemaakt van gerecycle-
de petflessen), het oude meubilair 
van de trouwzaal, de zonnepane-
len op het dak en de transparante 
indeling; dit alles zal er zeker aan 
bij dragen dat hier prettig gewerkt 
kan worden en dat het een plek is 
waar de inwoners van Bloemendaal 
graag zullen komen.

Inzage
Kokke: "Niet alleen het gebouw is 
vernieuwd, maar de hele organisa-

tie. We werken nu met een eerste- 
en tweedelijnsopvang voor burgers. 
We zijn overgestapt op een nieuw 
computersysteem waarbij zaakge-
richt gewerkt gaat worden. Alle bur-
gers kunnen inzage krijgen in hun 
eigen dossier. Bij de tweede lijnsop-
vang kunnen mensen bij de balie 
terecht of een afspraak maken. We 
willen met deze manier van wer-
ken dat mensen zo min mogelijk 
naar het gemeentehuis moeten om 
iets te regelen. Dat mag natuurlijk 
altijd, al is het alleen maar om te 
zien hoe mooi het is geworden." x

"Niet alleen gebouw in Overveen 
vernieuwd, maar hele organisatie"

Gemeentehuis Bloemendaal weer open

Wethouder Tammes Kokke bij het vernieuwde gemeentehuis van Bloemendaal, 
dat vanaf nu weer open is voor het publiek (Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Spannende boeken 
zijn fijn om te lezen, maar rond-
om je huis heb je het liever min-
der spannend. Ga op donderdag 
18 juni, van 13.30 tot 14.30 uur, 
in gesprek met je wijkagent om 
je gevoel van veiligheid te vergro-
ten. De wijkagent is in de Biblio-
theek Bloemendaal (Korte Klever-
laan 9). De toegang is gratis. In 
gesprek met je wijkagent wordt 
georganiseerd in het kader van 
Juni - Maand van het Spannende 
Boek, met het thema 'Politiever-
halen in boeken'. x

In gesprek met 
je wijkagent

overveen - Rondom het bezoekers-
centrum is er zondag 7 juni van 
alles te doen. Struin over de markt 
vol mooie duurzame producten. 
Geniet van een biologische pick-
nick in de duinen. En zie hoe de 
schapen hun warme jas uitdoen. 
Bij het Wed vind je alleen van-
daag een blote voetenpad. Maak 
een letter van spijkers op een 
boomstamschijfje met Stadshout 
Kennemerland, ga varen op een 
vlot met scouting Bos en Duin 
en kijk naar zonnevlammen door 
de telescoop van Sterrenwacht 
Copernicus. Of doe mee aan een 
excursie Juttersgeluk of Trailrun-
ning. Het Zomerfestival duurt van 
10.00 tot 16.00 uur. Locatie is de 
omgeving van bezoekerscentrum 
De Kennemerduinen, Zeeweg 12 
in Overveen (bij ingang Koevlak). 
Voor een aantal activiteiten kan 
gereserveerd worden. Voor meer 
info en/of reservering: www.np-
zuidkennemerland.nl. x

Zomerfestival 
in de duinen

Kinderen kunnen zich uitleven op 7 
juni (Foto: pr).

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 5 juni - do 11 juni)
Zalmfilet met Kikkoman en wasabisaus

Varkensfilet met gesmolten brie en 
sjalo�ensaus

Parfait van wi�e chocolade met 
gemarineerde aardbeien € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 8 juni - do 11 juni)
In limoen gemarineerde kipfilet met 

zomers stamppotje € 10,50

Uniek - 13 juni golfwedstrijd
met prijzentafel van € 3750,- !!

Schrijf nu in!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014
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overveen - Het nieuwe publiekscen-
trum van de gemeente Bloemendaal 
is opengegaan voor het publiek. De 
eerste bezoeker, Bas le Poole (10 jaar), 
ontving een bloemetje uit handen van 
locoburgemeester Tames Kokke.

Al voor half negen stond Bas, samen 
met zijn vader Steven le Poole, 
voor de deur. Dat hij flink te laat 
op school zou komen, werd al snel 
duidelijk. Bas: "Ik denk dat de juf 
het niet zo erg vindt en zeker niet 
als ze straks mijn foto in de krant 
ziet." Bas en zijn vader wonen aan 
de Zuiderstationslaan in Bloemen-
daal en hebben een paspoort nodig 
voor maar liefst twee doeleinden. 
Bas gaat een grote zeiltocht maken 
met zijn vader en Steven moet als 
drijvende kracht achter de Max 
Foundation regelmatig naar Bang-
ladesh (Op maxfoundation.org is 
alle informatie te vinden over dit 
Bloemendaalse initiatief.).
De gemeente is afgelopen weekend 
terug verhuisd naar het gemeen-
tehuis aan de Bloemendaalseweg 
158.  Bijna anderhalf jaar heeft de 
verbouwing geduurd en nu staat er 
achter de originele voorgevel een 
multifunctioneel en energiezui-
nig gebouw waar zowel inwoners 
als ondernemers voor alle vragen 
terecht kunnen.

Makkelijker samenwerken
Locoburgemeester Kokke: "Alle 
medewerkers werken nu vanuit 
één gebouw, waardoor we gemak-
kelijker kunnen samenwerken. 
Ook zullen de komende tijd steeds 
meer diensten digitaal worden aan-
geboden." Dat geldt nu al voor een 
Verklaring Omtrent Gedrag en een 
uittrekstel uit de Basisregistratie 
Personen Registratie. Eenvoudige 
vragen worden aan de balie afge-
handeld. Voor vragen die meer ver-
eisen, kan men een afspraak maken. 
Dit kan nu al voor het aanvragen 
van een rijbewijs of paspoort en zal 
voor steeds meer producten gaan 
gelden.
In de Sint Franciscusschool in Ben-

nebroek komt eind 2015 een balie 
waar men paspoort en rijbewijs kan 
afhalen (afspraak via de website) en 
waar men eenvoudige vragen kan 
stellen. Tot die tijd kan men net 
als nu terecht aan de Bennebroe-
kerlaan 5. Voor complexere vragen 
kan men een afspraak maken in het 
gemeentehuis aan de Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen.
De openingstijden in Overveen zijn 
verruimd: op werkdagen van 08.30 
tot 17.00 uur en donderdag tot 
20.00 uur. Het loket in Bennebroek 
is geopend op werkdagen van 08.30 
tot 12.30 uur.

Kokke: "Ik heb aan Bas verteld dat 
we in het nieuwe gemeentehuis 
heel milieubewust werken. Hij 
vertelde op zijn beurt dat het werk 
van zijn vader ook bijdraagt aan het 
milieu. Maar dat niet alleen; voor-
lichting over schoon drinkwater en 
hygiëne helpen in Bangladesh om 
kindersterfte terug te dringen. Een 
mooi Bloemendaals initiatief." x

Bas (10) eerste bezoeker van 
publiekscentrum Bloemendaal

Later op school: "Ik denk dat juf het niet zo erg vindt"

Bas werd in de bloemen gezet. Achter 
hem vader Steven le Poole (Foto: pr).

bloemendaal - HC Bloemendaal 
heeft voor het nieuwe seizoen Pien 
Holleman aangetrokken. De verde-
digster komt van Amsterdam. Hol-
leman speelde drie jaar in het eerste 
damesteam van de Amsterdammers, 
waar zij in 2013 landskampioen mee 
werd; in de jeugd was zij onder meer 
actief voor Den Bosch.
Coach Jorge Nolte: "Hoewel Pien pas 
21 jaar is, heeft ze al veel ervaring. 
Door haar mentaliteit en snelheid is 
zij een aanwinst voor ons team!"
Eerder deze week werd bekend 

dat Valerie van Odijk overstapt van 
SCHC naar HC Bloemendaal. Zij 
speelde van jongs af aan bij Sticht-
se, maar is toe aan een nieuwe 
stap. "Valerie is een heel talentvolle, 
creatieve speelster", aldus Nolte. 
"Net als Pien Holleman wil Valerie 
van Odijk zich graag inzetten om van 
Dames 1 van Bloemendaal een sta-
biele hoofdklasser te maken."
Bloemendaal heeft afscheid geno-
men van Jayde Taylor, Evy Ooster-
veer en Lara Dell'Anna. x

Holleman nieuwe aanwinst 
van Dames 1 Bloemendaal

heemstede - De laatste weken zijn er 
maar liefst 236 zonnepanelen op het 
dak van het raadhuis in Heemstede 
geplaatst. Ook zijn er nog eens 120 
panelen aangebracht op het dak van 
de stalling van de bedrijfswagens op 
de gemeentewerf aan de Cruquius-
weg. De verwachte jaaropbrengst van 
de panelen op het raadhuis is 53.000 
kWh, ongeveer éénachtste van het 
totale verbruik. Bij de gemeentewerf 
wordt in het vervolg meer dan vijftig 
procent van het totale energiever-
bruik van de gemeentewerf  duurzaam 
opgewekt.

Voor zowel het raadhuis als de 
gemeentewerf geldt: eerst bespa-
ren en dan duurzaam opwekken. 
Door eerdere energiebesparende 
maatregelen, zoals energiezuinige 
verlichting en gebruik van lichtsen-
soren, was het stroomverbruik van 
het raadhuis al met 150.000 kWh 
gedaald. Dit jaar wordt het schake-
len van de verlichting aangepast, 
zodat het onnodig branden van de 
verlichting tot het verleden hoort.
Het toepassen van duurzame ener-
gie is een speerpunt in het gemeen-
telijk duurzaamheidsbeleid (Nota 
duurzaamheid 2012-2016). Voor de 
uitvoering van het duurzaamheids-
beleid heeft de gemeenteraad een 
budget van 200.000 euro beschik-
baar gesteld voor zonnepanelen op 
daken van gemeentelijke gebou-
wen.
De kosten voor het plaatsen van 
de panelen op het raadhuis en de 
gemeentewerf bedragen respectie-
velijk 67.000 en 23.000 euro. Voor 
het raadhuis is 42.000 euro subsidie 
voor de productie van groene stroom 
verkregen van het ministerie van 

Economische Zaken. De terugver-
dientijd is vijf tot zeven jaar. x

"Heemstede kiest voor 
een zonnige toekomst!"

Zonnepanelen op dak raadhuis

Remco Ates, wethouder Duurzaam-
heid, toont de panelen (Foto: pr).

heemstede - De staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu, Wilma 
Mansveld,  is niet van plan zich nu te 
mengen in de discussie over de afge-
sloten spooroverweg bij het Laantje 
van Alverna in Heemstede. Dit ant-
woordt zij op een vraag van Kamerlid 
Carla Dik-Faber (ChristenUnie) of het 
ministerie ProRail opdracht wil geven 
om de overweg bij het Laantje van 
Alverna op korte termijn weer open 
te stellen en te beveiligen, na de 
uitspraak van de bestuursrechter in 
april dat deze overweg door verjaring 
openbaar is geworden.

door Marilou den Outer

De staatssecretaris vindt dit een 
kwestie van de wegbeheerder, 
eigenaren en spoorbeheerder. Wel 

zegt zij ProRail opdracht te hebben 
gegeven een plan van aanpak op te 
stellen voor de niet actief beveiligde 
overwegen, die recreatief gebruikt 
worden, zoals die van Alverna. Dat 
plan wordt medio juni verwacht.
Verder valt over het al dan niet 
opheffen van niet beveiligde over-
wegen nog niet veel te zeggen, 
vindt de staatssecretaris, zolang 
het hoger beroep nog loopt van 
ProRail tegen de uitspraak van de 
bestuursrechter. Maar dat er goed 
moet worden gekeken naar het 
recreatief belang van een overweg, 
vindt zij belangrijk. x

Staatssecretaris wil zich niet 
mengen in Alverna-discussie

De huidige situatie bij de spoorweg-
overgang in Heemstede (Foto: Mari-
lou den Outer).

heemstede - Op zondag 21 juni is 
het de langste dag van het jaar. 
Het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest vindt dat hét moment 
voor een spetterend zomercon-
cert om het muzikale seizoen af 
te sluiten, genaamd: 'Lekker (lang) 
licht'. Dit concert omvat een pro-
gramma met veel variatie. Zo 
speelt het orkest lichte klassieke 
muziek, maar ook komen pop en 
jazz voorbij. Tot slot hoort men 
nog kleinere ensembles met een 
verrassend repertoire. Aanvang is 
om 19.30 uur in de Pinksterkerk, 
aan de Camplaan 18 in Heemste-
de. Kaarten kosten 17 euro en in 
de voorverkoop 15,50 euro. Voor 
meer info: www.hpho.nl. x

Zomerconcert 
in Pinksterkerk

heemstede - Op zaterdag 6 juni vie-
ren Boekhandel Blokker en Nijntje 
dat ze beiden 60 jaar zijn. Speciaal 
voor de allerkleinsten wordt dat 
gevierd met een feestelijke Nijn-
tjedag. Van 10.00 tot 16.00 uur is 
er een clown en kan de jeugd zich 
laten schminken. Daarnaast kun-
nen kinderen knutselen. Boek-
handel Blokker is te vinden aan de 
Binnenweg 138 in Heemstede. x

Nijntjedag 
bij Blokker
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd, ik
kom bij u langs.
bel 0629435124

 
KvK nr 55360963

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 140,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

SOEFI
Contact organiseert

op dinsdagavond 9/6/2015
een avond rond kernpunten

van het Soefisme met
stilte, teksten en muziek.

Thema:
“Handeling en rust".

Plaats: Burgwal38-40,
Haarlem, aanvang 20 uur.

 

HONDEN-
PENSION

De Wending heeft nog
enkele plaatsen voor de

zomervakantie van uw hond.
Ook pups en kleine honden

Bel voor een afspraak of
kennismaking 023-5847009

kleine honden 12,50
middel en grote 13,50

 

GRATIS
PROEFLES AUTORIJDEN

COMPACT CURSUS:
30 PRAKTIJKLESSEN + EX

THEORIE CURSUS + EX
VOOR

999 EURO
AUTORIJSCHOOL GP43

MEER DAN 40 JAAR
ERVARING

INFO: 0650586947
K V K NR 63176564

HAARLEM ; op de DREEF
 

ZA. 6 JUNI :
A N T I E K M A R K T

 
za. 13 juni

HUIS-TUINMARKT
 

Kramen te huur :
 

06-10144717
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regio - Na veel discussie lijkt het er 
op dat het nieuwe recreatieve fiets-
pad van de Oase in Vogelenzang naar 
het ecoduct 'Zandpoort' aan de Zand-
voortselaan er nu echt gaat komen. 
De omgevingsvergunning voor de 
grondwerkzaamheden en het kap-
pen van bomen ligt de komende zes 
weken ter inzage bij de gemeente 
Zandvoort. Naar verwachting gaat 
de aanleg in november van start en 
kunnen de fietsers er in april 2016 
gebruik van gaan maken.

door Marilou den Outer

Het fietspad krijgt een bijzonder 
karakter. Het voert door de Amster-
damse Waterleidingduinen (AWD), 
maar fietsers die er gebruik van 
maken hoeven geen toegangskaart-
je voor het gebied te kopen. Wel is 
het de bedoeling dat ze op het pad 
blijven. De rest van de AWD is alleen 
toegankelijk voor wandelaars, met 
toegangskaart.
Er wordt een speciale fietsersin-

gang gemaakt bij uitspanning de 
Oase, waar nu fietsen van bezoe-
kers staan geparkeerd. Er komt 
een schelpenpad dat fietsers naar 
de bestaande dienstweg leidt, een 
klinkerpad dat evenwijdig aan het 
Noordoosterkanaal loopt. Aan het 
eind van het nieuwe tracé komt 
er opnieuw een schelpenpad, rich-
ting ecoduct. Om te voorkomen dat 
fietsers toch verder de duinen inrij-
den wordt op die aansluitingsplek 
gewerkt met grasbetonstenen die 
het wegdek zeer hobbelig maken. 
Het fietspad is alleen tussen zonsop-
gang en zonsondergang toeganke-
lijk, er wordt geen verlichting aan 
gelegd. Door het pad bochtig en vrij 
smal te maken en te voorzien van 
een vrij zachte schelpenlaag  hoopt 
men dat racefietsers dit nieuwe pad 
links laten liggen. Mocht dat alle-
maal niet voldoende blijken dan zal 

de provincie, die de opdrachtgever 
is voor het fietspad, aanvullende 
maatregelen nemen, zo laat een 
woordvoerster desgevraagd weten.
De dienstweg zal in de nieuwe situ-
atie dus fungeren als gecombineerd 
fiets- en wandelpad. Wandelaars 
kunnen echter eenvoudig uitwij-
ken naar het graspad langs het 
Noordoosterkanaal. Het tracé over 
de dienstweg zal voor menig fietser 
nog een uitdaging worden. Er zit-
ten diverse pittige, steile gedeelten 
in, en die worden niet aangepast. 
Alleen aan het eind, bij de Stok-
mansberg, wordt wat afgegraven.
Na kritiek van wandelaars en 
natuurbeschermers is het tracé 
van het nieuwe fietspad op enkele 
plaatsen aangepast. Zo werd alarm 
geslagen over mogelijke bedreiging 
van de nauwe korfslak, een beestje 
van circa twee millimeter groot, van 
een soort dat alleen in enkele kust-
gebieden voorkomt. Deskundigen 
van het kenniscentrum EIS heeft 
op verzoek van de provincie nieuw 
onderzoek gedaan en kwam begin 
dit jaar tot de conclusie: de nauwe 
korfslak komt wijd verspreid en in 
hoge dichtheden in het plangebied 
voor. Het verdwijnen van vijf tot zes 
procent geschikt leefgebied zal er 
niet toe leiden dat de soort uit het 
plangebied zal verdwijnen.
Ook zijn er maatregelen genomen 
om de meervleermuis niet al te veel 
te verstoren. Deze komen veel voor 
rond de Stokmansberg, waar ze 
huizen in de bunkers. Aan de aan-
leg van het fietspad wordt met het 
oog op deze dieren alleen overdag 
gewerkt.
Het nieuwe pad sluit in Zandvoort 
aan op de Kennemerduinen, of op 
de weg richting het strand. Aan 
Vogelenzangse kant  is de winst 
minder helder. Het aansluitende 
fietspad langs de Vogelenzangseweg 
is voor veel fietsers onprettig, want 
erg smal en de vele dikke bomen 
langs het pad ontnemen het zicht 
op tegenliggers.
De kosten van het nieuwe recrea-
tieve fietspad worden geraamd op 
400.000 euro en worden gedekt uit 
het budget van de natuurbrug over 
de Zandvoortselaan. De bouw van 
de brug viel goedkoper uit. x

Dit najaar aanleg fietspad van 
Oase naar Zandvoortselaan

Het tracé van het nieuwe fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen 
gaat deels over de bestaande dienstweg. Voetgangers kunnen uitwijken naar 
het graspad langs het kanaal (Foto: Marilou den Outer).

bennebroek - Volgende week is het 
dan zover: vier dagen feest in Ben-
nebroek met een uitgebreid pro-
gramma. "Er zijn veel nieuwe acti-
viteiten", meldt Lisan van der Peet, 
een van de vele vrijwilligers van 
de Bennebroekse Feestweek en de 
drijvende kracht achter het idee om 
vier dagen feest te vieren.
Waarom vier dagen? "Het program-
ma is zo breed en wij willen echt 
voor alle Bennebroekers iets neer-
zetten. Uiteraard zijn inwoners uit 
de omgeving eveneens van harte 

welkom", vertelt de enthousiaste 
Van der Peet nog even snel. "We 
starten met de jeugd van Benne-
broek op donderdagmiddag om 
14.45 uur - een bijzondere opening 
waar we ook stil staan bij 70 jaar 
vrijheid in Nederland."
Voor een overzicht van het pro-
gramma en overige info kan men 
kijken op www.bennebroeksefeest-
week.nl. x

Bennebroek feest 
dit jaar vier dagen

Op 11, 12, 13 en 14 juni is het feest 
(Foto: pr).

haarlem/heemstede - Het gemeente-
bestuur van Haarlem heeft op 28 mei 
ingestemd met het voorkeurstracé 
voor een nieuwe ondergrondse afval-
waterpersleiding van Heemstede 
naar de afvalwaterzuiveringsinstal-
latie in Schalkwijk. De aanleg van de 
persleiding is nodig omdat de zuive-
ring in Heemstede gesloten wordt en 
het afvalwater verpompt moet wor-
den naar de zuivering in Schalkwijk. 
De zuivering van Heemstede was 
toe aan een grote onderhoudsbeurt, 
en op grond van een regiostudie is 
geconcludeerd dat het doelmatiger is 
de zuivering te sluiten en het afval-
water bij een andere zuivering onder 
te brengen.

De keuze voor het voorkeurstracé 
was niet meteen vanzelfsprekend. 
Dit tracé voert namelijk door een 
groenstrook langs de wijk, en 
de wijkbewoners en een actieve 
natuurwerkgroep maakten zich 
zorgen dat het groen wordt aan-
getast. Uit een vergelijking bleek 
echter dat andere mogelijke tracés 
langer, duurder en technisch veel 

complexer zouden worden met 
eveneens een zekere mate van ver-
storing. Met elkaar zijn we tot het 
besluit gekomen dat het voorkeurs-
tracé doorgang vindt, maar met 
goede afspraken over de ecologie 
in het gebied.

Klankbordgroep ecologie
In nauwe samenwerking met de 
gemeente, wijkraden en de natuur-
werkgroep zijn zorgpunten geïn-
ventariseerd en is afgesproken dat 
bij de aanleg rekening wordt gehou-
den met de natuurwaarden in het 
gebied. Een klankbordgroep ecolo-
gie met wijkvertegenwoordigers en 
natuurorganisaties wordt op initia-
tief van Rijnland in de gelegenheid 
gesteld om mee te denken over de 
precieze ligging van de leiding en 
de voorwaarden die bij de uitvoe-
ring aan de aannemer kunnen wor-
den meegegeven. Deze werkwijze 
heeft het bestuur van de gemeente 
voldoende vertrouwen gegeven om 
met dit tracé in te stemmen. De aan-
leg van de persleiding zal in de loop 
van 2016 aanvangen. x

Akkoord over aanleg van 
leiding Heemstede-Schalkwijk

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

Brand op dak aan 
Oranje Nassaulaan

overveen - Bij een woning aan de Oranje Nassaulaan in Overveen is zaterdagmid-
dag brand uitgebroken. Rond twee uur 's middags waren dakdekkers op het dak 
bezig, toen het misging en er brand ontstond. Brandweer en politie rukten uit 
om hulp te verlenen. Brandweerlieden wisten het vuur snel te blussen. Omdat 
er mogelijk nog hout was dat smeulde, moest een deel van het dak gesloopt 
worden om er zeker van te zijn dat het vuur volledig gedoofd was (Foto: Rowin 
van Diest). x
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bloemendaal - Vanaf 2 juni dragen de 
vijf buitengewone opsporingsamb-
tenaren (BOA's) van de gemeente 
Bloemendaal het nieuwe landelijke 
vastgestelde uniform. Hierdoor zijn 
ze nog beter herkenbaar en zichtbaar 
voor inwoners.

De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft het afgelopen 

jaar samen met gemeenten en 
de Beroepsvereniging voor BOA's 
gewerkt aan een modeluniform 
voor de BOA openbare ruimte.
Het modeluniform past binnen de 
ingezette professionalisering van 
het vak. De afgelopen jaren zijn de 

Nieuw uniform voor BOA's

overveen - "Yoga is per definitie 
genieten", zegt Rianne van Huijs-
tee, programmeur voor Yogafestival 
Haarlem. Juist dit jaar is 'Genieten' 
het thema voor Yogafestival Haarlem, 
gekoppeld aan het tweede chakra. 
Dat chakra staat voor harmonie, ver-
langen, plezier, waardering, smaak 
en seksualiteit.

Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 
staan op Landgoed Elswout in 
Overveen maar liefst 50 docenten 
te trappelen om de bezoekers een 
heel weekend lang te laten genie-
ten van yogaworkshops en -lessen, 
lezingen, mindfulness en massages. 
Daarnaast kan men gezond eten en 
drinken op het Proefplein en voor 
producten terecht op de Bazar.
Alle workshops en lezingen staan in 
het teken van het tweede chakra en 
genieten. De 'gewone' yogalessen 
tijdens het festival gaan niet over 
het thema.

Voor kaarten en het programma: 
www.yogafestivalhaarlem.nl. x

Yogafestival Haarlem 
op Landgoed Elswout

Yogafans kunnen hun hart ophalen op 
20 en 21 juni (Foto: pr).

haarlem - Op zondag 12 juli wordt 
de Haarlemse Sloepentocht 
gehouden. Via Haarlem vaart 
men door Heemstede en Hillegom 
terug naar Haarlem, een tocht van 
zo'n 4,5 uur, waarna een barbecue 
volgt met dj bij Scheepswerf Kuij-
ckhoven aan het Spaarne. De sloe-
pentocht start om 11.00 uur bij 
taverne De Waag, Damstraat 29 
in Haarlem. Inschrijven (per boot 
met aantal opvarenden) voor de 
sloepentocht kan via www.haar-
lemsesloepentocht.nl. Inschrij-
ving is mogelijk tot 1 juli. x

Sloepentocht
door Haarlem

haarlem - Lucette Vermeijden richt-
te drie jaar geleden haar praktijk 
Nazorg Borstkanker in Haarlem op. 
Maar Vermeijden wil meer. Zij wil 
de behandelmethode van Nazorg 
Borstkanker voor (ex-)borstkanker-
patiënten in heel Nederland bereik-
baar maken en bovendien op laten 
nemen in het pakket bij zorgver-
zekeraars. "Zolang ik afhankelijk 
blijf van de medische wereld en de 
zorgsector zoals die op dit moment 
in Nederland georganiseerd is, dan 
gaat dat nog veel te lang duren. Ik 
ga het daarom nu zelf realiseren 
door een speciale lingerielijn te 
ontwikkelen voor (ex-)borstkanker-
patiënten. Deze lingerielijn, onder 
de merknaam Jolie Care, zal ver-
volgens de financiële basis vormen 
om mijn droom werkelijkheid te 
laten worden", aldus Vermeijden. 
Lingeriemerk Sapph heeft inmid-
dels toegezegd de Haarlemse te 
ondersteunen bij het ontwerp- en 
productieproces. Naast Saphh heeft 

Lucette Vermeijden ook een aantal 
gerenommeerde namen uit de zorg-
, mode- en retailbranche aan zich 
verbonden. Voor meer informatie: 
https://www.crowdaboutnow.nl/
joliecare. x

Haarlemse op de bres voor 
(ex-)borstkankerpatiënten

Lucette Vermeijden (Foto: pr).

haarlem/vogelenzang - Heeft men 
een iPad of wil men er één kopen 
en ermee leren werken? Dan is de 
beginnersworkshopi in Haarlem 
en Vogelenzang handig. Vandaag, 
donderdag 4 juni, is men van 19.00 
tot 21.00 uur, welkom in Basis-
school de Paradijsvogel (Henk 
Lensenlaan 1, Vogelenzang). Een 
dag later, vrijdag 5 juni, wordt 
dezelfde workshop van 10.00 tot 
12.00 uur gegeven in de Biblio-
theek Haarlem Schalkwijk (Fie 
Carelsenplein 2, Haarlem). De 
toegangsprijs bedraagt 7,50 euro, 
niet-leden betalen 10 euro. Men 
kan kaartjes reserveren via www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl. x

Aan de slag 
met je iPad

opleidingseisen verzwaard. Binnen 
deze professionalisering past een 
eigen herkenbare identiteit voor 
een BOA openbare ruimte.
Het landelijke uniform is niet ver-
plicht. Bloemendaal heeft ervoor 
gekozen om het uniform te gaan 
gebruiken om de herkenbaarheid 
van de BOA's te vergroten. Het 
nieuwe uniform is voorzien van 
twee blauwtinten en een reflectie-
band op de borst. Hierdoor zijn de 
BOA's ook in het donker duidelijk 
zichtbaar. Op de rug van het uni-
form staat 'Handhaving'. x

De buitengewone opsporingsambtenaren in Bloemendaal zijn in het nieuw 
gestoken (Foto: pr).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55
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haarlem - Een aantal woningen in 
Haarlem Noord is vorige week woens-
dagavond ontruimd nadat er een 
oud explosief in een voortuin lag. 
Het explosief is zo'n acht jaar gele-
den vanuit Zeewolde meegenomen 
en heeft al die jaren in de achtertuin 
van een woning aan de Patrimonium-
straat gelegen.

De vader van het gezin wilde er toch 
van af, gezien wat er in Duitsland 
is gebeurd (waar een oude bom bij 
ontruiming was geëxplodeerd) en 
wilde het in eerste instantie naar 
het politiebureau brengen. Daar 
werd toch van afgezien en de politie 
werd gebeld.
Toen de agenten ter plaatse waren, 
bleek het toch een gevaarlijk explo-
sief te zijn. De agenten hebben ver-
volgens uit voorzorg een aantal 
woningen ontruimd. Een oudere 

buurvrouw is elders opgevangen 
in afwachting van de Explosieven 
Opruimingsdienst (EOD). Nadat de 
EOD rond half tien in Haarlem Noord 
was aangekomen, is het explosief 
onderzocht. Nadat het projectiel in 
veiligheid was gebracht, konden de 
ontruimde woningen weer worden 

vrijgegeven.
Het explosief is vervolgens naar het 
strand van Bloemendaal aan Zee 
gebracht waar het is ingegraven en 
vervolgens gecontroleerd tot ont-
ploffing is gebracht. Toen zeker was 
dat hij was vernietigd, kon de EOD 
het strand weer verlaten. x

Woningen ontruimd na 
melding van oud explosief

De politie neemt foto's van het explosief in de tuin aan de Patrimoniumstraat in 
Haarlem (Foto: Michel van Bergen).

Trentino is dé provincie als u houdt 
van natuur en sportieve activitei-
ten. En de hoogvlakte rond Baselga 
di Piné is een van de allermooiste 
plekjes. Fietsers en mountain-
bikers vinden hier ongekende 
mogelijkheden, maar ook als u wilt 
wandelen zit u hier uitstekend. Tip: 
bezoek zeker de zandsteenpilaren 
van Segonzano. U zit ook dicht bij 
de meren van Serraia, Le Piazze en 
Caldonazzo. Bovendien rijdt u in 20 
minuten naar de tuinen van keize-
rin Sissi in Levico Terme. Bezoekt u 
ook de mooie stad Trento? 

Familiehotel Scoiattolo ligt bij het 
natuurreservaat Laghestel de Piné. 
Het hotel heeft een buitenzwem-
bad. Ook kunt u er fi etsen huren.

Bergen vol vakantieplezier 
in Trentino! 

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 16394.

euro p.p.
99

Inbegrepen
• 3, 4 of 7x overnachting met
 ontbijtbuffet
• 3, 4 of 7x driegangenkeuzediner
 met saladebuffet
• gebruik buitenzwembad en
 whirpool (seizoensgebonden)
• parkeren
• gratis Autobahnvignet

Prijzen 4-d 5-d 8-d
01/06-27/06 99  135 229
28/06-29/08 129  169 295
30/08-11/09 99  135 229

Kinderkorting (bij 2 volbetalen-
den op de kamer) 
0 t/m 6 jaar: gratis
7 t/m 17 jaar: 50% korting

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(lokaal tarief) en kos-
ten Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 16394

bennebroek - Sinds 1990 verzorgt 
Stichting Kinderopvang Benne-
broek (SKB) op de locatie aan de 
Willinklaan, de opvang en bege-
leiding van kinderen in Benne-
broek en omgeving. Aanvankelijk 
alleen voor kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar in 'de Groene Ballon' 
en peuterspeelzaal 'Snuffie', later 
uitgebreid tot de leeftijd van 12 
jaar door de oprichting van BSO 
'De Groene Villa'. Voor deze fees-
telijke gelegenheid was van alles 
van stal gehaald. Ook letterlijk, 
want manege Hillegom verzorg-
de op het Willinkveld  het 'pony 
stappen' voor de kinderen. Clown 
Juju vermaakte de kinderen met 
grappen en ballonfiguren en voor 
de oudere kinderen waren er prij-
zen te winnen op een uitgezet 
spelcircuit. Het feest werd ver-
der opgevrolijkt met drie grote 
springkussens en natuurlijk was 
er ook voor de nodige versnape-
ring gezorgd.  x

Feest bij 25-jarige 
Kinderopvang

Kinderen konden onder meer een ritje 
maken op een pony (Foto: pr).

regio - Kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar hoeven zich deze 
zomer geen seconde te ver-
velen als ze meedoen aan het 
zomerleesprogramma 'Bij mij 
in de klas'. Je hebt vakantie en 
je leest over school. Is dat geen 
gouden combinatie? Grappige, 
leuke en serieuze boeken staan 
op je te wachten om gelezen te 
worden. Je krijgt een paspoort 
waarin je stickers kunt sparen 
van alle gelezen boeken. Heb je 
het paspoort vol dan krijg je een 
cadeautje. Ga snel naar de balie 
van jouw bibliotheek en meld je 
gratis aan. Je kunt van woensdag 
17 juni tot en met zaterdag 30 
augustus terecht bij alle vesti-
gingen van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland. x

Leesprogramma 
voor jeugd

Lekker lezen in de vakantie (Foto: pr).

vogelenzang - Vroeg in de avond 
komen de konijnen, vossen en 
damherten uit hun rust- en schuil-
plaatsen en gaan op zoek naar 
voedsel. Ben jij een echte spoor-
zoeker, ga dan op zaterdag 20 juni 
mee op zoek naar wilde dieren in 
de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Jonge spoorzoekers in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar volgen 
hun zintuigen en wie weet vin-
den zij een hinde met haar kalf. 
En misschien wel het meest span-
nende van de tocht: de ouders/ver-
zorgers gaan niet mee. Aanvang 
is om 19.00 uur bij Panneland, 
Vogelenzangseduinweg 4 in Voge-
lenzang. Er zijn geen kosten, maar 
een toegangskaart tot de duinen 
is verplicht. Aanmelden is niet 
nodig. Meer informatie over IVN 
en haar activiteiten vindt men op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. x

Spoorzoekers 
gezocht

De kans dat je damherten tegenkomt, 
is groot (Foto: pr).

haarlem - In de serie Bavo-tentoon-
stellingen is van 8 juni tot en met 
18 juli een tentoonstelling inge-
richt met werk van Marinus Fuit. 
Deze Haarlemse schilder werd 
onlangs 80 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan heeft de tentoonstel-
lingscommissie van de Grote of 
St. Bavokerk hem uitgenodigd 
voor een expositie. Centraal in de 
tentoonstelling hangt het werk 
'Zicht op Haarlem'. Dit monumen-
tale werk, uit de collectie van de 

Provincie Noord-Holland, heeft de 
kerk aan Grote Markt als thema. 
De tentoonstelling in de kerk is de 
eerste van drie tentoonstellingen 
in Haarlem. In juli volgen nog twee 
tentoonstellingen, te weten in het 
ABC Architectuurcentrum en in 
37PK. x

Werk Marinus Fruit te zien 
in Grote of St. Bavokerk

Een impressie van de expositie in 
de kerk, met links het museale werk 
'Stadsdeel, baksteen/beton' (Foto: 
pr).

haarlem - Brijder verzorgt op dins-
dag 9 en 16 juni in Haarlem gra-
tis informatieavonden. De avon-
den zijn bestemd voor partners/
kinderen/familieleden/vrienden 
van mensen met een alcohol-
probleem. Tijdens deze avonden 
komt diverse onderwerpen aan 
bod. De twee avonden horen bij 
elkaar. Men schrijft zich voor 
beide avonden in. De gratis bij-
eenkomsten vinden plaats van 
19.30 tot 22.00 uur bij Brijder, 
Spaarne 106 in Haarlem. Voor 
verdere informatie en inschrij-
ving kan men bellen met Brijder 
Haarlem, tel. 088-3583800 of een 
e-mail sturen naar preventie@
brijder.nl. x

Informatieavonden 
over alcoholisme

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding
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t 023 82 00 392
i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland

Wij zijn er 
voor uw vader of moeder
Wassen, aankleden, douchen. Als dat uw vader 

of moeder niet meer lukt, helpt één van onze 

CAREGivers graag. 

Zij neemt er alle tijd voor.

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,
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euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 

tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief (sinds 1974)
GROTE UITVERKOOP
Ruim 1000 m2 showroom!

Alles met

30% korting
of elk aannemelijk bod

Pak uw voordeel!
De zomer komt eraan

Verkoop: donderdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
en op afspraak.

Onze collecties:
Luxe tuinmeubelen
Royal Botania en 4 Seasons

Parasols
Glatz en Borek

Serremeubelen
Lloyd Loom

Buitenkachels
Leenders

Tuinverlichting
Noral

Hangmatten
La Siesta

Onderhoud
Teak cleaner en protection

Enz. enz.

Dorette Schoofs is eigenares van Dorette salon de 
beauté, de Schoonheidssalon en Pedicure Praktijk 
in hartje Bloemendaal. Dorette heeft een unieke 
veilige laser in huis, waarmee schimmelnagels 
effectief kunnen worden bestreden, zonder het 
gebruik van medicijnen en zij vertelt enthousiast 
over de PinPointe Footlaser.
Dorette: “Iedereen wil gezonde en mooie teenna-
gels maar schimmelnagels gaan niet vanzelf over. 
Ik werk al 25 jaar als pedicure en ben o.a. gespeci-
aliseerd in schimmel(kalk)nagels en weet dat het 
een veel voorkomend probleem is. Als ik hoor wat 
mijn klanten allemaal hebben geprobeerd om van 
hun schimmelnagels af te komen, helaas zonder 
resultaat, denk ik: waren ze maar eerder bij ons in 
de praktijk gekomen. Ik bewerk de nagels eerst 
voor, dit geeft een nog beter resultaat en de nagels 
zien er meteen mooier uit. Daarna behandel ik met 
de PinPointe Footlaser de schimmel diep onder het 
nagelbed en de matrix (oorsprong van de nagel). Ik 
hoef nu maar 1 of 2 keer de nagels  te behandelen 
om deze infectie – want dat is het – te genezen, 

Schaam je je voor je schimmelnagels? Begin direct met laseren en ga voor gezonde nagels deze zomer!
met een nacontrole na 3-4 maanden, daardoor is de 
prijs van deze unieke behandeling zeer betaalbaar. 
Zit de schimmel er al jaren en helemaal onder de 
nagelriem en in het nagelbed, dan zijn er meer 
behandelingen nodig.”
Deze nieuwe doeltreffende laserbehandeling met 
de PinPointe Footlaser is pijnloos door de gepa-
tenteerde “pulsmodulatie”, geeft geen vervelende 
bijwerkingen en is zelfs geschikt voor diabetici. 
Eerst wordt vastgesteld of het daadwerkelijk om 
een schimmelnagel gaat. Bij twijfel wordt een biopt 
van de nagel opgestuurd naar een laboratorium 
in Leiden, want niet alle verkleurde en/of verdikte 
nagels zijn schimmelnagels. Daarna kan er met de 
behandeling worden begonnen. 

Dorette: “Soms worden medicijnen voorgeschreven 
voor een schimmelnagel maar deze zijn heel slecht 
voor de lever en je darmen en huisartsen schrijven 
dat dan ook niet graag voor. Doordat klanten vaak 
al jaren bezig zijn geweest met allerlei verschil-
lende middeltjes hebben ze de moed verloren. Mijn 

passie is klanten van deze infectie te verlossen 
zonder het gebruik van medicijnen en hen te 
begeleiden naar gezonde nagels.  Het beste is 
om bij constatering snel met de laserbehande-
ling te beginnen. Op die manier voorkom je 
dat de andere nagels ook besmet worden. Nog 
beter is om één keer per jaar bij ons je voeten te 
laten checken. We geven ook goede adviezen 
mee om herbesmetting te voorkomen. ”
Bij Dorette werken alleen maar ervaren Provoet 
pedicures. 
Dorette salon de beauté is te vinden in de 
dorpskern van Bloemendaal aan de Bloemen-
daalseweg 23, Tel: 023-525 26 02 Kijk voor meer 
informatie  op www.dorette.info

VRIJWILLIGER
voor 3 tot 6 uur per week

voor de Stamtafel,
een nieuwe activiteit voor

hulp en advies aan
volwassenen met een
beperking of ouderen.

Informatie: Yvonne Groen,
Stichting de Baan,

023 5314463
 

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

PARANORMAAL
Woensdag 10 juni is er een

paranormale avond
Florisstraat 14 Haarlem

Medium Gerbrand Elkerbout
zal uw vragen
beantwoorden

Aanvang 20.00 uur kosten
7.50 tel 023 5260523

www.mediumgerbrand.nl
 

ZOMERJOB!
Wil je deze zomer werken
in een te gekke omgeving
met leeftijdsgenoten? Wij

zoeken m/v va 17 jaar voor
ons keukenteam bij ons
watersportcentrum op

kaageiland. www.dekaag.nl
0252-544333

info@dekaag.nl
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“Die angst, om boodschap-
pen te doen of auto te rijden. 
Het beheerst mijn leven.”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

bennebroek - In februari 1965 kwam een 
aantal hockey minnende Bennebroe-
kers bijeen in het oude Raadhuis. Een 
paar maanden later was de oprichting 
van Mixed Hockey Club Bennebroek, 
MHCB, een feit. Dit weekend werd het 
startschot gegeven van de jubileumac-
tiviteiten om het vijftigjarig bestaan te 
vieren, met een bijeenkomst van oud-
leden. Het werd een gezellig samen-
zijn waarbij herinneringen werden 
opgehaald met diverse generaties. 
Want een ding is in die vijftig jaar niet 
veranderd: MHCB is een (h)echte fami-
lieclub.

door Jacquelline Wallaart

Corry Meijer (80) herinnert zich 
die eerste periode nog goed. Haar 
man Cees was de eerste secretaris 
van MHCB, maar als het op brieven 
schrijven neer kwam werd haar hulp 
ingeschakeld. "Omdat het Geitewei-
tje waarop wij van de gemeente 
mochten hockeyen niet werd goed-
gekeurd door de KNHB, speelden we 
op Mariënweide in Aerdenhout. De 
meisjes kregen een soort 'pipo'wa-
gen als verkleedkamer en de heren 
konden zich omkleden bij de voet-
balclub." Eind jaren zestig werd een 
door de KNHB voorgestelde fusie 

tussen MHCB en Rood-Wit door 
een meerderheid van de leden van 
MHCB weggestemd, "Daar was ik blij 
mee want MHCB moest van de Ben-
nebroekers blijven vond ik."

Rottegat
Dat vond ook Ruud Tegelaar (78). 
Hij nam de voorzittershamer over 
van MHCB's eerste voorzitter Harry 
van Hulzen toen bekend werd dat 
de fusie niet doorging. Omdat Rood-
Wit verhuisde van Haarlem naar 
Mariënweide, moest er gezocht wor-
den naar een nieuwe locatie en het 
was Tegelaar die het bij de gemeente 
voor elkaar kreeg dat het Rottegat, 
van origine bestemd om haven te 
worden, een sportpark werd. Tege-
laar: "Ik was zelf oud voetballer, 
net als de toenmalige wethouder 
en stelde voor om naast MHCB ook 
voetbalclub BSM te verhuizen naar 
het Rottegat. Drie jaar later was het 
Rottegat geen moeras meer maar 
een grasveld, met een apart club-
huis voor de voetballers en een voor 
de hockeyers, want anders was ik 
al mijn dames kwijtgeraakt," lacht 
Tegelaar. Samen met architect De 
Bats, ontwierp hij het clubhuis 'De 
Pauw', dat officieel geopend werd in 
september 1972 door de burgemees-
ter. Ruim veertig jaar later is Tege-
laar, die een zaak in bouwartikelen 
had, nog steeds trots op de plek, het 
gebouw en de club: "MHCB bruist en 
is springlevend."

Redding
Toch had het niet veel gescheeld of 
MHCB was er niet meer geweest. 
Midden jaren negentig had de club 
te maken met een afgekeurde keu-
ken, lekkend dak, slecht kunstgras-
veld, een nagenoeg lege kas en het 
leden aantal was met een derde 
gedaald van ruim vierhonderd naar 
minder dan driehonderd.  Wim Was-
senberg (77) was toen net voorzitter: 
"Ik stond op het punt de deur voor-
goed op slot te draaien toen een zeer 
begaan MHCB'er die anoniem wilde 
blijven, de jeugdafdeling een aantal 
jaar volledig wilde sponsoren. Dat is 
onze redding geweest en langzaam 
kwamen we er weer bovenop." 
Ondanks deze moeilijke jaren kan 
hij toch terugkijken op een plezie-

rige en leerzame tijd als voorzitter: 
"MHCB was zo onder mijn huid gaan 
zitten dat ik ruim een jaar nodig heb 
gehad om af te kicken," aldus Was-
senberg die nog steeds van mening 
is dat je je als club vooral moet rich-
ten op de jeugd om de warme sfeer 
van een familieclub te behouden.

Gezellig
Dat MHCB een familieclub is blijkt 
ook uit het grote aantal kinderen 
en kleinkinderen van vroegere 
leden die er hockeyen. Zoals Kiki 
Thuijs (8), die sinds drie jaar lid is 
van MHCB: "Ik hockey hier omdat 
ik het leuk vind en omdat mijn 
mama hier ook altijd heeft gehoc-
keyd." Ongeveer zo verging het de 
64-jarige Gijs Hartkamp ook vijftig 
jaar geleden: "Mijn moeder was 
bestuurslid tijdens de oprichting  
en wij 'moesten' gaan hockeyen bij 
MHCB. Hartkamp is met lidnum-
mer 22 een van de eerste leden en 
speelt nog steeds bij MHCB, bij de 
veteranen L. Hij is daarmee MHCB's 
'oudste' lid. "Dat mijn zoon hockeyt 
bij Alliance is een doorn in het oog 
van mijn moeder." Zelf hoopt hij nog 
lang bij MHCB te blijven: "Ik hockey 
vanwege mijn conditie en de gezel-
ligheid; we spelen al zo lang samen. 
Wat mij aanspreekt bij MHCB, is dat 
bij de groei van een kleine naar mid-
delgrote club, de persoonlijke noot 
is gebleven."
Gezellig bleef het nog lang in het 
clubhuis, waar naast de reünisten 
ook de hockeyers van Dames 1, 
Heren 1 en het ondanks het slechte 
weer in groten getale toegestroom-
de publiek, zich vermaakten tijdens 
de Thé Dansant met barbecue. Na de 
zomer wordt het lustrum uitgebreid 
gevierd met alle leden. x

"Persoonlijke noot is gebleven 
ondanks groei van hockeyclub"

MHCB: al vijftig jaar een warm bad voor jong en oud

Gijs Hartkamp (64) en Kiki Thuijs (8), respectievelijk vijftig en drie jaar lid van 
MHCB (Foto: Jacqueline Wallaart).

bennebroek - Het was een herfstachti-
ge zondag in de lente, maar dat kon 
de feestvreugde bij MHCB niet druk-
ken. Een paar honderd man publiek 
vierden er samen met Heren 1 hun 
behaalde eerste plaats en promotie 
naar de eerste klasse. Hoewel het 
kampioenschap een week eerder 
in Woerden al was veiliggesteld, 
wilden de hockeyers van Heren 1 
het thuispubliek nog een keer laten 
zien dat zij die kampioenstitel dit 
jaar verdiend hebben. De wedstrijd 
tegen Naarden, de nummer twee 
en daarmee ook gepromoveerd 
naar de eerste klasse, ging dan 
ook vooral om de eer. Het publiek 
kreeg waar het voor gekomen was: 
een spannende en aantrekkelijke 
hockeywedstrijd die nipt gewon-
nen werd door de thuisploeg met 

3-2. "We hebben onze doelstelling 
van de drie P's gehaald: Promotie, 
te behalen door met Plezier voor 
een prachtig Publiek te mogen hoc-
keyen!" Eerder die middag speelden 
Dames 1 eveneens tegen Naarden. 
Bij winst voor MHCB maakten ook 
zij nog kans op promotie naar de 
eerste klasse. Lang bleef het gelijk, 
maar na de eerste score van Naar-
den was het hek van de dam. Eind-
score: 1-3. Helaas voor de dames van 
MHCB dit jaar dus geen promotie, 
maar na de teleurstelling kwam de 
vreugde voor 'hun' Heren 1 team en 
werd er gezamenlijk nog lang feest-
gevierd in Bennebroek. x

"Doelstelling drie P's gehaald"

Een uitzinnig Heren 1 met de kam-
pioensschaal (Foto: Jacqueline Wal-
laart).

aerdenhout - Aanstaande zaterdag, 6 
juni, speelt Rood Wit Dames 1 om 
12.30 uur op Rood Wit de tweede 
en mogelijk beslissende wedstrijd 
tegen Breda in de play-outs van de 
Overgangsklasse.
Afgelopen zondag is in Breda de eer-
ste wedstrijd gespeeld. De dames 
van Rood Wit wisten deze uitwed-
strijd met 0-3 te winnen waardoor 
ze een mooie uitgangspositie heb-
ben voor de return aanstaande 

zaterdag in Aerdenhout.
Indien deze wedstrijd gewonnen 
wordt door Rood Wit, handhaaft 
het eerste damesteam zich in de 
Overgangsklasse. Als Breda wint, 
is op 7 juni om 12.30 uur de alles 
beslissende wedstrijd. x

Spanning neemt toe 
bij Dames 1 Rood Wit

De dames van Rood Wit spelen voor 
handhaving in de Overgangsklasse 
(Foto: pr).

heemstede - Rolf Meurkens heeft 
zijn tijdelijk contract bij mixed 
hockeyclub HBS Heren 1 ver-
lengd. Samen met zijn eerste assi-
stent Thomas Immink vormt dit 
duo komend seizoen het nieuwe 
technische hart van de overgangs-
klasser. Meurkens (44), speler van 
HBS en Master 40+, was eerder 
hoofdcoach in de Overgangsklas-
se bij Alkmaar Heren 1. Hij volgde 
eind maart Bas Bröhring op, die 
vertrok vanwege 'onvoldoende 
chemie met de spelersgroep'. 
Thomas Immink (29) was dit en 
vorig seizoen assistent-coach bij 
HIC Dames 1 (en Heren 1) en pro-
moveerde een seizoen eerder met 
HIC D2 naar de reserve Hoofd-
klasse. Daarnaast is Immink actief 
als trainer-coach van Amsterdam 
JB1 en trainingscoördinator bij de 
jongste jeugd (EF) van de hoofd-
klasseclub. x

Meurkens en Immink 
technisch hart HBS
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Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

bloemendaal - De Australische 
oud-international Russell Ford 
zal komend seizoen deel uitma-
ken van de selectie van Bloemen-
daal Heren 1. De 31-jarige spits 
brengt een schat aan ervaring 
mee: hij speelde 158 interlands 
voor Australië, vertegenwoor-
digde zijn land op de Olympische 
Spelen, het WK, vier Champions 
Trophy's, twee Oceanië Cups en 
de Hockey World League. Ford 
scoorde 72 goals voor de Kook-
aburras. Afgelopen seizoen was 
hij voor het eerst in de hoofd-
klasse actief, voor Tilburg. Ook 
speelde Ford in de Hockey India 
League voor Kalinga Lancers. 
Hockeyclub Bloemendaal is blij 
met zijn komst. Pepijn Post, 
commissaris tophockey bij HC 
Bloemendaal: "We hebben een 
heel talentvolle groep. Zo spelen 
we in de voorhoede volgend jaar 
met de jonge Roel Bovendeert, 
Thierry Brinkman, Daniel Aarts 
en Jord Beekman. Daar past een 
internationaal ervaren spits bij 
en dat is Russell."   x

Russell Ford 
naar Bloemendaal

Voormalig international van Austra-
lië, Russell Ford (Foto: pr).

haarlem - Aanstaande zaterdag, 
6 juni, wordt voor de vierde keer 
van dit seizoen de populaire Dreef 
Antiekmarkt gehouden. Die vindt 
plaats aan het schelpenpad tussen 
het Houtplein en Provinciehuis. Er 
staan ruim 100 kramen uitgestald. 
Met uitsluitend artikelen van vóór 
1950. De markt duurt van 09.00 tot 
16.30 uur en is gratis toegankelijk.

Deze Antiekmarkt biedt een keur 
aan antiek van handelaren vanuit 
het hele land. Zo zijn er diverse 
stands met spullen uit Frankrijk, 
zoals bijvoorbeeld 'Marja oud ser-
vies en brocante' van Jaap en Marja 
uit Papendrecht. Gedurende het 
jaar struinen zij het Franse plat-
teland af op zoek naar bijzondere 
en antieke gebruiksvoorwerpen. 

"Ja, we vinden het zelf natuurlijk 
ook heel leuk, dat Franse land. De 
rust en goede leven stralen van die 
spullen af."
Hilde en Wim kammen het Thürin-
ger Woud in Duitsland altijd uit 
voor bijzondere artikelen uit 
vervlogen tijden, zoals klokken, 
horloges en opgezet wild. Maar 

je vindt er ook de Emaille-man, 
die louter emaillen gebruiksvoor-
werpen in alle soorten en maten 
en kleuren verkoopt. Of de stand 
met een rijk assortiment aan 
allerhande siersmeedwerk, van 
venstertralies, uithangborden of 
lantaarns. Kortom, te veel om op 
te noemen. x

Snuffelen tussen het antiek

De Antiekmarkt trekt altijd veel belangstelling (Foto: R.S.V.P. ©2013).

Bedrijfsbus verwoest

haarlem - Een bedrijfsbusje is maandagmorgen volledig verwoest door een 
felle brand. Even na negenen begon het busje, dat op het parkeerterrein van 
de Haarlemsche Jachtclub aan de Mooie Nelweg stond, te roken. Met een 
paar blussers werd nog, tevergeefs, geprobeerd de brand te blussen. Binnen 
korte tijd sloegen de vlammen hoog onder de motorkap vandaan en begon 
ook de cabine van de bus te branden. Een aantal spullen kon nog uit de wagen 
worden gehaald. De gealarmeerde brandweer heeft het vuur geblust, maar 
de bedrijfsbus is compleet verwoest. De brand is vermoedelijk ontstaan door 
een technisch mankement (Foto: Michel van Bergen). x

haarlem - Op 14 juni wemelt het 
van de bootjes op de Haarlemse 
grachten. Particuliere eigenaars 
varen dan voor een goed doel, 
dat geselecteerd is door de Rota-
ry Club Haarlem Spaarne. De 
Rotary Club Haarlem Spaarne 
organiseert deze bootjesdag. Op 
zondag 14 juni zal een aantal 
rondvaarten plaatsvinden door 
de Haarlemse grachten. Particu-
liere eigenaars zetten hun sche-
pen en sloepen in ten behoeve 
van een goed doel. De opbrengst 
is dit jaar onder meer bestemd 
voor de bijscholing van vrijwilli-
gers van het Hospice in Haarlem. 
Wie zin heeft om mee te varen, 
is welkom. Het vaarrondje duurt 
twee uur, de kosten zijn 10 euro 
per persoon. De opstapplaats is 
aan de Oosterhoutlaan/Spaarne 
in Haarlem. Afvaart vindt plaats 
aan het eind van de ochtend, in 
de middag en de late middag. 
Drankjes en versnaperingen 
zijn aanwezig (tegen betaling, 
maar integraal voor het goede 

doel). Aanmelden kan via www.
juwelenatelier.nl, klik op de link 
bovenin. x

Bootjesdag voor goed doel

haarlem - Het groene recreatiege-
bied rond de Meerwijkplas is een 
verrassend en veelzijdig natuur-
gebied. Het wordt ook wel de 
'achtertuin van Schalkwijk' 
genoemd en is bij velen niet 
bekend. Een goede manier om 
nader kennis te maken met dit 
fraaie gebied, is deelname aan 
de excursie, die IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert op zaterdag 
6 juni. Aanvang is om 10.00 uur. 
De start is aan het einde van de 
Bernadottelaan bij de Meerwijk-
plas in Haarlem. Er zijn geen 
kosten aan deelname verbonden 
en aanmelden is niet nodig. Voor 
meer info: www.ivn.nl/zuidken-
nemerland. x

Ontdek achtertuin 
van Schalkwijk

ZZP-er en/of 
Medewerker
gevraagd
(18-24 jaar)

m.b.t. het zelfstandig reinigen van afvalcon-
tainers in Haarlem en omstreken.

Minimale functie-eisen:
In bezit van een rijbewijs
Affiniteit met schoonmaakwerkzaam-
heden
Geen negen tot vijf mentaliteit
Zelfstandig kunnen werken
Probleem oplossend vermogen
Open uitstraling waarin vriendelijk-
heid en betrouwbaarheid naar de klant 
belangrijk is
Bij voorkeur woonachtig in de buurt 
van werkomgeving

Bij interesse graag contact via onderstaand 
mailadres onder vermelding van naam, 
adres, leeftijd en motivatie.

Frans Rusman Containerreiniger
Zilkerduinweg 152
2191 AR  DE ZILK
06-13349474

frans.rusman@containerreiniger.nl
www.containerreiniger.nl
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Trambrug in 
Bennebroek valt
in de prijzen

Vragen GroenLinks
over groei van
Crayenesterschool

Kunstmarkt:
nooit met lege
handen naar huis

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang

 Donderdag 11 juni 2015

overveen - Natuur, duurzaamheid, cre-
ativiteit en sportiviteit. Alles kwam 
samen op het Zomerfestival afgelo-
pen weekeind bij het Bezoekerscen-
trum De Kennemerduinen, en ook nog 
eens overgoten met een flinke dosis 
zon. In tal van kraampjes stelden 
organisaties uit de regio zich voor aan 
het publiek, dat waarschijnlijk mede 
dankzij het mooie weer in groten 
getale was opgekomen. En veelal op 
een duurzame manier: fietsers had-
den in de middag moeite om de fiets 
op een goede plek te parkeren.

door Marilou den Outer

Maar in de stemming om te mop-
peren waren de bezoekers zeker 
niet. Voor jong en oud was er veel 
te zien en te beleven. Water drinken 
bijvoorbeeld, uit een glazen tank 
vol verse vruchten, bij de stand van 
PWN. Of zelf water pompen, bij de 
stand van stichting Bloemendaal-
Dogon, die daarmee aandacht wil 
vragen voor hun speciale project 

in Mali. De stichting zet in op pom-
pen die echt duurzaam zijn, en niet, 
zoals te vaak, als ze kapot zijn het 
einde van het hulpproject beteke-
nen. Dat houdt in: pompen worden 
geleverd met onderhoudscontract 
en de gebruikers betalen voor het 
water.
Andere stands op het festival bleven 
dichter bij huis en gaven informa-
tie over de vogels in de regio of het 
laatste nieuws over de wisenten, die 
sinds 2007 in het Kraansvlak rond-
lopen. Verderop lieten vrijwilligers 
van de Sterrenwacht Copernicus 
bezoekers door een kijker zonne-
vlammen bewonderen. Kinderen 
konden knutselen, bloempotten 
beschilderen en zelfs zelf 'poep' 
maken.
Even verderop lag een complete 
schaapskudde, in de schaduw van 
de bomen op een duintje, geduldig 
wachtend op een scheerbeurt. In 
een open tent aan de voet van het 

duin werden de schapen een voor 
een stevig onder handen genomen. 
De wol ging rechtstreeks richting 
spinnenwiel. Een mooi spektakel, 
dat veel bekijks trok. x

Zomerpret in Kennemerduinen

Jong en oud vermaakten zich opperbest (Foto: Marilou den Outer).

vogelenzang - Op zondag 14 juni, 
om 16.00 uur, vindt de opening 
van de nieuwe expositie op Huis 
Leyduin plaats. 'Afslag Leyduin' 
is een expositie van De Vishal 
op locatie met kunstenaars Cor-
rie Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Corrie Swaak 
exposeert fotografisch werk uit 
1958/1959 waarin mensen cen-
traal staan. Erik de Bree heeft in 
zijn schilderijen de traditionele 
verf ingeruild voor rollen papier 
en fleurige motieven. Helmuth 
van Galen maakt acrylschilde-
rijen van 'buitenruimten', die 
refereren aan landschappen. De 
expositie is te zien op werkda-
gen van 11.00 tot 15.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 2,50 euro. 
Men vindt Huis Leyduin, aan de 
Leidsevaartweg tussen nummers 
49 en 51 in Heemstede. x

Nieuwe expositie 
in Huis Leyduin

heemstede - Op donderdag 18 juni is 
er een optreden van het Cascakoor 
in De Luifel, aan de Herenweg 96 
in Heemstede. Het Cascakoor dat 
donderdagavond in kinderdagver-
blijf Pierewiet oefent, laat horen 
wat het dit jaar heeft ingestu-
deerd. Aanvang is om 20.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt 5 euro. 
Aanmelden kan via tel.nr. 023-
5483828 (kies 1), maar men kan 
ook op de avond zelf binnenlopen. 
Aanmelden kan van maandag tot 
en met donderdag tussen 09.00 en 
16.00 uur en vrijdag tussen 09.00 
en 12.00 uur. x

Cascakoor treedt
op in De Luifel

haarlem - Op zaterdag 13 juni wordt 
er een rommelmarkt gehouden 
bij buurtcentrum SamenInDe-
Buurt, aan de Bernadottelaan 140 
in Haarlem. Deze duurt van 10.00 
tot 14.00 uur. De toegang is gratis. 
De opbrengst is geheel bestemd 
voor het Parkinson Café Haarlem 
& Omstreken. x

Rommelmarkt 
in buurtcentrum

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 12 juni - do 18 juni)
Huisgemaakte grove Noordzee paté

Sal�mboca van varkenshaas 
met saliesaus

Omeletje Sibérienne met 
frambozensaus € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 15 juni - do 18 juni)
Pasta penne met gerookte zalm en 

seizoensgroenten € 10,50

Gulle Tjon’s SpareRibs op 18 juni
Reserveer snel!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Verkoop meubilair
De gemeente Bloemendaal verkoopt op donderdag 18 juni het oude, 
overtollige meubilair uit het gemeentehuis in Overveen en de locatie 
Bennebroek. Het gaat om oude bureaus, stoelen, kasten, whiteboards en 
andere kantoorspullen. Organisaties  en inwoners kunnen ze voor een 
symbolisch bedrag kopen. De opbrengst gaat naar een goed doel.

De verkoop vindt plaats op 18 juni van 14.00-16.00 uur op twee adressen:
- Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek
- Brouwerskolkweg 2A, 2051 ED Overveen in het witte hoofd-

gebouw, groene noodgebouw en een loods bij de Milieustraat

De eerste koper kan het item direct meenemen. 
De spullen moeten dezelfde dag uiterlijk om 16.30 uur 
zijn opgehaald.

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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“Het voelt alsof ik langzaam 
in een diepe put wegzak. 
Hoe kom ik daar weer uit?”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

CO LO FO N
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heemstede - De Crayenesterschool in 
Heemstede heeft dit jaar veel meer 
aanmeldingen dan vorige jaren. Van 
alle openbare scholen in Zuid-Ken-
nemerland was de Cito-score er het 
hoogst. Ouders, leerlingen en perso-
neel echter zijn helemaal niet zo tevre-
den met deze school. Aan de andere 
kant vertoont de Voorwegschool fikse 
achteruitgang in aantal leerlingen. 
Reden genoeg voor wat vragen van 
GroenLinks-raadslid Thera van der 
Heijden deze week in de raadscom-
missie Samenleving.

door Marilou den Outer

De Crayenesterschool had in 2014 
een Citoscore van gemiddeld 540,8. 
Het landelijke gemiddelde was 
534,8 en de hoogste score die te 
behalen is, is 550. Het aantal leerlin-
gen liep op van 361 in 2012, en 375 
in 2014 naar 402 in 2015, althans 
dat is de prognose. In elk geval zal 
de school na de zomervakantie een 
extra groep gaan vormen.
De Voorwegschool liep terug van 
368 in 2012 en 342 in 2014 naar 312 
in 2015, volgens de voorspelling. De 
Citoscore daar was 537,4 in 2014.
Op de vraag naar een verklaring 
voor die veranderingen in cijfers 
van raadslid Van der Heijden, had 
wethouder Remco Ates geen pas-
klaar antwoord. Hij zei ook ver-
baasd te zijn over de plotselinge 
toename van aanmeldingen  van 
de Crayenesterschool. Mogelijk is 
er verband met wijzigingen in toe-
latingsbeleid van Haarlemse basis-
scholen; die hanteren een postco-
debeleid, waardoor kinderen uit 
de eigen wijk voorrang hebben. 
Mogelijk stromen sommige Haar-
lemse leerlingen daarom door rich-
ting scholen in het aangrenzende 
Heemstede. De Crayenesterschool 
ligt niet ver van de gemeentegrens. 
Behalve deze school, zijn ook bij-
voorbeeld de Jacobaschool en de 
Beatrixschool ook 'aardig vol', aldus 

de wethouder.
De gemeente is echter niet van plan 
zelf ook een postcodebeleid te gaan 
ontwikkelen, zo zei de wethouder 
op vragen van twee andere raads-
leden. Hij beloofde de commissie 
de problematiek in kaart te zullen 
brengen.
Ook zei hij zich te zullen buigen 
over de vraag waarom de kwaliteits-
scores mager afsteken bij de hoge 
Citoscore. De Crayenesterschool 
komt - zo blijkt uit het bestuurs-
verslag van Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemer-
land (STOPOZ) - niet verder dan een 
voldoende (ouders en leerlingen) en 
een matig (personeel), en de Voor-
wegschool krijgt van alle drie een 
voldoende. En dat terwijl er ook een 
ruim voldoende of goed te behalen 
valt. 
De raadscommissie sprak over dit 
onderwerp naar aanleiding van het 

bestuursverslag 2014 van STOPOZ, 
die negen scholen in de regio onder 
zijn hoede heeft waaronder de 
Crayenester- en Voorwegschool in 
Heemstede. De stichting kampte 
met grote financiële problemen, 
maar de commissie was er voldoen-
de van overtuigd dat die nu onder 
controle zijn. x

Grote toestroom leerlingen bij 
Crayenesterschool Heemstede

GroenLinks komt met vragen

De Crayenesterschool (Foto: Marilou den Outer).

vogelenzang - Dankzij een unieke 
samenwerking van Stichting Smart 
Beeing, BD-imkers Haarlem en de 
Borgstichting, heeft Stichting Zebra-
Zorg drie ontzettend mooie bijen-
kasten gekregen. Stichting Zebra-
Zorg biedt zinvolle dagbesteding 
op een boerderij in Vogelenzang. 
Samen gaat men op biologisch-
dynamische wijze bijdragendragen 
aan het behoud en versterken van 
de met uitsterven bedreigde bijen-
populatie. Op zaterdag 13 juni wor-
den de laatste 15.000 bijen gebracht 
door de imkers Ferry en Albert. 
De bijen nemen met hulp van de 

imkers en de bezoekers hun intrek 
in de derde kast, een zeer imposant 
schouwspel. Stichting Zebra-Zorg 
nodigt iedereen uit om dit samen 
met hun te komen beleven. Er is een 
gezellige ontvangst. Tevens is er een 
honingproeverij, kan men meebou-
wen aan een groot insectenhotel, op 
de foto in een imkerpak en kennis-
maken met Stichting Juttersgeluk. 
Ook zetten de dieren van Stichting 
Zebra-Zorg weer hun beste beentje 
voor. Zebra-Zorg is te vinden aan de 
Vogelenzangseweg 240 in Vogelen-
zang. x

Bijen nemen intrek 
in kast Vogelenzang

heemstede - Wie vorig jaar om deze tijd 
over de Herenweg in Heemstede reed 
is het vast opgevallen: de rijk bloei-
ende bermen op het gedeelte vanaf 
de Van Merlenlaan richting zuiden. 
Dit jaar ziet het er minder uitbundig 
uit. Momenteel zijn het witte Margrie-
ten die de berm domineren, met hier 
en daar het rood van een Klaproos, en 
wat klaversoorten.

door Marilou den Outer

Harry van Hoorn van de Gemeente 
Heemstede geeft desgevraagd toe-

lichting: "Het gaat om een meerjarig 
bloemenmengsel. Vorig jaar bloeide 
dat voor het eerst, en dat is meest-
al ook meteen het rijkste jaar. De 
mate van hergroei in het voorjaar is 
sterk afhankelijk van bijvoorbeeld 
vorst, neerslag, dag- en nachttem-
peratuur en de groeikracht van de 
planten. Daarnaast is er natuurlijk 
een verschil in bloeitijd tussen de 
verschillen kruiden. Het blijft een 
verrassing hoe de berm er over een 
maand uit gaat zien."
In het oorspronkelijke mengsel 
zaten bijna dertig soorten, waar-
onder Zomeradonis, Lievevrou-
webedstro, Clarkia, Hoornbloem, 
Vlasleeuwenbek, Ganzerik, Grote 
Wilde Tijm, Spiegelklokje, Koren-
bloem en Perzische Kruisjesplant.
Omdat de bloemen laagblijvend zijn 
wordt er tussentijds niet gemaaid in 
de bermen. Dat maaien gebeurt pas 
in oktober, als de bloemen zijn uit-
gebloeid en de zaden zijn gevormd. 
Het maaisel blijft dan een week lig-
gen zodat het zaad op de bodem 
kan vallen. En wat de Heemsteedse 
bermennatuur ons in 2016 zal bren-
gen, zullen we dan opnieuw moe-
ten afwachten. x

"Het blijft een verrassing hoe de 
berm er over een maand uitziet"

De bloemenbermen aan de Heren-
weg in Heemstede (Foto: Marilou den 
Outer).

bennebroek - Na vele jaren is er ein-
delijk een nieuwe bestemming voor 
het voormalige St. Luciaklooster in 
Bennebroek. De renovatie is reeds 
gestart. Een aantal onderdelen is al 
opgeknapt c.q. gerenoveerd: eerst 
het Bidhuisje dat eerder door brand 
werd verwoest, daarna de tuinen en 
het park en dan nu ook eindelijk het 
voormalige klooster. Het behoud van 
het St. Luciaklooster is dan ook een 
feit geworden.

Na een lange hectische periode is 
de initiatiefnemer uiteindelijk tot 
een overeenkomst gekomen met 
Bouwbedrijf De Nijs uit Warmen-
huizen. Bouwbedrijf De Nijs heeft 
tijdens diverse projecten zoals de 
Hermitage, de Hallen, maar ook 
Hageveld, bewezen in staat te zijn 
van het klooster weer een prachtig 
pand te maken. Eind eerste kwar-
taal van dit jaar heeft de overdracht 
plaatsgevonden waarna De Nijs 
direct begonnen is met het tref-
fen van voorbereidingen. Afspra-
ken met de zusters, maar ook met 
De Nijs hebben ertoe geleid dat, 
ondanks het feit dat nog niet alle 
woningen verkocht zijn, het pro-
ject toch doorgang kon vinden. Op 
het moment zijn er vijftien van de 
achttien woningen verkocht.
Inmiddels is de tweede fase van de 
verkoop ingegaan waarin men de 
meest karakteristieke woningen, te 
weten de drie appartementen/mai-

sonnettes in en naast de kapel, 'turn 
key' te koop aanbiedt. Dat deze 
woningen fraai worden, is steeds 
beter zichtbaar doordat de plafonds 
evenals de belemmerende muren 
inmiddels verwijderd zijn terwijl 
de karakteristieke elementen zoals 
sommige glas-in-loodramen, muur-
schilderingen en 120 jaar oude dak-
balken behouden blijven. Het pand 
staat op het moment geheel in de 
steigers en de sloopwerkzaamhe-
den zijn in volle gang. Verder is er 
al groot onderhoud gepleegd aan 
het park en is het gerenoveerde 
bidhuisje inmiddels opgeleverd.
Het begon ruim twee jaar geleden 
als een droom, maar is inmiddels, 
door de hulp van een aantal zeer 
enthousiaste en kundige mensen, 
werkelijkheid geworden. Op zater-
dag 20 juni is de eerste open dag 
sinds lange tijd. De open dag, aan 
de Schoollaan 70 in Bennebroek, 
duurt van 11.00 tot 13.00 uur.
De koopsom van de woningen 
zijn vanaf 445.000 euro turn key 
oplevering. Overigens kunnen de 
woningen ook casco worden opge-
leverd, hoe dan ook; men kan zelf 
de woning indelen, afwerken en 
afbouwen geheel naar eigen eisen 
en wensen. x

Renovatie van voormalige 
Luciaklooster krijgt gestalte

Op 20 juni kan men een kijkje nemen 
bij het voormalige klooster in Benne-
broek (Foto: pr).
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bloemendaal - Deze maand, van 5 
tot en met 19 juni, komen de kin-
deren uit groep 6 van de basisscho-
len voor de laatste keer van dit 
schooljaar naar onze Hof. Ze gaan 
de opdrachten van het zomerpad 
volgen.
Thijsse hechtte er heel veel waarde 
aan dat mensen zoveel mogelijk 
met de levende natuur in aanra-
king komen om zo de vreugde van 
de natuur te beleven. In zijn Hof 
gaan we nog steeds van dat stand-
punt uit.
Deze maand dient de zomer zich 
aan. 21 juni om ongeveer half 
zeven in de namiddag, als er mis-
schien wel veel feestjes zijn of bar-
becues, is het zover. De zon zorgt 
voor de langste dag en mocht u 
zich dan op of ten noorden van de 
poolcirkel bevinden, dan gaat hij 
zelfs helemaal niet onder.
Maar goed, de zomer is in aantocht. 
Voor Thijsse's Hof, aan de Mollaan 
4 in Bloemendaal, betekent dat 
heel veel prachtige en kleurrijke 
bloei. Van mei zijn er nog wel wat 
bloeiende planten te vinden en 
daar komen nu vele soorten bij. 
Klaprozen vallen erg op met hun 
felle rood. Toortsen, lange slungels 
vol met kleine bloempjes, allerlei 
soorten grassen met kleurrijke 
stengels en aren, het helder gele 
zonneroosje, de prachtige witte 
pluimen van de poelruit en de 
moerasspirea, het rood van de 
Zwolse anjer, hier en daar bloei-
ende orchideetjes, diverse soorten 
wikke, margrieten, gele morgen-
ster (ook wel 'boksbaard' genoemd) 
en natuurlijk het bitterzoet, te veel 
om op te noemen, verlokkend om 
naar te komen kijken. Rond het 
feest van Sint Jan (24 juni) is het 
meestal op z'n mooist. En dat vin-
den vele soorten vlinders, zoals 
het zandoogje en het blauwtje, en 
vele insecten ook.
Onze nieuwe bijenkast is nu volop 
in bedrijf en misschien kunt u er al 
in kijken hoe zo'n volkje bezig is.
Toen Thijsse in 1925 met zijn Hof 
begon, noemde hij haar 'planten- 
en vogeltuin'. De planten vallen 
meestal wel behoorlijk op. Met 
de vogels is het wat ingewikkel-
der. Daarvoor kunt u het beste op 
diverse plekjes in de Hof eens een 
tijdje rustig op een bankje gaan 
zitten. En dan kijken, luisteren 

en stil zijn. In deze tijd van het 
jaar wonen er in de Hof meestal 
zo'n 70 paartjes vogels verdeeld 
over 25 soorten. Zie voor meer 
informatie www.thijsseshof.nl en 
kijk naar het jaarverslag 2014. De 
meeste broedvogels zijn koolme-
zen, pimpelmezen, staartmezen 
en glanskopmezen, maar ook 
merels en houtduiven zijn goed 
vertegenwoordigd. Als u goed luis-
tert, hoort u winterkoning, tjiftjaf, 
roodborst, heggenmus, boomkle-
ver en boomkruiper, de zwartkop 
en de vink zeker. Een goudvink 
hebben we ook, maar die laat zich 
niet makkelijk zien.
Dan zijn er diverse vogelsoorten, 
die bij ons komen foerageren. Een 
sperwer of een buizerd laat zich 
regelmatig zien en bij de vijver de 
blauwe reiger en het ijsvogeltje. 
Met behulp van een goed vogel-
boek kunt u zo nog een aardige 
vogelkenner worden.
Vorige maand schreef ik over het 
zevenblad. Als u het niet in uw tuin 
wilt hebben: niet eruit trekken, 
maar afknippen. Dat doet u nu al? 
Prima, vooral volhouden!
Misschien heeft u ook de grote 
brandnetel (zie foto) in uw tuin. Als 
die tuin groot is, zou ik ze laten 
staan. Leuke broedplaats voor veel 
vogels en lekker om soep van te 
maken, want de plant is rijk aan 
eiwitten, mineralen en vitaminen 
(zie www.degulleaarde.nl en zoek 
brandnetelsoep). Jonge spruiten 
kunt u eten als spinazie; de voe-
dingstoffen daaruit hebben een 
gunstige invloed op uw haar, huid 
en bloed.
Zo merkt u maar weer. De natuur 
is hartstikke gezond.

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto)

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in juni

Brandnetel.

bennebroek - Als eerbetoon aan David 
Eliza van Lennep, die rond 1900 bijna 
25 jaar burgemeester was in Heem-
stede en het dorp door grote ontwik-
kelingen heen loodste, heeft de his-
torische vereniging Heemstede-Ben-
nebroek afgelopen week een Erfgoed-
prijs uitgereikt. Uit drie nominaties 
heeft een jury uiteindelijk gekozen 
voor de trambrug in Bennebroek. Olga 
van der Klooster noemde namens de 
jury de onlangs fraai gerestaureerde 
brug 'van eigentijdse waarde,  een 
markeringsplek en plaats van rust'.

door Marilou den Outer

De prijs werd uitgereikt aan ver-
tegenwoordigers van de stichting 
MOVE (Museum voor het openbaar 
vervoer en straatbeeld), die er voor 
gezorgd heeft dat de trambrug over 
de Bennebroekervaart een nieuw 
gezicht kreeg. Op een creatieve 
manier zijn aspecten van de tram-
brug weer zichtbaar gemaakt, en in 
feite mooier gemaakt dan hij ooit 
was. De NZH tram reed erover van 
1932 tot 1949, als onderdeel van de 
lijn Haarlem-Leiden.
De andere genomineerden voor de 
eerste David Eliza van Lennep Erf-
goedprijs, die mogelijk werd na een 
legaat van mevrouw Zonneveld uit 
Heemstede, waren: de koepel op de 
Overplaats bij de Hartekamp en  het 
huis Raadhuisstraat 42. Dit laatste is 
een woonhuis uit 1875, een van de 
weinige uit die tijd die nog over zijn 
in Heemstede. Het huis, dat geen 
monumentenstatus heeft, is door 
de bewoners met behoud van origi-

nele elementen gerestaureerd.
De prijs werd uitgereikt tijdens de 
jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van 
de historische vereniging Heemste-
de-Bennebroek.
Het gaat de vereniging goed, heeft 
1170 leden en nog steeds licht groei-
end. De vereniging organiseert het 
hele jaar door activiteiten zoals 

lezingen en excursies, werkt mee 
aan de Open Monumentendagen en 
houdt een vinger aan de pols als het 
gaat om plannen waar karakteris-
tieke plaatsen en gebouwen in het 
geding zijn. Elk kwartaal verschijnt 
'Heerlijkheden', een fraai uitge-
geven blad over de historie in het 
gebied, dat al 42 jaargangen telt. x

Erfgoedprijs voor trambrug
'Een markeringsplek en plaats van rust'

Rechts voorzitter Jaap Verschoor, met naast hem de twee vertegenwoordigers 
van stichting MOVE, de initiatiefnemers voor de restauratie van de trambrug in 
Bennebroek (Foto: Marilou den Outer).

HEEMSTEDE - Op woensdag 3 juni 

heeft de gemeenteraad van Lansin-

gerland (Zuid-Holland) besloten de 

Heemsteedse wethouder Pieter van 

de Stadt bij de minister van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties 

voor te dragen als de nieuwe burge-

meester.

In Heemstede is Pieter van de Stadt 
sinds 2006 wethouder voor de VVD. 
Zijn huidige portefeuille bevat onder 
meer financiën, verkeer en vervoer, 
waterstaat, groen en openbare 
ruimte. In voorgaande collegeperi-
odes was hij onder andere verant-
woordelijk voor volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening, bouwkunde en 
sociale zaken.
Ook was hij van 2004 tot 2006 
gemeenteraadslid voor de VVD.
"In Heemstede heeft hij zich laten 

kennen als een wethouder die 
bijzonder toegankelijk is voor inwo-
ners en graag het gesprek met hen 
aangaat. Ook bij moeilijke kwesties 
schroomt hij de dialoog niet. Hij is 
verbindend, enthousiast en voortva-
rend. Met zijn vertrek verliest Heem-
stede een sterke wethouder, maar 
we feliciteren de gemeente Lansin-
gerland met hun nieuwe burgemees-
ter. We wensen Pieter van de Stadt 
veel succes en geluk in zijn nieuwe 
werk- en woonomgeving", aldus het 
gemeentebestuur in een reactie.
De installatie vindt naar verwachting 
plaats op maandag 14 september 
in het gemeentehuis van Lansinger-
land.
Wie Pieter van de Stadt in Heem-
stede zal opvolgen als wethouder is 
nog niet bekend. x

Wethouder voorgedragen als 
burgemeester Lansingerland



  6

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Lekker naar het strand,
werk of de stad met een

scooter van
SCOOTS2GO

Leuke nieuwe en gebruikte
Vespa, Sym, Kymco,

Piaggio, AGM scooters.
Ook onderhoud en banden.
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 140,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

TuinbedrijfKennemerland.nl
Gratis offerte aan huis.
Gratis zand bij aanleg
0681331132

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

CHILDE
k het voorn
a de zome
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AMERAPPARtrum Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k

De Wending.
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€ 500,- per maan

inclusief.
7003
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

heemstede - De kunstmarkt die afgelo-
pen zondag 7 juni door de winkeliers-
vereniging van de Jan van Goyenstraat 
in Heemstede werd georganiseerd 
was er een om in te lijsten. Meer dan 
60 kunstenaars presenteerden hun 
werk aan het Heemsteedse publiek. 
"Ik kom elk jaar en ben nog nooit met 
lege handen naar huis gegaan", zegt 
een van de bezoekers tegen een kun-
stenares.

door Christa Warmerdam

De kunstenaars die op de kunst-
markt staan komen vanuit het hele 
land. "Dit is voor mij de eerste keer 
in Heemstede en tweede keer dat ik 
op een kunstmarkt sta", zegt Anouk 
Maria van Deursen uit Amsterdam. 
Haar schilderijen omschrijft zij 
zelf als dromige portretten. Naast 
schilderijen bestaat haar werk uit 
fotobewerkingen en grafisch werk. 
Volgens van Deursen is de kunst-
markt van de Jan van Goyenstraat 
'de perfecte plek' om haar kunst te 
laten zien. "Alles zit mee vandaag, 
mooi weer, aardige mensen en veel 
kunstliefhebbers."

Opdracht
Susanne Trussner uit Vijfhuizen 
staat ook voor de eerste keer op 
de markt. Haar abstracte, kleurige 
acrylschilderijen trekken de aan-
dacht van menig kunstliefhebber. 
De kraam van Lorraine Mac Leod, 
met vrolijke keramieken vogels, 
wordt niet door de kunstenares 
zelf, maar door haar dochter en 
man gerund. "Mijn vrouw is thuis 
in Breda", legt haar man Hennie 
Schenk uit. "Vorig jaar heeft ze 
ook op deze markt gestaan en dat 
beviel zo goed dat ze dit jaar weer 
wilde, maar ze heeft plotseling een 
grote opdracht binnengekregen. 
Die moest snel af, dus nemen wij 
voor haar waar." Vader en dochter 
vinden het overigens helemaal 
geen straf om naar Heemstede af te 
reizen. "Welnee, het is mooi weer 
en hartstikke gezellig hier!", zegt 
Schenk lachend.
Reisfotografe Paulien van der Geijs 
hoefde niet van zover te komen. De 
Haarlemse heeft een aantal prach-
tige foto's van haar reis in India bij 

zich. "Elke foto lijkt wel een eigen 
verhaal te vertellen", merkt een 
bezoekster op terwijl ze verder 
wandelt met een groepje vriendin-
nen.

Discussie
Binnen de groep ontstaat al snel dis-
cussie welk kunstwerk het mooiste 
van de hele markt is en wat er bij 
de dames het beste in hun huis zou 
staan, hangen of passen. De vier 
dames worden het niet eens. "Een 
acrylschilderij of een beeld van 
keramiek, het is ook niet verge-
lijken met elkaar", merkt een van 
hen op. Uiteindelijk besluiten de 
vier een terrasje te pakken. Hoewel 
daar in ook weer keus genoeg is, 
want wordt het Restaurant Cheval 
Blanc, Proeflokaal de Groene Druif 
of IJssalon Puur Gelato? De dames 
moeten echter pakken wat ze pak-
ken kunnen, want bijna alle stoelen 
zijn bezet en dat is misschien maar 
beter ook, want dat scheelt een 
hoop gediscussieer. x

Kunstmarkt Jan van Goyenstraat 
in Heemstede is om in te lijsten

Zon, muziek en heel veel kunst (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Stefan en Marijke Ohlen-
busch zijn sinds 1 mei van dit jaar 
eigenaar van 'Stefans brillen & len-
zen', aan de Binnenweg in Heem-
stede. "De zaak bestaat sinds 1978 
en Stefan werkt al meer dan tien jaar 
in de zaak, dus helemaal nieuw is 
het niet", legt Marijke uit. "Maar nu 
de zaak van ons is, gaan we toch een 
aantal dingen veranderen. We willen, 
naast de vaste collectie, ons nog meer 
gaan specialiseren in kinder-, beeld-
scherm- en sportbrillen."

door Christa Warmerdam

Stefan zit al sinds 1992 in het opti-
cienvak. "Sinds die tijd is er heel wat 
veranderd", legt hij uit. "Heel vroe-
ger, ver voor mijn tijd, stond de opti-
cien zelfs nog met een witte jas aan 
in de winkel en was er weinig keus. 
Tegenwoordig is een bril veel meer 
een mode accessoire geworden. De 
brillen zijn jong, hip, trendy en 
komen uit modesteden als Milaan 
en Parijs."
Stefan en Marijke gaan in hun zaak 
meer aandacht aan de sport- en kin-
derbrillen besteden. Marijke: "We 
hebben zelf jonge kinderen en zien 
dat daar vraag naar is. Datzelfde 
geldt voor de sportbrillen. Het is 
niet meer van deze tijd dat sporters 
met een ouderwets, stalen brilletje 
met krulveren lopen. Dat willen 
de mensen ook niet meer. Daarom 

hebben wij brillen van bekende 
sportmerken als Nike en Adidas. 
Ook voor onze zonnebrillen spelen 
we in op de huidige wensen, naast 
de bekende merken hebben wij als 
enige in de regio zonnebrillen van 
het merk Maui Jim. Zonnebrillen 
van Maui Jim zijn allemaal voorzien 
van de gepatenteerde Polarized-
Plus2Lens Technology, die bekend 
staat om de volledige afschaffing 
van verblinding door licht en alleen 
krachtige kleuren doorlaat."
De Binnenweg is een hele leuke 
winkelstraat waar meerdere optiek-
zaken te vinden zijn, maar dat laat-
ste ziet het echtpaar als een groot 
voordeel. Stefan: "Elke ondernemer 
runt zijn zaak op zijn eigen manier 
en onderscheidt zich door te spe-
cialiseren. Het is hier net een bril-
lenboulevard, waar voor iedereen, 
jong en oud, wel een geschikte bril 
te vinden is."
Stefans brillen & lenzen is te vinden 
aan de Binnenweg 114 in Heemste-
de. De openingstijden zijn: dinsdag 
tot en met vrijdag van 09.30 tot 
17.30 uur, zaterdag van 09.30 tot 
17.00 uur en donderdagavond op 
afspraak. Kijk voor meer informatie 
op www.stefansoptiek.nl. x

"Het is hier net een 
brillenboulevard"

Stefan en Marijke Ohlenbusch zijn 
eigenaar van Stefans brillen & lenzen 
(Foto: Christa Warmerdam).

Fiets knalt op auto

overveen - Een fietsster is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met 
een auto. Om even voor vijf uur ging het mis op de kruising van de Bloemendaal-
seweg en de Zijlweg in Overveen. De vrouw kwam door de aanrijding met haar 
fiets ten val en raakte gewond. Omstanders schoten het slachtoffer in afwach-
ting van de hulpdiensten te hulp. Ambulancebroeders hebben de gewonde 
vrouw behandeld aan haar verwondingen en hebben haar meegenomen naar 
het ziekenhuis. De politie nam bij zowel de automobiliste als de fietsster een 
alcoholtest af, maar geen van beiden bleek gedronken te hebben (Foto: Rowin 
van Diest). x

heemstede - Bijna iedere week draait 
er bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, een film in de 
Theaterzaal. Op woensdag 17 juni 
is dat een romantische komedie 
geregisseerd door Woody Allen 
met Emma Stone, Colin Firth 
en Marcia Gay Harden, over een 
vrouwelijk medium en een mees-
ter-illusionist. Deze woensdag-
avondfilm vangt aan om 20.00 
uur. De entreeprijs bedraagt 6,50 
euro. Om te reserveren kan men 
bellen van maandag tot en met 
donderdag tussen 09.00 en 16.00 
uur en op vrijdag tussen 09.00 en 
12.00 uur: tel. 023-5483828 (kies 
1). x

Film in Luifel

haarlem - Op zaterdag 13 juni vindt 
de Huis- en tuinmarkt plaats op 
de Dreef in Haarlem. Deze geva-
rieerde markt biedt tweedehands, 
nieuwe en zelfgemaakte artike-
len. De Huis- en tuinmarkt duurt 
van 10.00 tot 16.30 uur. x

Huis- en tuinmarkt 
op de Dreef
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Duurzaam, gezond en prettig (samen)leven

Titia las over ‘je bewustzijn trainen’ 
en er ging een wereld voor haar 
open. Ze volgde verschillende 
opleidingen en werkte aan haar 
persoonlijke ontwikkeling. Aandacht 
en compassie kwamen op haar 
pad en ze vond ruimte, warmte en 
lichtheid. “Ik heb een passie voor 
mindfulness en compassie en geef 
met veel enthousiasme, warme 
betrokkenheid en humor sinds 2007 
trainingen hierin. De trainingen zijn 
diepgaand en toch ook eenvoudig. 
Je bent meer vrij van de omstandig-
heden in en om je heen. Er ontstaat 
een keus hoe je ergens mee om wilt 
gaan.”
In 2016 start Titia met ‘Met 
Aandacht en Compassie’. Dit is voor 

deelnemers, die beide voorgaande 
trainingen intensief gedaan heb-
ben. Titia: “Ik zie vaak dat er na een 
training behoefte is elkaar te blijven 
ontmoeten en de opgedane vaar-
digheden te beoefenen.”
Titia heeft speciaal voor mantelzor-
gers een mindfulnessprogramma. 
“Het zou geweldig zijn als nog veel 
meer mantelzorgers ondersteuning 
krijgen met een professionele mind-
fulnesstraining. Ik benader orga-
nisaties voor sponsoring en ga de 
mindfulnesstraining aan mantelzor-
gers geven. Zelf deel ik naast mijn 
werk, de zorg voor mijn 90-jarige 
moeder.” “Ik vind elke training weer 
bijzonder, de uitwisseling, de ont-
dekkingen, inzichten en humor.” 

DRIEHUIS - “Ik ben in Indonesië geboren in een dorp waar een guerril-
la-oorlog uitbrak”, legt Titia Rootselaar uit. “We hebben een halfjaar in 
de rimboe geleefd, een heftige ervaring die het gezin heeft beïnvloed. 
Toen ik uit huis ging, was ik er vast van overtuigd dat er behalve de 
zwaarte die dit gaf, ook iets anders zou zijn.”

Met aandacht en compassie

Titia van Rootselaar
Mindfulness & Compassie Velsen
Van Maerlantlaan 8 Driehuis
Tel. 0255-577414, mobiel: 06-12912252 www.compassie-training.nl

Die verbinding met de natuur en 
het dagelijks leven is in de lichte en 
pure ruimte van Yoga Bloemendaal 
dan ook goed te voelen. “We leg-
gen die relatie en...”, licht Natanja 
toe, “Yoga betekent ‘juk’, oftewel 
‘verbinding’ van lichaam, adem en 
geest. We willen allerlei verschillen-
de mensen, die allemaal hun eigen 
specifieke wensen hebben, samen 
brengen.” Want dan ontstaat er iets 
moois, heeft het team van Yoga 
Bloemendaal gemerkt. “Ons cen-
trum is een plek voor iedereen. We 
zijn allemaal uniek, en tegelijkertijd 
ook op zoek naar hetzelfde: rust en 
ruimte in lichaam en geest. Bij Yoga 
Bloemendaal komt dat samen. ‘Yoga 

is… alles in één’.”

De docenten die lesgeven bij Yoga 
Bloemendaal hebben ieder hun 
eigen discipline. Zo kan je bij Yoga 
Bloemendaal terecht voor Detox 
Yoga, Stress Relief Yoga & Meditatie, 
Kundalini Yoga, Yin Yoga, Pilates, 
Mindfulness en Rots & Water voor 
kinderen. 

Zelf geeft Natanja Hatha Yoga, 
Mindful Yoga & Meditatie, en Kinder- 
& Tieneryoga. Als coach begeleidt 
ze privésessies, waarin haar ervaring 
met ademtherapie tot uiting komt. 
De thema’s van Natanja’s lessen 
staan vaak in het teken van de cha-

kra’s. In oktober start zij een serie 
workshops “Ontdek de chakra’s”, 
voor diegenen die verdieping zoe-
ken in hun fysieke en mentale yoga-
beoefening: 7 chakra’s, 7 workshops, 
7 zondagen. 

Regelmatig worden er workshops 
en lezingen gehouden bij Yoga 
Bloemendaal. Kijk voor meer infor-
matie op www.yoga-bloemendaal.nl

Yoga Bloemendaal huist sinds augustus 2013 in een prachtig ver-
bouwd jaren dertig pand aan de Korte Kleverlaan in het hartje van 
Bloemendaal. “Op deze plek wordt mijn passie om te verbinden 
gebundeld met de wens om samen mooie dingen te creëren”, vertelt 
initiatiefnemer Natanja van den Brink.

Yoga Bloemendaal - Alles in één

Yoga Bloemendaal
Natanja van den Brink
Korte Kleverlaan 26, 2061 EE  Bloemendaal
Tel. 06 27093731, info@yoga-bloemendaal.nl

Uit eigen ervaring heeft zij onder-
vonden wat yoga en mindfulness in 
een vervelende periode voor haar 
heeft betekend. “Het heeft de kijk 
op mijzelf en de wereld om mij heen 
erg veranderd”   
Hanke  is vele jaren in de kinderop-
vang en het onderwijs werkzaam  
geweest en ze besefte dat yoga en 
mindfulness op haar zo’n invloed 
heeft gehad, dat het heel mooi zou 
zijn wanneer kinderen dit vanaf 
jongs af aan al zouden meekrijgen. 
Vele opleidingen en cursussen 
verder is Hanke haar eigen bedrijf 

‘jouwmoment.nu’ gestart. Met heel 
veel plezier en op speelse wijze 
geeft ze haar lessen en trainingen in 
Hoofddorp en vanaf september ook 
in Haarlem.
Ouders bellen haar om te bedanken 
voor wat ze aan hun kind meegeeft 
en kinderen en jongeren vertellen 
spontaan dat ze de oefeningen die 
ze geleerd hebben gebruiken bij 
een tandartsbezoek of een toets op 
school.
Hanke is gelukkig en dat straalt ze 
ook uit! Haar doel is om zowel in 
haar eigen lessen als op scholen 
zoveel mogelijk kinderen te leren 
hoe ze zich lichamelijk en geestelijk 
kunnen ontspannen. 
Wil jij je kind en/of jezelf ook een 
cadeau voor de rest van je leven 
geven? 

Kijk voor meer informatie op 
www.jouwmoment.nu of mail naar 
info@jouwmoment.nu.

Dit zou zomaar een vraag kunnen zijn die Hanke den Boer van 
‘Jouwmoment.nu’ aan je kan stellen. Hanke geeft kinder- en tiener-
yoga, mindfulnesstrainingen voor jong en oud en kinderyogatherapie. 

“Waar zit jouw boosheid in je lichaam? Kun je dit aanwijzen?”

Hanke den Boer
Website: www.jouwmoment.nu 
Emailadres: info@jouwmoment.nu
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overveen - Op zaterdag 20 en zondag 
21 juni wordt op Landgoed Elswout 
in Overveen voor de tweede keer 
het Yogafestival Haarlem georga-
niseerd. Vorig jaar was het evene-
ment met zo'n duizend bezoekers 
een groot succes. "Yoga is op dit 
moment heel populair. Mensen zijn 
in deze hectische wereld op zoek 
naar rust en vinden dat in yoga", 
zegt Christel Gouweleeuw, zakelijk 
directeur van het Yogafestival.

door Christa Warmerdam

De slogan van het festival is 'Yoga 
is voor iedereen'. "Dit festival is 
leuk voor elke leeftijd", legt Chris-
tel Gouweleeuw uit. "Dat hebben 
we vorig jaar ook echt zo ervaren. 
Jong en oud en hele families kwa-
men naar het festival en dat geeft 
een ontzettend leuke sfeer. Die 
sfeer willen we dit jaar natuur-
lijk ook weer en daarom hebben 
we een uitgebreid programma 
samengesteld waar voor elk wat 
wils te vinden is. Dit jaar heb-
ben we bijvoorbeeld op zondag 
verschillende kinderyoga-, tie-
neryoga- en mindfulnesslessen. 
Op zaterdagmiddag zijn er speci-
ale familieyogalessen in de begin-
nerstent. Speciaal voor Vaderdag 
komt Woodwerk langs met de 
Ouder en Kind Timmerclub."

Genot
Een aantal zaken is nieuw dit jaar. 
Gouweleeuw: "Omdat we van 
vorig jaar geleerd hebben of door 
voortschrijdend inzicht. Zo wordt 
het thema 'het tweede chakra en 
genieten' explicieter uitgedra-
gen en staan de yogaworkshops 
en de lezingen in het teken van 
het 2015-thema. De verschillende 
lezingen zelf zijn ook nieuw in 
het programma. De tenten zijn 
dit jaar ook groter. Twee tenten 
kunnen maar liefst honderd per-
sonen op een yogamat herbergen, 
drie tenten zijn goed voor veertig 
matten elk en in de lezingentent 
kunnen zo'n tachtig mensen per 
keer naar de sprekers komen luis-
teren."

Verbeteringen
Ook het Proefplein is verbeterd. 
Vuur & Vlam is de hoofdcateraar 
van het festival, waarvoor bezoe-

kers van tevoren online lunch- en 
dinerbonnen kunnen kopen. "Dat 
is wel zo handig, dan hoeven de 
mensen niet in de rij voor festival-
kassa." Net als vorig jaar is er een 
Bazar, die, evenals het Proefplein 
en het hele terrein van Landgoed 
Elswout, tijdens het festival gratis 
toegankelijk is. Bezoekers kunnen 
bij maar liefst 22 aanbieders voor 
verantwoorde- en yogalifestyle-
producten terecht. "Festivalgan-
gers kunnen gratis naar binnen en 
kunnen naast een dagkaart, losse 
kaartjes kopen voor de verschil-

lende workshops. Wat dat betreft, 
is er dus ook voor elke portemon-
nee wel iets bij", laat Christel Gou-
weleeuw tot besluit weten.
Kijk voor meer informatie op: 
www.yogafestivalhaarlem.nl.

Speciaal voor de lezers van De Haar-

lemmer heeft het Yogafestival Haar-

lem een 'Mail en win actie'. Mail naam 

en adres o.v.v. 'actie De Haarlemmer' 

naar contact@yogafestivalhaarlem.

nl. Onder alle inzenders worden twee 

dagkaarten ter waarde van 150 euro 

verloot. x

Yogafestival: "Mensen zijn in 
de hectiek op zoek naar rust"

Mail en maak kans op twee gratis dagkaarten

Tijdens het Yogafestival Haarlem, op Landgoed Elswout in Overveen, zijn er vele 
lessen waaraan men kan meedoen (Foto: pr).

Zaterdag 13 juni

10.00-11.00 uur | Gratis kennisma-

kingsworkshop Ouder & Peuteryoga

Lijkt het je leuk om samen yoga te 
doen met je kind? kom dan naar 
de gratis kennismakingsworkshop. 
Samen spelen, bewegen, zingen, 
dansen en ontspannen. Yoga met je 
peuter is een plezierige manier om 
de onderlinge band te versterken.
Annet van de Rhee, Haarlem.
19.30-23.45 uur | Buddha @ The Beach 

Danceparty bij De Haven van Zand-

voort

De dj's verzorgen een zonnige, muzi-
kale mix met zwoele latin, Arabische 
rai, Afrikaanse ritmes en gypsy en 
Balkan beats, afgewisseld met de 
nodige funk, soul, rock en heden-
daagse dance.
Buddha Events, Zandvoort.

Zondag 14 juni

15.00-22.00 uur | Danceparty bij Man-

go's on the Beach

Dansen op de zondagmiddag op 
swingende wereldmuziek bij Man-
go's Beachbar. Dj's Cem en Skywal-
ker toveren met latin, Arabic, Afri-
can, Balkan, Iers; groovy and sexy.
SpiritDance, Zandvoort.

Dinsdag 16 juni

20.00-21.30 uur | Stressvrij leven!: 

interactieve lezing met speciale aan-

bieding

Ontdek hoe je makkelijk en snel 
stress omzet in ontspanning en de 
oorzaak van stress bij de wortel aan-
pakt. Ik werk met een methode, die 

snel en gemakkelijk stress omzet 
in ontspanning en de oorzaken van 
stress effectief aanpakt: Psych-K. 
Wil je naar deze lezing komen, meld 
je dan snel aan, het aantal plaatsen 
is beperkt (20).
Jacqueline de Vries-van Es, Haarlem.

Woensdag 17 juni

14.00-18.30 uur | Open middag prak-

tijk De Vreugdevolle Bron

Tijdens deze middag heb je de 
mogelijkheid om: vragen te stellen 
(bijvoorbeeld of Chinese genees-
kunde jou kan helpen), informatie te 
krijgen over acupunctuur, Chinese 
kruiden en voeding, een korte proef-
sessie te ervaren, te genieten van 
een kopje kruidenthee en lekkere 
gezonde versnaperingen.
Geert Heidema, Haarlem.

Vrijdag 19 juni

20.00-22.00 uur | Workshop 'Life 

begins at the end of your comfort 

zone'

Durf je te spelen met je comfort 
zone? Durf jij van tevoren niet te 
weten wat je gaat doen? En het dan 
toch te doen? Deze avond gaat over 
spelen en over uitdagingen. Over 
plezier kunnen hebben in het verleg-
gen van je comfortgrens. En dat in 
een kleine setting gewoon eens te 
proberen. Speel je mee?
Karina de Jong, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Buddha @ The Beach Danceparty 
(Foto: pr).

Lezing Stressvrij Leven (Foto: pr).

haarlem - Bewust Haarlem is het 
platform voor iedereen met een 
hart voor duurzaam, gezond en 
plezierig (samen)leven in Haarlem 
en omstreken. Op de website www.
bewusthaarlem.nl staan het aan-
bod van zo'n 300 actieve professio-
nals en organisaties en een handig 
agendaoverzicht van alles wat er te 
doen is in de regio. Bewust Haar-
lem is partner van het Yogafestival 
Haarlem. x

Bewust Haarlem

overveen - Yogafestival Haarlem biedt 
voor iedereen yogalessen tijdens het 
weekend van 20 en 21 juni; dus ook 
voor kinderen in alle leeftijden. Die 
kunnen meedoen met verschillende 
kinderyoga-, tieneryoga- en mind-
fulnesslessen of een van de andere 
kinderactiviteiten. En ook zijn er spe-
ciale familieyogalessen; met het hele 
gezin op de yogamat.

Er zijn familieyogalessen in de 
beginnerstent en op zondag staan 
daar de kids centraal. Bij ouder-/
kindyoga mag de ouder gratis mee.
Verder is er de kinderkookwork-
shop door Goed Zoet. In deze 
workshop leert Marjolein hoe je 
rozemarijn-kruidenolie en citroen/
munt-limonade moet maken. Alles 

wordt bereid met verse kruiden en 
je gaat naar huis met een glazen 
flesje en potje, die lekker ruiken 
én smaken.
Ook kunnen kinderen op avontuur 
met de boswachter. Aan de hand 
van opdrachten laat boswachter 
Marieke van Landgoed Elswout je 
kennismaken met de bijzondere 
planten, maar ook met de verha-
len uit de rijke geschiedenis van 
Elswout.
En er zijn een tekenworkshop door 
Een Allegaartje, de Ouder en Kind 
Timmerclub door Woodwerk en de 
jeugd kan spelen met klankscha-
len. x

Met hele gezin op yogamat

Ook voor kinderen is er genoeg te 
beleven op 20 en 21 juni (Foto: pr).

overveen - Geen festival zonder 
heerlijke hapjes en drankjes. Ook 
het voeden van de inwendige 
mens valt wat Yogafestival Haar-
lem 2015 betreft onder het thema 
'genieten'. Bezoekers kunnen 
hiervoor terecht op het Proefplein 
op het festival. Daarnaast kunnen 
de yogi's op het sprookjesachtige 
festivalterrein van Landgoed Els-
wout naar hartenlust shoppen op 
de Yogalifestyle Bazar. De Bazar 
bevindt zich langs de paden naar 
de tenten en is op zaterdag en zon-
dag geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Tijdens het festival kunnen 
bezoekers verder genieten van 
'mix & match'-moestuinlunches 
of een nagenietersdiner. Ze kun-
nen hun maaltijd helemaal zelf 
samenstellen. Lunch- en diner-
bonnen zijn vooraf online aan te 

Smullen en 
shoppen

Ook de lekkerbekken komen aan hun 
trekken (Foto: pr).

schaffen voor respectievelijk 7,50 
euro (aan de festivalkassa 9,50 
euro) en 12,50 euro (aan de fes-
tivalkassa 14,50 euro). Zowel het 
Proefplein als de Bazar is ook zon-
der festivalkaartje voor iedereen 
vrij toegankelijk. x

haarlem - Van 27 april tot en met 
2 mei collecteerde het ZaaiGoed-
Fonds voor het Oranje Fonds in 
Haarlem. Het ZaaiGoedFonds 
ontvangt de helft van het opge-
haalde bedrag van het Oranje 
Fonds. Daarmee wil het ZaaiGoed-
Fonds voor mensen met dementie 
een 'moestuinierboek op maat' 
maken. De andere helft van de 
opbrengst besteedt het Oranje 
Fonds aan sociale initiatieven in 
Noord-Holland. Het opgehaalde 
bedrag wordt zo voor honderd 
procent besteed aan sociale doe-
len in de nabije omgeving. Het 
ZaaiGoedFonds heeft in totaal 
1.259,83 euro opgehaald. x

ZaaiGoedFonds
haalt 1.200 euro op
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Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

Wij zijn er 
voor u
Met een gerust hart op vakantie? 
Onze CAREGiver neemt de zorg voor 
uw partner, vader of moeder over 
terwijl u bijtankt. 
t 023 82 00 392
i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland
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heemstede - Het is dit jaar zestig jaar 
geleden dat Dick Bruna zijn eerste 
Nijntje-boek publiceerde, in recht-
hoekig formaat, en met een Nijntje die 
veel weg had van een knuffeldier. Pas 
sinds 1963 heeft het konijn de strakke 
puntige oren en de bolle wangen die 
het altijd zou blijven houden, en zijn 
de boekjes in vierkant-formaat. Tot 
ver buiten de landsgrenzen is Nijntje 
inmiddels een succes. Niet verwon-
derlijk dus dat boekhandel Blokker in 
Heemstede deze verjaardag aangreep 
om ook het eigen zestigjarige bestaan 
onder de aandacht te brengen van het 
winkelend publiek.

door Marilou den Outer

Voor de kinderen was er afgelopen 
zaterdag een clown met ballonnen, 
en wie wilde kreeg een afbeelding 
van Nijntje op de wang geschminkt. 
Voor schminkster Merissa een niet 
al te moeilijke klus: "Normaal teken 
ik op kinderfeestjes en evenemen-
ten uitgebreide partronen op de 
gezichten, vandaag heb ik het mak-
kelijk: een paar lijntjes en Nijntje 
is klaar."
Ondertussen komt Blokker-eige-
naar Arno Koek langs met een doos 
Nijntje-chocolaatjes, afkomstig van 
de uitgever van de jarige Nijntje. 
Dergelijke evenementen doet Koek 
steeds vaker. De boekhandel is de 
afgelopen zestig jaar flink veran-
derd. De familie Blokker begon de 
boekwinkel in 1955 aan de Brons-
teeweg in 1955, om later te ruilen 
met ijzerwarenhandel Fixit, voor 
een plek op de Binnenweg. Sinds 
negen jaar drijft Arno Koek de zaak, 
samen met zes medewerkers.
Sinds zijn aantreden heeft Koek te 
maken met de opkomst van inter-
netwinkels, een probleem dat hij 
echter niet zo groot wil maken: 
"We zijn al snel lid geworden van 
de inkooporganisatie Libris. Daar-
door hebben ook wij een webwin-
kel waarin mensen 24 uur per dag 
een boek kunnen bestellen en laten 
thuisbezorgen of zelf in de winkel 
afhalen." Koek wil benadrukken 
dat de boekhandel een zelfstandige 
zaak is. "Geen keten dus, we kun-
nen zelf bepalen wat we inkopen." 
Zo kan hij het aanbod afstemmen 
op de Heemsteedse boekliefhebber. 

Met veel literatuur, maar ook een 
mooie kinderboekenafdeling is er 
wat Koek betreft belangrijk, even-
als een goede non-fictieafdeling.
Om het contact met de klanten te 
verstevigen worden in de winkel 
regelmatig lezingen en signeerses-
sies georganiseerd. Vorige maand 
nog was het schrijversechtpaar 

Nicci French te gast. De winkel 
heeft sinds een jaar ook een eigen 
leesclub. Een club met vrijheid: een 
deelnemer is niet verplicht voor elk 
boek te komen. Maar wie zin heeft 
in Een portret van een Man, door 
Jens Christian Grøndahl zal er deze 
week zeker bij zijn. x

Boekhandel Blokker 
en Nijntje 60 jaar

Kinderen konden geschminkt worden bij de boekhandel in Heemstede (Foto: 
Marilou den Outer).

bloemendaal - MAX' NPO Radio 1-pro-
gramma 'Twee Dingen' heeft de 10van-
MAX in het leven geroepen. Deze lijst 
omvat de tien meest inspirerende, 
onbekende ouderen van Nederland. 
Mida Schutte (88) uit Bloemendaal 
is genomineerd om kans te maken op 
een plek in de 10vanMAX.

Met de 10vanMAX gaat Twee Dingen 
op zoek naar onbekende, 'gewone', 
maar vooral inspirerende oudere 
Nederlanders, die bijzondere din-
gen doen voor hun omgeving en 
daarmee een inspiratie zijn voor 
anderen. Wat maakt deze lijst zo 
bijzonder? Iedereen mag iemand 
nomineren om de meest inspireren-
de oudere van Nederland te worden. 
Laura Gulickx heeft Mida Schutte 
genomineerd: "Mida Schutte is al 
meer dan zestig jaar werkzaam als 
bewegingstherapeute en ze werkt 
nog dagelijks. Zij heeft momenteel 

een speciale band ontwikkeld waar 
ze tien jaar aan gewerkt heeft om 
mensen beter te leren lopen achter 
een rollator."
De jury, bestaande uit Tania Kross 
(juryvoorzitter), Hans van Breuke-
len, Hedy d'Ancona, Bas Haring en 
Astrid de Jong, zal uit alle genomi-
neerden bepalen wie de tien meest 
inspirerende, onbekende ouderen 
van Nederland zijn. De 10vanMAX 
wordt op maandag 31 augustus 
bekendgemaakt in Twee Dingen, 
vanaf dan kunnen de luisteraars 
stemmen op hun favoriet. De tien 
genomineerden zijn in de week 
van 7 tot 11 september te gast in 
de uitzending. Tot slot maakt Tania 
Kross op vrijdag 11 september 
in Twee Dingen de meest inspi-
rerende, onbekende oudere van 
Nederland bekend. Nomineren 
kan tot 21 augustus via de website 
www.10vanmax.nl. x

Mida Schutte uit Bloemendaal 
genomineerd voor 10vanMAX

haarlem - Anitra Louwers, Raad van 
Bestuur, opende op 4 juni de nieuwe 
JacobKliniek in Haarlem en sneed 
samen met geriatrisch fysiothera-
peut Marijntje Borgwat en verpleeg-
kundige Ria de Lange een speciale 
taart aan, die het hart van zorg van 
Sint Jacob weergeeft.  Een speciaal 
moment, dat samen met de revalidan-
ten en presentatrice Ria Bremer werd 
gevierd. Direct werd er ook geproost 
op een groei van nieuwe revalidan-
ten.

Vele gasten waren donderdag 4 juni 
aanwezig om de opening van de ver-
nieuwde JacobKliniek te vieren.
Aan de hand van twee inspirerende 
portretten (korte documentaires), 
die getoond werden, ging Ria Bre-
mer in gesprek met de hoofdrol-
spelers zoals Alfred Dresens, revali-
dant, en zijn dochter, de mantelzor-
ger. Een mooi en succesvol verhaal, 
want Dresens is al weer naar huis.
Ook ging Ria Bremer in gesprek met 
hoofdrolspeler en specialist oude-
rengeneeskunde Jacqueline Horn-
stra, daarbij sloot ook Monique 
Samsons aan, de klinisch geriator 
van de JacobKliniek. Enthousiaste 
professionele artsen, die vertelden 
over hun aanpak, de kracht van 
de multidisciplinaire teams en 
de motivatie om te werken bij de 
JacobKliniek met de onderschei-
dende, innovatieve aanpak.
Ria Bremer sprak ook met de mana-
ger zorg en dienstverlening, Ruth 
van der Esch, over deze vernieuwde 
aanpak van de zorg en revalidatie. 
Van der Esch gaf aan dat zij de kracht 
van samenwerken door de zorg en 
behandelaars zo enorm waardeert 
en dat dit zo goed uitwerkt voor de 
revalidanten. Juist die vernieuwde 
aanpak en het nieuwe pand, die dit 

geheel faciliteert, blijken echt suc-
cesvol. Een goed verhaal en de groei 
van revalidanten gaat door.
Het innovatieve concept van de 
JacobKliniek zit in het therapeu-
tisch klimaat, de 'healing environ-
ment', de aanpak en samenwerking 
van het team van specialisten en 
de zorg, maar zeker ook het goede 
eten van Hutten. Dit alles werkt 
mee aan het herstel van de revali-
danten. Stichting Sint Jacob blijft 
werken aan het vernieuwen van de 
revalidatie alsmede aan de woon-
zorgconcepten. x

Feestelijke opening van 
vernieuwde JacobKliniek

Anitra Louwers (tweede van rechts) 
snijdt samen met Ria de Lange (rechts) 
en Marijntje Borgwat (tweede van 
links) de taart aan. Ria Bremer kijkt 
toe (Foto: pr).

heemstede - Zaterdag 13 juni is er 
een voordracht van Fons Dellen 
over zijn boek 'Echte vrienden'. 
Deze voordracht vangt aan om 
15.30 uur in Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Dellen begon in 1984 als radio-
presentator bij De Wilde Wereld 
van de VPRO. Later presenteerde 
hij 'Nozems-a-gogo', 'Villa 65' en 
'Rumble'. Vanaf 1998 werkte hij 
voor tv-programma's als 'Lolada-
musica', 'R.A.M.', 'NOVA', 'VPRO'S 
Nederpopshow' en de tv-zender 
Geschiedenis 24. Hij schreef voor 
Het Parool, Vrij Nederland, Nieu-
we Revu, Oor en Vinyl, en speelde 
in de legendarische Zwolse punk-
band Schmucks44. Echte vrienden 
is Dellens romandebuut. x

Voordracht 
Fons Dellen haarlem - In Galerie Nieuw Schoten is 

de dubbelexpositie 'Grote en kleine 
meesters uit de periode 1880-1960' 
en 'Haarlem aan 't Spaarne' van start 
gegaan. Deze bijzondere expositie 
toont diverse werken waarop het 
Spaarne een belangrijke rol speelt.

Wat te denken van het schilderij 
van Herman Moerkerk waarop de 
verdeling van suikerbuiten tijdens 
de hongerwinter 1944/1945 is afge-
beeld. Hetzelfde geldt voor het 
schilderij van Herman Heuff, 'De 
Vissersbocht in Haarlem in winter-
stemming'. Links op het schilderij 
staan de grote pakhuizen van de 
firma H. Funke & Zoon, waarin 
destijds de roggebroodfabriek was 
gevestigd. Dan als laatste voorbeeld 
een schilderij van de hand van Adri-
aan Grootens, de leermeester van 

Theo van Doesburg. Dit Noord-Hol-
lands Landschap, getiteld 'Dag van 
Vreugde', is uitgevoerd in art-deco-
stijl en behoort tot de absolute top 
van Grootens' werk.
De Grote en kleine meesters laten 
zich onder andere vertegenwoordi-
gen door W. Verschuur, K. Verwey, 
H. W. Koekkoek, J. Briedé, L. Gestel, 
K. Maks, O.B. de Kat, W.G.F. Jansen 
en A.L. Koster.
De expositie kan worden bezocht 
tot en met zaterdag 4 juli. De galerie 
is geopend op vrijdag en zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur en tevens op 
afspraak. Galerie Nieuw Schoten is 
te vinden aan de Frans Halsstraat 17 
in Haarlem. x

Grote en kleine meesters 
in Galerie Nieuw Schoten

'Winter 1944-'45 Haarlem Voedsel-
voorziening Suikerbieten' van Her-
man Moerkerk (Foto: pr).
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HUIS & TUIN
MARKT

 
za. 13 juni op de DREEF

 
mooi 2e Hands, zelfgemaakt

Brocante , nieuw Huis en
Tuin, alsmede planten.

 
Kraam? BEL 06-10144717

 

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

RENOVATION
4YOU

__________________
renovaties, montage,

schilderen, stukadoren,
keukens, badkamers,
voegwerk, metselwerk

________________
goede prijs - goede mensen

Irek 0 626 663 785
renovation4you@live.nl

haarlem - Hebzuchtige inbrekers, 
frauderende dames, stelende kinde-
ren en voortvluchtige moordenaars. 
Vanaf 12 juni staat de Janskerk, het 
publiekscentrum van het Noord-Hol-
lands Archief, met de tentoonstelling 
'Gepakt!' volledig in het teken van 
misdaad en straf rond 1900.

Er schuilen spannende, ontroe-
rende, indrukwekkende en trieste 
verhalen achter de namen, delic-
ten en straffen in gevangenis- en 
rechtbankarchieven in de depots 
van het Noord-Hollands Archief. 

Het leven in de strafgevangenis 
bestaat rond 1900 uit 'eenzame 
opsluiting' in volstrekte anoni-
miteit. Gevangenen worden aan-
gesproken met een nummer in 
plaats van hun naam en buiten de 
cel moeten zij een masker op om 
elke vorm van communiceren met 
medegevangenen te voorkomen.

Met unieke objecten zoals een origi-
nele celdeur en slaapkooi en nooit 
eerder getoonde documenten zoals 
foto's van de Koepelgevangenis in 
aanbouw, signalementskaarten en 

spotprenten, krijgen misdaad en 
straf rond 1900 een gezicht.
De tentoonstelling is gratis te 
bezichtigen in de Janskerk, het 
publiekscentrum van het Noord-
Hollands Archief aan de Jansstraat 
40 in Haarlem. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met vrij-
dag en elke derde zaterdag van de 
maand van 09.00 tot 17.00 uur. 
Extra openingsdagen zijn er op 
zondag 14 juni, zondag 23 augus-
tus en zondag 30 augustus van 
12.00 tot 17.00 uur. x

Misdaad en straf rond 1900 krijgen gezicht in Haarlem

De bouw van gevangenis de Koepel (Foto: pr).
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Ja, ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van deze krant 
in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)

VAKANTIEWIJK  VASTE WIJK

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE!

De zomervakantie komt er weer aan en je wilt leuke 
dingen gaan doen, maar dat kost handenvol geld.

Als je een of twee dagen per week nieuwsbladen bezorgt 
voor Buijze Bestelnet, verdien je voldoende euro’s 

om je vakantie plezierig te maken.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) • 
naar Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 
10007, 2200 VB Noordwijk. 
Scan de QR code of ga naar: • 
www.buijzepers.nl/verspreiding/bezorger.asp
Mail naar: secretariaat@buijzebestelnet.nl• 
Bel: 071-364 34 34• 

Brand in plezierboot: twaalf 
personen springen van boord

haarlem - Een plezierbootje is zondagmiddag volledig uit-
gebrand aan de Kinderhuissingel in Haarlem. Rond half vier 
vloog de boot in het water in de brand. De twaalf opvaren-
den, waaronder een kind, sprongen het water in en zwom-
men naar de kant om zich in veiligheid te brengen. Terwijl 
de brandweer werd gealarmeerd, sloegen de vlammen bin-
nen korte tijd hoog uit de boot. Ondanks de inspanning 

van de brandweer kon niet worden voorkomen worden dat 
de boot uitbrandde. Door de hevige rookontwikkeling is de 
Kinderhuisvest enige tijd afgesloten geweest voor het ver-
keer. Ambulancepersoneel hebben de opvarenden gecon-
troleerd. Het kind had lichte onderkoelingsverschijnselen. 
Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan (Foto: 
Mizzle Media). x

haarlem - Nu de voetbalschoenen bijna 
de kast in kunnen tot na de zomerva-
kantie, blikt de voorzitter van Konink-
lijke HFC, Gert-Jan Pruijn, terug op het 
afgelopen voetbalseizoen van 'zijn' 
club. Een seizoen waarin het eerste 
van de Koninklijke debuteerde in de 
Topklasse, maar waarbij Pruijn vooral 
alle festiviteiten rondom het 135-jarig 
bestaan en de vele ontwikkelingen 
en prestaties binnen de hele club wil 
benadrukken. Want het eerste team is 
'slechts' een onderdeel van de oudste 
en een van de grootste amateurclubs 
van Nederland.

door Jacqueline Wallaart

"Als ik terugblik op afgelopen jaar, 
denk ik vooral aan de vele activitei-
ten rondom ons 135-jarig bestaan. 
Het jubileumjaar begon met de 
toetreding tot de Club of Pioneers 
en het meidentoernooi en werd 
afgesloten eind maart met de HFC-
musical in de Stadsschouwburg. 
Dat laatste vond ik zeker een van de 
hoogtepunten, gezien de omvang 
van de productie; het is een vak op 
zich. En dat allemaal georganiseerd 
en uitgevoerd door HFC'ers; dat is 
toch uniek. Er deden zo'n zestig 
acteurs aan mee en minstens zo 
veel mensen zijn actief geweest ach-
ter de schermen. De jubileumcom-
missie heeft veel verschillende acti-
viteiten georganiseerd, die allemaal 
goed bezocht zijn. Dat is in deze tijd 
geen gemakkelijke opgave, maar 
zij zijn daarin geslaagd. Ik ben echt 
trots op hen!"

Kampioenen
Sportief gezien beleefde Koninklijke 

HFC ook een goed seizoen. "Van de 
F20 tot en met de senioren hebben 
we veel kampioenen, die op 13 juni 
allemaal gehuldigd zullen worden. 
De B1 heeft nacompetitie gespeeld 
en de A1 is afgelopen weekend via 
de nacompetitie gepromoveerd 
naar de tweede divisie. Ons eerste 
team en tweede team spelen in de 
hoogst mogelijke klasse. Hoewel 
het tweede graag kampioen had wil-
len worden, zijn ze geëindigd bij de 
eerste vijf. Ook een mooie prestatie 
en direct een mooie uitdaging voor 
volgend seizoen", aldus Pruijn.

Regionale Jeugdopleiding
Hij vervolgt: "Een bevestiging dat 
we op de goede weg zijn om de 

kwaliteit en begeleiding van de 
selectieteams naar een hoger plan 
te brengen, is dat de KNVB de 
jeugdopleiding van HFC de status 
van Regionale Jeugdopleiding (RJO) 
heeft toegekend in december 2014. 
Dit is een mooie aanvulling op de 
Rinus Michels Award voor innova-
tief jeugdbeleid, die we eerder dat 
jaar hadden ontvangen. Die award 
kregen we vanwege de vernieuwen-
de oefenstof voor alle jeugdspelers, 
maar er is ook gekeken naar de 

organisatie, naar het plezier, dat de 
leden hebben en naar de breedte 
van het aanbod. Ook meiden en G-
voetballers kunnen terecht bij HFC. 
Het betekent overigens niet dat we 
er nu zijn en achterover kunnen 
gaan zitten, maar het stimuleert 
ons om zo door te gaan."

Topklasse
Dat het eerste van Koninklijke HFC 
als debutant op de zesde plaats is 
geëindigd, noemt Pruijn uniek. "Ik 
zeg liever dat we gedeeld vierde zijn 
geworden," lacht hij trots, "want 
tenslotte hebben we hetzelfde pun-
tenaantal als de nummers vier en 
vijf. Drie van de vier debutanten 
hebben het overigens heel goed 
gedaan, ook OJC Rosmalen en Her-
cules hebben aardig wat punten 
behaald. Vaak hoor je dat het moei-
lijker is om erin te komen dan erin 
te blijven, ik weet het niet. Op dit 
niveau hebben veel clubs scouts, die 
alle wedstrijden van de tegenstan-
ders analyseren. Wij doen dat niet. 
Misschien moeten we nog wennen 
aan deze klasse. Toen we net in de 
Hoofdklasse speelden, hadden wij 
als een van de weinigen ook geen 
spelersbus; nu is dat alweer 'nor-
maal'."

Eisen
Als HFC volgend jaar bij de boven-
ste zeven eindigt, zal het door de 
KNVB in het seizoen 2016/2017 
worden ingedeeld in de nieuwe 
tweede divisie. "Dan moeten we vol-
doen aan een aantal licentie-eisen, 
zoals een aantal contractspelers en 
accommodatieaanpassingen. Het 
eerste jaar verleent de KNVB nog 

dispensatie. Ik zie nu nog niet hoe 
we financieel gezien aan die eisen 
kunnen voldoen. Ik vind zelf dat het 
niveau van voetbal meer leidend 
moet zijn dan de organisatie en er 
zijn meer amateurclubs, waarbij 
net als bij ons niet alleen het eerste 
telt, maar alle teams, die zich daar-
bij aansluiten. Aanpassingen aan 
de accommodatie zijn trouwens 
wel nodig, maar niet vanwege het 
eerste. We zijn met de gemeente en 
SRO (verantwoordelijk voor beheer 
en onderhoud van maatschappelij-
ke accommodaties -red.) in overleg 
of we veld twee versneld kunnen 
vervangen, want dat is echt nodig. 
Ik had gehoopt dat we dat deze 
zomer hadden kunnen realiseren, 
maar dat is helaas niet gelukt."

Sloddervossen
"Vooruitblikkend zou ik tegen ons 
allemaal willen zeggen: 'Ga zo door!' 
De wensen die we geformuleerd heb-
ben in ons beleidsplan drieënhalf 
jaar geleden, zijn nog niet allemaal 
vervuld. Zo werken we nog aan de 
verdere begeleiding en organisatie 
van de niet-selectieteams, verbete-
ringen aan de accommodatie en de 
interne organisatie; wie doet wat op 
welk moment? We raken bijvoor-
beeld nu nog te veel spullen kwijt; 
we zijn een beetje sloddervossen", 
aldus voorzitter Gert-Jan Pruijn, die 
afgelopen december tot zijn genoe-
gen is herkozen voor drie jaar. "Ik 
zou best nog heel lang voorzitter 
willen blijven, want ik ben echt 
verliefd op HFC, maar het is goed 
als er na deze termijn weer 'vers 
bloed' komt." x

Preses Gert-Jan Pruijn: "Ik ben 
echt verliefd op Koninklijke HFC"

Gert-Jan Pruijn, voorzitter van Konink-
lijke HFC: "Er is veel om trots op te zijn. 
'Ga zo door!', zou ik tegen ons alle-
maal willen zeggen." (Foto: Jacqueline 
Wallaart)
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P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar een 
gemotiveerde medewerker voor de volgende functie:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VEEGMACHINE

Rijbewijs C en chauffeursdiploma vereist.

Voor deze functie geldt : fysiek goed gesteld.
  : flexibele werktijden.

De functie is voor minimaal 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV (met foto) te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

 
APPARTEMENT

te huur. (50+)
In Kleverpark, met lift,
100 mtr2, twee ruime

slaapkamers,
vloerverwarming, balkon,

gemeensch. terras.
huur 1750,-- euro info:
aelbertsbergstraat47.nl

of 0655112250

LYPOSSAGE
figuurcorrigerende massage

die cellulitis aanpakt. U
komt letterlijk en

figuurlijk beter in u vel
te zitten. Nu met extra

bonusbehandeling
www.htmassage.nl 06

22442711

GRATIS
PROEFLES AUTORIJDEN

COMPACT CURSUS:
30 PRAKTIJKLESSEN + EX

THEORIE CURSUS + EX
VOOR 999 EURO

AUTORIJSCHOOL GP43
MEER DAN 40 JAAR

ERVARING
INFO: 0650586947

K.V.K. NUMMER: 63176564

Alles voor uw vijver
en Japanse

KOI
VADERDAG

AANBIEDINGEN
op zaterdag 13 juni

20% op bonsai
30% op alle koi

Koi-factor
Satelliebaan 11b H'gom
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haarlem - Op 1 juli 2015 is het einde 
oefening voor de Penitentiaire Inrich-
ting (PI) Haarlem. Na 115 jaar vallen de 
goed bewaakte deuren van de Koepel 
achter de laatste gedetineerde in het 
slot. Alleen een klein aantal perso-
neelsleden blijft tot december van 
het jaar. Dan valt ook voor hen het 
doek. Penitentiaire Inrichtingswerker 
(PIW) Cees Zwaan (58) werkte dertig 
jaar lang in het markante gebouw. 
Met hem neemt De Haarlemmer voor 
de allerlaatste keer een kijkje binnen 
de gevangenismuren voordat het een 
andere bestemming krijgt. "Het inte-
resseert me niet wat iemand heeft 
gedaan. Iedereen kan over de schreef 
gaan."

door Elizabeth Stilma

Door beveiligingspoortjes, een 
gang, ijzeren deuren die dichtval-
len en dan de enorme ruimte, die 
de meeste Haarlemmers alleen 
van buiten kennen. De vijf gale-
rijen lijken tegen de buitenmuur 
gedrukt. Deur, na deur, na deur. 
Aan de zijkant verbreken de drie 
ronde torens de symmetrie. In een 
toren huizen de bewaarders, in de 
andere wordt gedoucht en de laat-
ste is de glazen lift. In het midden 
van de koepel ligt een sportveld met 
doeltjes, alles overkoepeld door dat 
immense, ronde dak.

Praten
"Toen ik in 1985 voor het eerst 
de Koepel instapte, voelde ik me 
heel klein. Wat een overweldigend 
gebouw!", vertelt Cees Zwaan. De 
PI-werker is een grote man, blond 
met een stoppelbaardje. Hij oogt 
vriendelijk en is goedspraaks. Niet 
direct het stereotype, dat geassoci-
eerd wordt met het gevangeniswe-
zen. "Ik ben geen vechtersbaas. Ik 
probeer met praten een oplossing 
te vinden. 99 procent van de gede-
tineerden neemt niet het risico 
om de confrontatie aan te gaan. Ze 
weten dat daar consequenties aan 
vastzitten. Ik zeg altijd maar: 'Jullie 
zitten hier voor je (mis)daden en ik 
voor mijn vreten.'"

Natte hoek
Consequent zijn en doorzetten, dat 
zijn volgens Zwaan de voorwaarden 
voor een goede PIW. Voordat hij 
dertig jaar geleden bij justitie solli-
citeerde, werkte hij als woningstof-
feerder. Toen hij op 28-jarige leef-
tijd werkloos werd, besloot hij een 
andere richting op te gaan. "Ik zag 
het niet zitten om nog jaren plas-
tic te snijden rond het toilet." Een 
interne opleiding in de gevangenis 
van Veenhuizen volgde en toen kon 
hij aan de slag in de Koepel. In die 
beginjaren was er nog geen 'natte 
hoek' (toilet) in de cel. "Omdat er 

geen water op cel was, gingen we 
elke ochtend met de po over de 
verdieping. Dan moesten alle gede-
tineerden prompt hun behoefte 
doen. We begonnen om half zeven 
en om half tien waren we klaar. Wat 
een stinkklus was dat..."

Hugo de Groot
Tijdens de grote verbouwing in 
1986 kwam er een 'natte hoek' in 
de cel. Tijdens die verbouwing werd 
ook de ontsnappingsroute voor 
gedetineerden makkelijker. Zwaan 
maakte zo'n tien tot twaalf ontsnap-
pingen mee waarvan de meeste tij-
dens die verbouwing. De mooiste 
vindt hij de ontsnapping van de 
gedetineerde, die inspiratie putte 
uit het verhaal van Hugo de Groot, 
die Slot Loevestein ontvluchtte in 
een boekenkist. "In die periode kwa-
men heel veel bouwvakkers bin-
nen. Een gedetineerde presteerde 
het om in een gereedschapkist van 
een van de bouwvakkers te kruipen 
en langs de bewaking naar buiten 
te ontsnappen. Maar we hadden 
ook een man, die gewoon met het 
bezoek mee naar buiten liep en een 
ouderwetse poging met aan elkaar 
geknoopte witte lakens langs de tra-
lies naar beneden."

Gek
Over ontsnappingen gesproken, 
volgens Cees Zwaan moeten gede-
tineerden altijd het gevoel hebben 
dat ze uit een gevangenis kunnen 
wegkomen. "Er moet een zwakke 
plek zijn, anders worden ze gek." 
Ook zonder uitgedokterde ontsnap-
pingsroutes vonden er wel eens 
escallaties plaats binnen de Koepel. 
Hoewel de goedgehumeurde PIW 
zich nooit bedreigd heeft gevoeld, 
is hij wel altijd op zijn hoede. "Bij 
het openen van elke celdeur kan 
een calamiteit uitbreken. Dat weet 
je en daar ben je op voorbereid. Het 
kan voorkomen dat je een klap voor 
je kop krijgt. Als je daar bang voor 
bent, moet je dit werk niet doen."

Fonduen
In de dertig jaar dat hij in de PI 
werkte, is hij nog nooit met de 'pest 
in zijn lijf' naar de Koepel gegaan. 
Met de gedetineerden leefde hij 
over het algemeen op goede voet. 
Wel heeft hij een grote verandering 
gezien in het soort deliquenten, dat 
voorbijkwam. Van grote jongens 
tot kruimeldiefjes, weekendgasten 
tot zedendeliquenten ("Die hadden 
hier geen leven als het uitkwam. 
Dan werden ze overgeplaatst."), 
van drugssmokkelaars tot gewa-

pende overvallers. "In de beginja-
ren was het veel gezelliger tussen 
de gedetineerden onderling, maar 
ook tussen de gedetineerden en 
bewaarders. Eigenlijk regelden een 
paar gedetineerden dat alles goed 
ging. Die wilden geen gedoe en tik-
ten de anderen op de vingers. Als 
PI-werkers hebben we zitten fon-
duen bij gedetineerden op cel. Dat 
kan nu niet meer. Van de grote jon-
gens had je helemaal geen last. Die 
wisten dat ze hier zaten, omdat ze 
over de schreef waren gegaan. Nu 
zijn het kruimeldiefjes, die piepen 

als ze de gevangenis in moeten. De 
mentaliteit is sterk veranderd."

Kleinkind
Zwaan voelt zich daarom ook niet 
emotioneel over de sluiting van 
de Koepel. Hij heeft een goede uit-
stroomregeling kunnen krijgen. 
Over anderhalve week wordt zijn 
eerste kleinkind geboren, hij houdt 
van klussen en zit in het bestuur van 
een camping. Na dertig jaar zegt hij 
het gevangeniswezen gedag, voor-
uitkijkend naar de andere, nieuwe 
dingen in zijn leven. x

Van stinkende po's tot fonduen op cel
Einde van een era in zicht

Penitentiaire Inrichtingswerker Cees Zwaan kijkt terug op dertig jaar gevange-
niswezen. "Ik ben geen vechtersbaas. Ik probeer met praten een oplossing te 
vinden. 99 procent van de gedetineerden neemt niet het risico om de confronta-
tie aan te gaan." (Foto: Elizabeth Stilma)

heemstede - De volgende editie 
van Het Rouwcafé vindt plaats 
op zaterdagmorgen 13 juni, van 
10.00 tot 12.00 uur, in de foyer van 
De Luifel (Herenweg 96, Heem-
stede). Speciale gast deze mor-
gen is Vocal Power. Ook zijn de 
'Westfriese troôstkoekies' weer 
te verkrijgen. De entree is gratis. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via info@hetrouwca-
fe.nl of bellen naar Ria van Kleef: 
06-52306969. x

Rouwcafé in 
foyer Luifel

heemstede - Op woensdag 17 juni 
wordt de Haarlemse schrijver 
P.F. Thomése geïnterviewd door 
publicist/journalist Maarten Des-
sing. Aanvang is om 20.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. De roman 'De 
onderwaterzwemmer' van Tho-
mése verscheen in april 2015 en 
krijgt jubelende recensies. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro. Reser-
veren is gewenst en is mogelijk via 
tel.nr. 023-5282472. x

Interview met 
P.F. Thomése

haarlem - Op zaterdag 13 juni vindt 
van 09.00 tot 16.00 uur de Midzo-
mermarkt plaats op het Leonardo 
da Vinciplein in de Haarlemse 
Meerwijk. Er zullen handge-
maakte producten en goede twee-
dehands (kinder)kleding en huis-
houdelijke artikelen verkocht 
worden. Om 13.30 uur start een 
gratis workshop sieraden maken 
met fietsband (voor reservering, 
tel. 023-5434362 of mail naar 
info@vinci-fair.nl). x

Snuffelen op 
Midzomermarkt

haarlem - De Nationale Tuinont-
werpdag wordt op vrijdag 19 juni 
georganiseerd. In het kader daar-
van zijn die vrijdag, van 12.00 tot 
17.00 uur, de tuin- en landschaps-
architecten Michiel Veldkamp 
en René Huiberts te gast in het 
ABC Architectuurcentrum Haar-
lem. Zij geven dan, uitsluitend op 
afspraak, gratis ruimtelijke advie-
zen op maat over hoe een tuin 
(nog beter) kan worden ingericht. 
Aanmelding is noodzakelijk en is 
mogelijk via tel.nr. 023-5340584 
(dinsdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur). Het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem is 
te vinden aan het Groot Heilig-
land 47. x

Tuinadvies bij ABC
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Trambrug in 
Bennebroek valt
in de prijzen

Vragen GroenLinks
over groei van
Crayenesterschool

Kunstmarkt:
nooit met lege
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overveen - Natuur, duurzaamheid, cre-
ativiteit en sportiviteit. Alles kwam 
samen op het Zomerfestival afgelo-
pen weekeind bij het Bezoekerscen-
trum De Kennemerduinen, en ook nog 
eens overgoten met een flinke dosis 
zon. In tal van kraampjes stelden 
organisaties uit de regio zich voor aan 
het publiek, dat waarschijnlijk mede 
dankzij het mooie weer in groten 
getale was opgekomen. En veelal op 
een duurzame manier: fietsers had-
den in de middag moeite om de fiets 
op een goede plek te parkeren.

door Marilou den Outer

Maar in de stemming om te mop-
peren waren de bezoekers zeker 
niet. Voor jong en oud was er veel 
te zien en te beleven. Water drinken 
bijvoorbeeld, uit een glazen tank 
vol verse vruchten, bij de stand van 
PWN. Of zelf water pompen, bij de 
stand van stichting Bloemendaal-
Dogon, die daarmee aandacht wil 
vragen voor hun speciale project 

in Mali. De stichting zet in op pom-
pen die echt duurzaam zijn, en niet, 
zoals te vaak, als ze kapot zijn het 
einde van het hulpproject beteke-
nen. Dat houdt in: pompen worden 
geleverd met onderhoudscontract 
en de gebruikers betalen voor het 
water.
Andere stands op het festival bleven 
dichter bij huis en gaven informa-
tie over de vogels in de regio of het 
laatste nieuws over de wisenten, die 
sinds 2007 in het Kraansvlak rond-
lopen. Verderop lieten vrijwilligers 
van de Sterrenwacht Copernicus 
bezoekers door een kijker zonne-
vlammen bewonderen. Kinderen 
konden knutselen, bloempotten 
beschilderen en zelfs zelf 'poep' 
maken.
Even verderop lag een complete 
schaapskudde, in de schaduw van 
de bomen op een duintje, geduldig 
wachtend op een scheerbeurt. In 
een open tent aan de voet van het 

duin werden de schapen een voor 
een stevig onder handen genomen. 
De wol ging rechtstreeks richting 
spinnenwiel. Een mooi spektakel, 
dat veel bekijks trok. x

Zomerpret in Kennemerduinen

Jong en oud vermaakten zich opperbest (Foto: Marilou den Outer).

vogelenzang - Op zondag 14 juni, 
om 16.00 uur, vindt de opening 
van de nieuwe expositie op Huis 
Leyduin plaats. 'Afslag Leyduin' 
is een expositie van De Vishal 
op locatie met kunstenaars Cor-
rie Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Corrie Swaak 
exposeert fotografisch werk uit 
1958/1959 waarin mensen cen-
traal staan. Erik de Bree heeft in 
zijn schilderijen de traditionele 
verf ingeruild voor rollen papier 
en fleurige motieven. Helmuth 
van Galen maakt acrylschilde-
rijen van 'buitenruimten', die 
refereren aan landschappen. De 
expositie is te zien op werkda-
gen van 11.00 tot 15.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 2,50 euro. 
Men vindt Huis Leyduin, aan de 
Leidsevaartweg tussen nummers 
49 en 51 in Heemstede. x

Nieuwe expositie 
in Huis Leyduin

heemstede - Op donderdag 18 juni is 
er een optreden van het Cascakoor 
in De Luifel, aan de Herenweg 96 
in Heemstede. Het Cascakoor dat 
donderdagavond in kinderdagver-
blijf Pierewiet oefent, laat horen 
wat het dit jaar heeft ingestu-
deerd. Aanvang is om 20.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt 5 euro. 
Aanmelden kan via tel.nr. 023-
5483828 (kies 1), maar men kan 
ook op de avond zelf binnenlopen. 
Aanmelden kan van maandag tot 
en met donderdag tussen 09.00 en 
16.00 uur en vrijdag tussen 09.00 
en 12.00 uur. x

Cascakoor treedt
op in De Luifel

haarlem - Op zaterdag 13 juni wordt 
er een rommelmarkt gehouden 
bij buurtcentrum SamenInDe-
Buurt, aan de Bernadottelaan 140 
in Haarlem. Deze duurt van 10.00 
tot 14.00 uur. De toegang is gratis. 
De opbrengst is geheel bestemd 
voor het Parkinson Café Haarlem 
& Omstreken. x

Rommelmarkt 
in buurtcentrum

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 12 juni - do 18 juni)
Huisgemaakte grove Noordzee paté

Sal�mboca van varkenshaas 
met saliesaus

Omeletje Sibérienne met 
frambozensaus € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 15 juni - do 18 juni)
Pasta penne met gerookte zalm en 

seizoensgroenten € 10,50

Gulle Tjon’s SpareRibs op 18 juni
Reserveer snel!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Verkoop meubilair
De gemeente Bloemendaal verkoopt op donderdag 18 juni het oude, 
overtollige meubilair uit het gemeentehuis in Overveen en de locatie 
Bennebroek. Het gaat om oude bureaus, stoelen, kasten, whiteboards en 
andere kantoorspullen. Organisaties  en inwoners kunnen ze voor een 
symbolisch bedrag kopen. De opbrengst gaat naar een goed doel.

De verkoop vindt plaats op 18 juni van 14.00-16.00 uur op twee adressen:
- Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek
- Brouwerskolkweg 2A, 2051 ED Overveen in het witte hoofd-

gebouw, groene noodgebouw en een loods bij de Milieustraat

De eerste koper kan het item direct meenemen. 
De spullen moeten dezelfde dag uiterlijk om 16.30 uur 
zijn opgehaald.

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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“Het voelt alsof ik langzaam 
in een diepe put wegzak. 
Hoe kom ik daar weer uit?”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

CO LO FO N
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heemstede - De Crayenesterschool in 
Heemstede heeft dit jaar veel meer 
aanmeldingen dan vorige jaren. Van 
alle openbare scholen in Zuid-Ken-
nemerland was de Cito-score er het 
hoogst. Ouders, leerlingen en perso-
neel echter zijn helemaal niet zo tevre-
den met deze school. Aan de andere 
kant vertoont de Voorwegschool fikse 
achteruitgang in aantal leerlingen. 
Reden genoeg voor wat vragen van 
GroenLinks-raadslid Thera van der 
Heijden deze week in de raadscom-
missie Samenleving.

door Marilou den Outer

De Crayenesterschool had in 2014 
een Citoscore van gemiddeld 540,8. 
Het landelijke gemiddelde was 
534,8 en de hoogste score die te 
behalen is, is 550. Het aantal leerlin-
gen liep op van 361 in 2012, en 375 
in 2014 naar 402 in 2015, althans 
dat is de prognose. In elk geval zal 
de school na de zomervakantie een 
extra groep gaan vormen.
De Voorwegschool liep terug van 
368 in 2012 en 342 in 2014 naar 312 
in 2015, volgens de voorspelling. De 
Citoscore daar was 537,4 in 2014.
Op de vraag naar een verklaring 
voor die veranderingen in cijfers 
van raadslid Van der Heijden, had 
wethouder Remco Ates geen pas-
klaar antwoord. Hij zei ook ver-
baasd te zijn over de plotselinge 
toename van aanmeldingen  van 
de Crayenesterschool. Mogelijk is 
er verband met wijzigingen in toe-
latingsbeleid van Haarlemse basis-
scholen; die hanteren een postco-
debeleid, waardoor kinderen uit 
de eigen wijk voorrang hebben. 
Mogelijk stromen sommige Haar-
lemse leerlingen daarom door rich-
ting scholen in het aangrenzende 
Heemstede. De Crayenesterschool 
ligt niet ver van de gemeentegrens. 
Behalve deze school, zijn ook bij-
voorbeeld de Jacobaschool en de 
Beatrixschool ook 'aardig vol', aldus 

de wethouder.
De gemeente is echter niet van plan 
zelf ook een postcodebeleid te gaan 
ontwikkelen, zo zei de wethouder 
op vragen van twee andere raads-
leden. Hij beloofde de commissie 
de problematiek in kaart te zullen 
brengen.
Ook zei hij zich te zullen buigen 
over de vraag waarom de kwaliteits-
scores mager afsteken bij de hoge 
Citoscore. De Crayenesterschool 
komt - zo blijkt uit het bestuurs-
verslag van Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemer-
land (STOPOZ) - niet verder dan een 
voldoende (ouders en leerlingen) en 
een matig (personeel), en de Voor-
wegschool krijgt van alle drie een 
voldoende. En dat terwijl er ook een 
ruim voldoende of goed te behalen 
valt. 
De raadscommissie sprak over dit 
onderwerp naar aanleiding van het 

bestuursverslag 2014 van STOPOZ, 
die negen scholen in de regio onder 
zijn hoede heeft waaronder de 
Crayenester- en Voorwegschool in 
Heemstede. De stichting kampte 
met grote financiële problemen, 
maar de commissie was er voldoen-
de van overtuigd dat die nu onder 
controle zijn. x

Grote toestroom leerlingen bij 
Crayenesterschool Heemstede

GroenLinks komt met vragen

De Crayenesterschool (Foto: Marilou den Outer).

vogelenzang - Dankzij een unieke 
samenwerking van Stichting Smart 
Beeing, BD-imkers Haarlem en de 
Borgstichting, heeft Stichting Zebra-
Zorg drie ontzettend mooie bijen-
kasten gekregen. Stichting Zebra-
Zorg biedt zinvolle dagbesteding 
op een boerderij in Vogelenzang. 
Samen gaat men op biologisch-
dynamische wijze bijdragendragen 
aan het behoud en versterken van 
de met uitsterven bedreigde bijen-
populatie. Op zaterdag 13 juni wor-
den de laatste 15.000 bijen gebracht 
door de imkers Ferry en Albert. 
De bijen nemen met hulp van de 

imkers en de bezoekers hun intrek 
in de derde kast, een zeer imposant 
schouwspel. Stichting Zebra-Zorg 
nodigt iedereen uit om dit samen 
met hun te komen beleven. Er is een 
gezellige ontvangst. Tevens is er een 
honingproeverij, kan men meebou-
wen aan een groot insectenhotel, op 
de foto in een imkerpak en kennis-
maken met Stichting Juttersgeluk. 
Ook zetten de dieren van Stichting 
Zebra-Zorg weer hun beste beentje 
voor. Zebra-Zorg is te vinden aan de 
Vogelenzangseweg 240 in Vogelen-
zang. x

Bijen nemen intrek 
in kast Vogelenzang

heemstede - Wie vorig jaar om deze tijd 
over de Herenweg in Heemstede reed 
is het vast opgevallen: de rijk bloei-
ende bermen op het gedeelte vanaf 
de Van Merlenlaan richting zuiden. 
Dit jaar ziet het er minder uitbundig 
uit. Momenteel zijn het witte Margrie-
ten die de berm domineren, met hier 
en daar het rood van een Klaproos, en 
wat klaversoorten.

door Marilou den Outer

Harry van Hoorn van de Gemeente 
Heemstede geeft desgevraagd toe-

lichting: "Het gaat om een meerjarig 
bloemenmengsel. Vorig jaar bloeide 
dat voor het eerst, en dat is meest-
al ook meteen het rijkste jaar. De 
mate van hergroei in het voorjaar is 
sterk afhankelijk van bijvoorbeeld 
vorst, neerslag, dag- en nachttem-
peratuur en de groeikracht van de 
planten. Daarnaast is er natuurlijk 
een verschil in bloeitijd tussen de 
verschillen kruiden. Het blijft een 
verrassing hoe de berm er over een 
maand uit gaat zien."
In het oorspronkelijke mengsel 
zaten bijna dertig soorten, waar-
onder Zomeradonis, Lievevrou-
webedstro, Clarkia, Hoornbloem, 
Vlasleeuwenbek, Ganzerik, Grote 
Wilde Tijm, Spiegelklokje, Koren-
bloem en Perzische Kruisjesplant.
Omdat de bloemen laagblijvend zijn 
wordt er tussentijds niet gemaaid in 
de bermen. Dat maaien gebeurt pas 
in oktober, als de bloemen zijn uit-
gebloeid en de zaden zijn gevormd. 
Het maaisel blijft dan een week lig-
gen zodat het zaad op de bodem 
kan vallen. En wat de Heemsteedse 
bermennatuur ons in 2016 zal bren-
gen, zullen we dan opnieuw moe-
ten afwachten. x

"Het blijft een verrassing hoe de 
berm er over een maand uitziet"

De bloemenbermen aan de Heren-
weg in Heemstede (Foto: Marilou den 
Outer).

bennebroek - Na vele jaren is er ein-
delijk een nieuwe bestemming voor 
het voormalige St. Luciaklooster in 
Bennebroek. De renovatie is reeds 
gestart. Een aantal onderdelen is al 
opgeknapt c.q. gerenoveerd: eerst 
het Bidhuisje dat eerder door brand 
werd verwoest, daarna de tuinen en 
het park en dan nu ook eindelijk het 
voormalige klooster. Het behoud van 
het St. Luciaklooster is dan ook een 
feit geworden.

Na een lange hectische periode is 
de initiatiefnemer uiteindelijk tot 
een overeenkomst gekomen met 
Bouwbedrijf De Nijs uit Warmen-
huizen. Bouwbedrijf De Nijs heeft 
tijdens diverse projecten zoals de 
Hermitage, de Hallen, maar ook 
Hageveld, bewezen in staat te zijn 
van het klooster weer een prachtig 
pand te maken. Eind eerste kwar-
taal van dit jaar heeft de overdracht 
plaatsgevonden waarna De Nijs 
direct begonnen is met het tref-
fen van voorbereidingen. Afspra-
ken met de zusters, maar ook met 
De Nijs hebben ertoe geleid dat, 
ondanks het feit dat nog niet alle 
woningen verkocht zijn, het pro-
ject toch doorgang kon vinden. Op 
het moment zijn er vijftien van de 
achttien woningen verkocht.
Inmiddels is de tweede fase van de 
verkoop ingegaan waarin men de 
meest karakteristieke woningen, te 
weten de drie appartementen/mai-

sonnettes in en naast de kapel, 'turn 
key' te koop aanbiedt. Dat deze 
woningen fraai worden, is steeds 
beter zichtbaar doordat de plafonds 
evenals de belemmerende muren 
inmiddels verwijderd zijn terwijl 
de karakteristieke elementen zoals 
sommige glas-in-loodramen, muur-
schilderingen en 120 jaar oude dak-
balken behouden blijven. Het pand 
staat op het moment geheel in de 
steigers en de sloopwerkzaamhe-
den zijn in volle gang. Verder is er 
al groot onderhoud gepleegd aan 
het park en is het gerenoveerde 
bidhuisje inmiddels opgeleverd.
Het begon ruim twee jaar geleden 
als een droom, maar is inmiddels, 
door de hulp van een aantal zeer 
enthousiaste en kundige mensen, 
werkelijkheid geworden. Op zater-
dag 20 juni is de eerste open dag 
sinds lange tijd. De open dag, aan 
de Schoollaan 70 in Bennebroek, 
duurt van 11.00 tot 13.00 uur.
De koopsom van de woningen 
zijn vanaf 445.000 euro turn key 
oplevering. Overigens kunnen de 
woningen ook casco worden opge-
leverd, hoe dan ook; men kan zelf 
de woning indelen, afwerken en 
afbouwen geheel naar eigen eisen 
en wensen. x

Renovatie van voormalige 
Luciaklooster krijgt gestalte

Op 20 juni kan men een kijkje nemen 
bij het voormalige klooster in Benne-
broek (Foto: pr).
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bloemendaal - Deze maand, van 5 
tot en met 19 juni, komen de kin-
deren uit groep 6 van de basisscho-
len voor de laatste keer van dit 
schooljaar naar onze Hof. Ze gaan 
de opdrachten van het zomerpad 
volgen.
Thijsse hechtte er heel veel waarde 
aan dat mensen zoveel mogelijk 
met de levende natuur in aanra-
king komen om zo de vreugde van 
de natuur te beleven. In zijn Hof 
gaan we nog steeds van dat stand-
punt uit.
Deze maand dient de zomer zich 
aan. 21 juni om ongeveer half 
zeven in de namiddag, als er mis-
schien wel veel feestjes zijn of bar-
becues, is het zover. De zon zorgt 
voor de langste dag en mocht u 
zich dan op of ten noorden van de 
poolcirkel bevinden, dan gaat hij 
zelfs helemaal niet onder.
Maar goed, de zomer is in aantocht. 
Voor Thijsse's Hof, aan de Mollaan 
4 in Bloemendaal, betekent dat 
heel veel prachtige en kleurrijke 
bloei. Van mei zijn er nog wel wat 
bloeiende planten te vinden en 
daar komen nu vele soorten bij. 
Klaprozen vallen erg op met hun 
felle rood. Toortsen, lange slungels 
vol met kleine bloempjes, allerlei 
soorten grassen met kleurrijke 
stengels en aren, het helder gele 
zonneroosje, de prachtige witte 
pluimen van de poelruit en de 
moerasspirea, het rood van de 
Zwolse anjer, hier en daar bloei-
ende orchideetjes, diverse soorten 
wikke, margrieten, gele morgen-
ster (ook wel 'boksbaard' genoemd) 
en natuurlijk het bitterzoet, te veel 
om op te noemen, verlokkend om 
naar te komen kijken. Rond het 
feest van Sint Jan (24 juni) is het 
meestal op z'n mooist. En dat vin-
den vele soorten vlinders, zoals 
het zandoogje en het blauwtje, en 
vele insecten ook.
Onze nieuwe bijenkast is nu volop 
in bedrijf en misschien kunt u er al 
in kijken hoe zo'n volkje bezig is.
Toen Thijsse in 1925 met zijn Hof 
begon, noemde hij haar 'planten- 
en vogeltuin'. De planten vallen 
meestal wel behoorlijk op. Met 
de vogels is het wat ingewikkel-
der. Daarvoor kunt u het beste op 
diverse plekjes in de Hof eens een 
tijdje rustig op een bankje gaan 
zitten. En dan kijken, luisteren 

en stil zijn. In deze tijd van het 
jaar wonen er in de Hof meestal 
zo'n 70 paartjes vogels verdeeld 
over 25 soorten. Zie voor meer 
informatie www.thijsseshof.nl en 
kijk naar het jaarverslag 2014. De 
meeste broedvogels zijn koolme-
zen, pimpelmezen, staartmezen 
en glanskopmezen, maar ook 
merels en houtduiven zijn goed 
vertegenwoordigd. Als u goed luis-
tert, hoort u winterkoning, tjiftjaf, 
roodborst, heggenmus, boomkle-
ver en boomkruiper, de zwartkop 
en de vink zeker. Een goudvink 
hebben we ook, maar die laat zich 
niet makkelijk zien.
Dan zijn er diverse vogelsoorten, 
die bij ons komen foerageren. Een 
sperwer of een buizerd laat zich 
regelmatig zien en bij de vijver de 
blauwe reiger en het ijsvogeltje. 
Met behulp van een goed vogel-
boek kunt u zo nog een aardige 
vogelkenner worden.
Vorige maand schreef ik over het 
zevenblad. Als u het niet in uw tuin 
wilt hebben: niet eruit trekken, 
maar afknippen. Dat doet u nu al? 
Prima, vooral volhouden!
Misschien heeft u ook de grote 
brandnetel (zie foto) in uw tuin. Als 
die tuin groot is, zou ik ze laten 
staan. Leuke broedplaats voor veel 
vogels en lekker om soep van te 
maken, want de plant is rijk aan 
eiwitten, mineralen en vitaminen 
(zie www.degulleaarde.nl en zoek 
brandnetelsoep). Jonge spruiten 
kunt u eten als spinazie; de voe-
dingstoffen daaruit hebben een 
gunstige invloed op uw haar, huid 
en bloed.
Zo merkt u maar weer. De natuur 
is hartstikke gezond.

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto)

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in juni

Brandnetel.

bennebroek - Als eerbetoon aan David 
Eliza van Lennep, die rond 1900 bijna 
25 jaar burgemeester was in Heem-
stede en het dorp door grote ontwik-
kelingen heen loodste, heeft de his-
torische vereniging Heemstede-Ben-
nebroek afgelopen week een Erfgoed-
prijs uitgereikt. Uit drie nominaties 
heeft een jury uiteindelijk gekozen 
voor de trambrug in Bennebroek. Olga 
van der Klooster noemde namens de 
jury de onlangs fraai gerestaureerde 
brug 'van eigentijdse waarde,  een 
markeringsplek en plaats van rust'.

door Marilou den Outer

De prijs werd uitgereikt aan ver-
tegenwoordigers van de stichting 
MOVE (Museum voor het openbaar 
vervoer en straatbeeld), die er voor 
gezorgd heeft dat de trambrug over 
de Bennebroekervaart een nieuw 
gezicht kreeg. Op een creatieve 
manier zijn aspecten van de tram-
brug weer zichtbaar gemaakt, en in 
feite mooier gemaakt dan hij ooit 
was. De NZH tram reed erover van 
1932 tot 1949, als onderdeel van de 
lijn Haarlem-Leiden.
De andere genomineerden voor de 
eerste David Eliza van Lennep Erf-
goedprijs, die mogelijk werd na een 
legaat van mevrouw Zonneveld uit 
Heemstede, waren: de koepel op de 
Overplaats bij de Hartekamp en  het 
huis Raadhuisstraat 42. Dit laatste is 
een woonhuis uit 1875, een van de 
weinige uit die tijd die nog over zijn 
in Heemstede. Het huis, dat geen 
monumentenstatus heeft, is door 
de bewoners met behoud van origi-

nele elementen gerestaureerd.
De prijs werd uitgereikt tijdens de 
jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van 
de historische vereniging Heemste-
de-Bennebroek.
Het gaat de vereniging goed, heeft 
1170 leden en nog steeds licht groei-
end. De vereniging organiseert het 
hele jaar door activiteiten zoals 

lezingen en excursies, werkt mee 
aan de Open Monumentendagen en 
houdt een vinger aan de pols als het 
gaat om plannen waar karakteris-
tieke plaatsen en gebouwen in het 
geding zijn. Elk kwartaal verschijnt 
'Heerlijkheden', een fraai uitge-
geven blad over de historie in het 
gebied, dat al 42 jaargangen telt. x

Erfgoedprijs voor trambrug
'Een markeringsplek en plaats van rust'

Rechts voorzitter Jaap Verschoor, met naast hem de twee vertegenwoordigers 
van stichting MOVE, de initiatiefnemers voor de restauratie van de trambrug in 
Bennebroek (Foto: Marilou den Outer).

HEEMSTEDE - Op woensdag 3 juni 

heeft de gemeenteraad van Lansin-

gerland (Zuid-Holland) besloten de 

Heemsteedse wethouder Pieter van 

de Stadt bij de minister van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties 

voor te dragen als de nieuwe burge-

meester.

In Heemstede is Pieter van de Stadt 
sinds 2006 wethouder voor de VVD. 
Zijn huidige portefeuille bevat onder 
meer financiën, verkeer en vervoer, 
waterstaat, groen en openbare 
ruimte. In voorgaande collegeperi-
odes was hij onder andere verant-
woordelijk voor volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening, bouwkunde en 
sociale zaken.
Ook was hij van 2004 tot 2006 
gemeenteraadslid voor de VVD.
"In Heemstede heeft hij zich laten 

kennen als een wethouder die 
bijzonder toegankelijk is voor inwo-
ners en graag het gesprek met hen 
aangaat. Ook bij moeilijke kwesties 
schroomt hij de dialoog niet. Hij is 
verbindend, enthousiast en voortva-
rend. Met zijn vertrek verliest Heem-
stede een sterke wethouder, maar 
we feliciteren de gemeente Lansin-
gerland met hun nieuwe burgemees-
ter. We wensen Pieter van de Stadt 
veel succes en geluk in zijn nieuwe 
werk- en woonomgeving", aldus het 
gemeentebestuur in een reactie.
De installatie vindt naar verwachting 
plaats op maandag 14 september 
in het gemeentehuis van Lansinger-
land.
Wie Pieter van de Stadt in Heem-
stede zal opvolgen als wethouder is 
nog niet bekend. x

Wethouder voorgedragen als 
burgemeester Lansingerland
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Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

ERKEND
Schilderbedrijf

A.H Spruijt
Voor al uw binnen en

buiten
schilderwerkzaamheden

Tel
023-5762186/06-51641177

www.
Schildersbedrijfahspruijt.

Nl

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Lekker naar het strand,
werk of de stad met een

scooter van
SCOOTS2GO

Leuke nieuwe en gebruikte
Vespa, Sym, Kymco,

Piaggio, AGM scooters.
Ook onderhoud en banden.
Satellietbaan 22d Hillegom

0252-516693
WWW.SCOOTS2GO.NL

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 140,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

TuinbedrijfKennemerland.nl
Gratis offerte aan huis.
Gratis zand bij aanleg
0681331132

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

CHILDE
k het voorn
a de zome
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AMERAPPARtrum Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k

De Wending.
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€ 500,- per maan

inclusief.
7003
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

heemstede - De kunstmarkt die afgelo-
pen zondag 7 juni door de winkeliers-
vereniging van de Jan van Goyenstraat 
in Heemstede werd georganiseerd 
was er een om in te lijsten. Meer dan 
60 kunstenaars presenteerden hun 
werk aan het Heemsteedse publiek. 
"Ik kom elk jaar en ben nog nooit met 
lege handen naar huis gegaan", zegt 
een van de bezoekers tegen een kun-
stenares.

door Christa Warmerdam

De kunstenaars die op de kunst-
markt staan komen vanuit het hele 
land. "Dit is voor mij de eerste keer 
in Heemstede en tweede keer dat ik 
op een kunstmarkt sta", zegt Anouk 
Maria van Deursen uit Amsterdam. 
Haar schilderijen omschrijft zij 
zelf als dromige portretten. Naast 
schilderijen bestaat haar werk uit 
fotobewerkingen en grafisch werk. 
Volgens van Deursen is de kunst-
markt van de Jan van Goyenstraat 
'de perfecte plek' om haar kunst te 
laten zien. "Alles zit mee vandaag, 
mooi weer, aardige mensen en veel 
kunstliefhebbers."

Opdracht
Susanne Trussner uit Vijfhuizen 
staat ook voor de eerste keer op 
de markt. Haar abstracte, kleurige 
acrylschilderijen trekken de aan-
dacht van menig kunstliefhebber. 
De kraam van Lorraine Mac Leod, 
met vrolijke keramieken vogels, 
wordt niet door de kunstenares 
zelf, maar door haar dochter en 
man gerund. "Mijn vrouw is thuis 
in Breda", legt haar man Hennie 
Schenk uit. "Vorig jaar heeft ze 
ook op deze markt gestaan en dat 
beviel zo goed dat ze dit jaar weer 
wilde, maar ze heeft plotseling een 
grote opdracht binnengekregen. 
Die moest snel af, dus nemen wij 
voor haar waar." Vader en dochter 
vinden het overigens helemaal 
geen straf om naar Heemstede af te 
reizen. "Welnee, het is mooi weer 
en hartstikke gezellig hier!", zegt 
Schenk lachend.
Reisfotografe Paulien van der Geijs 
hoefde niet van zover te komen. De 
Haarlemse heeft een aantal prach-
tige foto's van haar reis in India bij 

zich. "Elke foto lijkt wel een eigen 
verhaal te vertellen", merkt een 
bezoekster op terwijl ze verder 
wandelt met een groepje vriendin-
nen.

Discussie
Binnen de groep ontstaat al snel dis-
cussie welk kunstwerk het mooiste 
van de hele markt is en wat er bij 
de dames het beste in hun huis zou 
staan, hangen of passen. De vier 
dames worden het niet eens. "Een 
acrylschilderij of een beeld van 
keramiek, het is ook niet verge-
lijken met elkaar", merkt een van 
hen op. Uiteindelijk besluiten de 
vier een terrasje te pakken. Hoewel 
daar in ook weer keus genoeg is, 
want wordt het Restaurant Cheval 
Blanc, Proeflokaal de Groene Druif 
of IJssalon Puur Gelato? De dames 
moeten echter pakken wat ze pak-
ken kunnen, want bijna alle stoelen 
zijn bezet en dat is misschien maar 
beter ook, want dat scheelt een 
hoop gediscussieer. x

Kunstmarkt Jan van Goyenstraat 
in Heemstede is om in te lijsten

Zon, muziek en heel veel kunst (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Stefan en Marijke Ohlen-
busch zijn sinds 1 mei van dit jaar 
eigenaar van 'Stefans brillen & len-
zen', aan de Binnenweg in Heem-
stede. "De zaak bestaat sinds 1978 
en Stefan werkt al meer dan tien jaar 
in de zaak, dus helemaal nieuw is 
het niet", legt Marijke uit. "Maar nu 
de zaak van ons is, gaan we toch een 
aantal dingen veranderen. We willen, 
naast de vaste collectie, ons nog meer 
gaan specialiseren in kinder-, beeld-
scherm- en sportbrillen."

door Christa Warmerdam

Stefan zit al sinds 1992 in het opti-
cienvak. "Sinds die tijd is er heel wat 
veranderd", legt hij uit. "Heel vroe-
ger, ver voor mijn tijd, stond de opti-
cien zelfs nog met een witte jas aan 
in de winkel en was er weinig keus. 
Tegenwoordig is een bril veel meer 
een mode accessoire geworden. De 
brillen zijn jong, hip, trendy en 
komen uit modesteden als Milaan 
en Parijs."
Stefan en Marijke gaan in hun zaak 
meer aandacht aan de sport- en kin-
derbrillen besteden. Marijke: "We 
hebben zelf jonge kinderen en zien 
dat daar vraag naar is. Datzelfde 
geldt voor de sportbrillen. Het is 
niet meer van deze tijd dat sporters 
met een ouderwets, stalen brilletje 
met krulveren lopen. Dat willen 
de mensen ook niet meer. Daarom 

hebben wij brillen van bekende 
sportmerken als Nike en Adidas. 
Ook voor onze zonnebrillen spelen 
we in op de huidige wensen, naast 
de bekende merken hebben wij als 
enige in de regio zonnebrillen van 
het merk Maui Jim. Zonnebrillen 
van Maui Jim zijn allemaal voorzien 
van de gepatenteerde Polarized-
Plus2Lens Technology, die bekend 
staat om de volledige afschaffing 
van verblinding door licht en alleen 
krachtige kleuren doorlaat."
De Binnenweg is een hele leuke 
winkelstraat waar meerdere optiek-
zaken te vinden zijn, maar dat laat-
ste ziet het echtpaar als een groot 
voordeel. Stefan: "Elke ondernemer 
runt zijn zaak op zijn eigen manier 
en onderscheidt zich door te spe-
cialiseren. Het is hier net een bril-
lenboulevard, waar voor iedereen, 
jong en oud, wel een geschikte bril 
te vinden is."
Stefans brillen & lenzen is te vinden 
aan de Binnenweg 114 in Heemste-
de. De openingstijden zijn: dinsdag 
tot en met vrijdag van 09.30 tot 
17.30 uur, zaterdag van 09.30 tot 
17.00 uur en donderdagavond op 
afspraak. Kijk voor meer informatie 
op www.stefansoptiek.nl. x

"Het is hier net een 
brillenboulevard"

Stefan en Marijke Ohlenbusch zijn 
eigenaar van Stefans brillen & lenzen 
(Foto: Christa Warmerdam).

Fiets knalt op auto

overveen - Een fietsster is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met 
een auto. Om even voor vijf uur ging het mis op de kruising van de Bloemendaal-
seweg en de Zijlweg in Overveen. De vrouw kwam door de aanrijding met haar 
fiets ten val en raakte gewond. Omstanders schoten het slachtoffer in afwach-
ting van de hulpdiensten te hulp. Ambulancebroeders hebben de gewonde 
vrouw behandeld aan haar verwondingen en hebben haar meegenomen naar 
het ziekenhuis. De politie nam bij zowel de automobiliste als de fietsster een 
alcoholtest af, maar geen van beiden bleek gedronken te hebben (Foto: Rowin 
van Diest). x

heemstede - Bijna iedere week draait 
er bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, een film in de 
Theaterzaal. Op woensdag 17 juni 
is dat een romantische komedie 
geregisseerd door Woody Allen 
met Emma Stone, Colin Firth 
en Marcia Gay Harden, over een 
vrouwelijk medium en een mees-
ter-illusionist. Deze woensdag-
avondfilm vangt aan om 20.00 
uur. De entreeprijs bedraagt 6,50 
euro. Om te reserveren kan men 
bellen van maandag tot en met 
donderdag tussen 09.00 en 16.00 
uur en op vrijdag tussen 09.00 en 
12.00 uur: tel. 023-5483828 (kies 
1). x

Film in Luifel

haarlem - Op zaterdag 13 juni vindt 
de Huis- en tuinmarkt plaats op 
de Dreef in Haarlem. Deze geva-
rieerde markt biedt tweedehands, 
nieuwe en zelfgemaakte artike-
len. De Huis- en tuinmarkt duurt 
van 10.00 tot 16.30 uur. x

Huis- en tuinmarkt 
op de Dreef
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Duurzaam, gezond en prettig (samen)leven

Titia las over ‘je bewustzijn trainen’ 
en er ging een wereld voor haar 
open. Ze volgde verschillende 
opleidingen en werkte aan haar 
persoonlijke ontwikkeling. Aandacht 
en compassie kwamen op haar 
pad en ze vond ruimte, warmte en 
lichtheid. “Ik heb een passie voor 
mindfulness en compassie en geef 
met veel enthousiasme, warme 
betrokkenheid en humor sinds 2007 
trainingen hierin. De trainingen zijn 
diepgaand en toch ook eenvoudig. 
Je bent meer vrij van de omstandig-
heden in en om je heen. Er ontstaat 
een keus hoe je ergens mee om wilt 
gaan.”
In 2016 start Titia met ‘Met 
Aandacht en Compassie’. Dit is voor 

deelnemers, die beide voorgaande 
trainingen intensief gedaan heb-
ben. Titia: “Ik zie vaak dat er na een 
training behoefte is elkaar te blijven 
ontmoeten en de opgedane vaar-
digheden te beoefenen.”
Titia heeft speciaal voor mantelzor-
gers een mindfulnessprogramma. 
“Het zou geweldig zijn als nog veel 
meer mantelzorgers ondersteuning 
krijgen met een professionele mind-
fulnesstraining. Ik benader orga-
nisaties voor sponsoring en ga de 
mindfulnesstraining aan mantelzor-
gers geven. Zelf deel ik naast mijn 
werk, de zorg voor mijn 90-jarige 
moeder.” “Ik vind elke training weer 
bijzonder, de uitwisseling, de ont-
dekkingen, inzichten en humor.” 

DRIEHUIS - “Ik ben in Indonesië geboren in een dorp waar een guerril-
la-oorlog uitbrak”, legt Titia Rootselaar uit. “We hebben een halfjaar in 
de rimboe geleefd, een heftige ervaring die het gezin heeft beïnvloed. 
Toen ik uit huis ging, was ik er vast van overtuigd dat er behalve de 
zwaarte die dit gaf, ook iets anders zou zijn.”

Met aandacht en compassie

Titia van Rootselaar
Mindfulness & Compassie Velsen
Van Maerlantlaan 8 Driehuis
Tel. 0255-577414, mobiel: 06-12912252 www.compassie-training.nl

Die verbinding met de natuur en 
het dagelijks leven is in de lichte en 
pure ruimte van Yoga Bloemendaal 
dan ook goed te voelen. “We leg-
gen die relatie en...”, licht Natanja 
toe, “Yoga betekent ‘juk’, oftewel 
‘verbinding’ van lichaam, adem en 
geest. We willen allerlei verschillen-
de mensen, die allemaal hun eigen 
specifieke wensen hebben, samen 
brengen.” Want dan ontstaat er iets 
moois, heeft het team van Yoga 
Bloemendaal gemerkt. “Ons cen-
trum is een plek voor iedereen. We 
zijn allemaal uniek, en tegelijkertijd 
ook op zoek naar hetzelfde: rust en 
ruimte in lichaam en geest. Bij Yoga 
Bloemendaal komt dat samen. ‘Yoga 

is… alles in één’.”

De docenten die lesgeven bij Yoga 
Bloemendaal hebben ieder hun 
eigen discipline. Zo kan je bij Yoga 
Bloemendaal terecht voor Detox 
Yoga, Stress Relief Yoga & Meditatie, 
Kundalini Yoga, Yin Yoga, Pilates, 
Mindfulness en Rots & Water voor 
kinderen. 

Zelf geeft Natanja Hatha Yoga, 
Mindful Yoga & Meditatie, en Kinder- 
& Tieneryoga. Als coach begeleidt 
ze privésessies, waarin haar ervaring 
met ademtherapie tot uiting komt. 
De thema’s van Natanja’s lessen 
staan vaak in het teken van de cha-

kra’s. In oktober start zij een serie 
workshops “Ontdek de chakra’s”, 
voor diegenen die verdieping zoe-
ken in hun fysieke en mentale yoga-
beoefening: 7 chakra’s, 7 workshops, 
7 zondagen. 

Regelmatig worden er workshops 
en lezingen gehouden bij Yoga 
Bloemendaal. Kijk voor meer infor-
matie op www.yoga-bloemendaal.nl

Yoga Bloemendaal huist sinds augustus 2013 in een prachtig ver-
bouwd jaren dertig pand aan de Korte Kleverlaan in het hartje van 
Bloemendaal. “Op deze plek wordt mijn passie om te verbinden 
gebundeld met de wens om samen mooie dingen te creëren”, vertelt 
initiatiefnemer Natanja van den Brink.

Yoga Bloemendaal - Alles in één

Yoga Bloemendaal
Natanja van den Brink
Korte Kleverlaan 26, 2061 EE  Bloemendaal
Tel. 06 27093731, info@yoga-bloemendaal.nl

Uit eigen ervaring heeft zij onder-
vonden wat yoga en mindfulness in 
een vervelende periode voor haar 
heeft betekend. “Het heeft de kijk 
op mijzelf en de wereld om mij heen 
erg veranderd”   
Hanke  is vele jaren in de kinderop-
vang en het onderwijs werkzaam  
geweest en ze besefte dat yoga en 
mindfulness op haar zo’n invloed 
heeft gehad, dat het heel mooi zou 
zijn wanneer kinderen dit vanaf 
jongs af aan al zouden meekrijgen. 
Vele opleidingen en cursussen 
verder is Hanke haar eigen bedrijf 

‘jouwmoment.nu’ gestart. Met heel 
veel plezier en op speelse wijze 
geeft ze haar lessen en trainingen in 
Hoofddorp en vanaf september ook 
in Haarlem.
Ouders bellen haar om te bedanken 
voor wat ze aan hun kind meegeeft 
en kinderen en jongeren vertellen 
spontaan dat ze de oefeningen die 
ze geleerd hebben gebruiken bij 
een tandartsbezoek of een toets op 
school.
Hanke is gelukkig en dat straalt ze 
ook uit! Haar doel is om zowel in 
haar eigen lessen als op scholen 
zoveel mogelijk kinderen te leren 
hoe ze zich lichamelijk en geestelijk 
kunnen ontspannen. 
Wil jij je kind en/of jezelf ook een 
cadeau voor de rest van je leven 
geven? 

Kijk voor meer informatie op 
www.jouwmoment.nu of mail naar 
info@jouwmoment.nu.

Dit zou zomaar een vraag kunnen zijn die Hanke den Boer van 
‘Jouwmoment.nu’ aan je kan stellen. Hanke geeft kinder- en tiener-
yoga, mindfulnesstrainingen voor jong en oud en kinderyogatherapie. 

“Waar zit jouw boosheid in je lichaam? Kun je dit aanwijzen?”

Hanke den Boer
Website: www.jouwmoment.nu 
Emailadres: info@jouwmoment.nu
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overveen - Op zaterdag 20 en zondag 
21 juni wordt op Landgoed Elswout 
in Overveen voor de tweede keer 
het Yogafestival Haarlem georga-
niseerd. Vorig jaar was het evene-
ment met zo'n duizend bezoekers 
een groot succes. "Yoga is op dit 
moment heel populair. Mensen zijn 
in deze hectische wereld op zoek 
naar rust en vinden dat in yoga", 
zegt Christel Gouweleeuw, zakelijk 
directeur van het Yogafestival.

door Christa Warmerdam

De slogan van het festival is 'Yoga 
is voor iedereen'. "Dit festival is 
leuk voor elke leeftijd", legt Chris-
tel Gouweleeuw uit. "Dat hebben 
we vorig jaar ook echt zo ervaren. 
Jong en oud en hele families kwa-
men naar het festival en dat geeft 
een ontzettend leuke sfeer. Die 
sfeer willen we dit jaar natuur-
lijk ook weer en daarom hebben 
we een uitgebreid programma 
samengesteld waar voor elk wat 
wils te vinden is. Dit jaar heb-
ben we bijvoorbeeld op zondag 
verschillende kinderyoga-, tie-
neryoga- en mindfulnesslessen. 
Op zaterdagmiddag zijn er speci-
ale familieyogalessen in de begin-
nerstent. Speciaal voor Vaderdag 
komt Woodwerk langs met de 
Ouder en Kind Timmerclub."

Genot
Een aantal zaken is nieuw dit jaar. 
Gouweleeuw: "Omdat we van 
vorig jaar geleerd hebben of door 
voortschrijdend inzicht. Zo wordt 
het thema 'het tweede chakra en 
genieten' explicieter uitgedra-
gen en staan de yogaworkshops 
en de lezingen in het teken van 
het 2015-thema. De verschillende 
lezingen zelf zijn ook nieuw in 
het programma. De tenten zijn 
dit jaar ook groter. Twee tenten 
kunnen maar liefst honderd per-
sonen op een yogamat herbergen, 
drie tenten zijn goed voor veertig 
matten elk en in de lezingentent 
kunnen zo'n tachtig mensen per 
keer naar de sprekers komen luis-
teren."

Verbeteringen
Ook het Proefplein is verbeterd. 
Vuur & Vlam is de hoofdcateraar 
van het festival, waarvoor bezoe-

kers van tevoren online lunch- en 
dinerbonnen kunnen kopen. "Dat 
is wel zo handig, dan hoeven de 
mensen niet in de rij voor festival-
kassa." Net als vorig jaar is er een 
Bazar, die, evenals het Proefplein 
en het hele terrein van Landgoed 
Elswout, tijdens het festival gratis 
toegankelijk is. Bezoekers kunnen 
bij maar liefst 22 aanbieders voor 
verantwoorde- en yogalifestyle-
producten terecht. "Festivalgan-
gers kunnen gratis naar binnen en 
kunnen naast een dagkaart, losse 
kaartjes kopen voor de verschil-

lende workshops. Wat dat betreft, 
is er dus ook voor elke portemon-
nee wel iets bij", laat Christel Gou-
weleeuw tot besluit weten.
Kijk voor meer informatie op: 
www.yogafestivalhaarlem.nl.

Speciaal voor de lezers van De Haar-

lemmer heeft het Yogafestival Haar-

lem een 'Mail en win actie'. Mail naam 

en adres o.v.v. 'actie De Haarlemmer' 

naar contact@yogafestivalhaarlem.

nl. Onder alle inzenders worden twee 

dagkaarten ter waarde van 150 euro 

verloot. x

Yogafestival: "Mensen zijn in 
de hectiek op zoek naar rust"

Mail en maak kans op twee gratis dagkaarten

Tijdens het Yogafestival Haarlem, op Landgoed Elswout in Overveen, zijn er vele 
lessen waaraan men kan meedoen (Foto: pr).

Zaterdag 13 juni

10.00-11.00 uur | Gratis kennisma-

kingsworkshop Ouder & Peuteryoga

Lijkt het je leuk om samen yoga te 
doen met je kind? kom dan naar 
de gratis kennismakingsworkshop. 
Samen spelen, bewegen, zingen, 
dansen en ontspannen. Yoga met je 
peuter is een plezierige manier om 
de onderlinge band te versterken.
Annet van de Rhee, Haarlem.
19.30-23.45 uur | Buddha @ The Beach 

Danceparty bij De Haven van Zand-

voort

De dj's verzorgen een zonnige, muzi-
kale mix met zwoele latin, Arabische 
rai, Afrikaanse ritmes en gypsy en 
Balkan beats, afgewisseld met de 
nodige funk, soul, rock en heden-
daagse dance.
Buddha Events, Zandvoort.

Zondag 14 juni

15.00-22.00 uur | Danceparty bij Man-

go's on the Beach

Dansen op de zondagmiddag op 
swingende wereldmuziek bij Man-
go's Beachbar. Dj's Cem en Skywal-
ker toveren met latin, Arabic, Afri-
can, Balkan, Iers; groovy and sexy.
SpiritDance, Zandvoort.

Dinsdag 16 juni

20.00-21.30 uur | Stressvrij leven!: 

interactieve lezing met speciale aan-

bieding

Ontdek hoe je makkelijk en snel 
stress omzet in ontspanning en de 
oorzaak van stress bij de wortel aan-
pakt. Ik werk met een methode, die 

snel en gemakkelijk stress omzet 
in ontspanning en de oorzaken van 
stress effectief aanpakt: Psych-K. 
Wil je naar deze lezing komen, meld 
je dan snel aan, het aantal plaatsen 
is beperkt (20).
Jacqueline de Vries-van Es, Haarlem.

Woensdag 17 juni

14.00-18.30 uur | Open middag prak-

tijk De Vreugdevolle Bron

Tijdens deze middag heb je de 
mogelijkheid om: vragen te stellen 
(bijvoorbeeld of Chinese genees-
kunde jou kan helpen), informatie te 
krijgen over acupunctuur, Chinese 
kruiden en voeding, een korte proef-
sessie te ervaren, te genieten van 
een kopje kruidenthee en lekkere 
gezonde versnaperingen.
Geert Heidema, Haarlem.

Vrijdag 19 juni

20.00-22.00 uur | Workshop 'Life 

begins at the end of your comfort 

zone'

Durf je te spelen met je comfort 
zone? Durf jij van tevoren niet te 
weten wat je gaat doen? En het dan 
toch te doen? Deze avond gaat over 
spelen en over uitdagingen. Over 
plezier kunnen hebben in het verleg-
gen van je comfortgrens. En dat in 
een kleine setting gewoon eens te 
proberen. Speel je mee?
Karina de Jong, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Buddha @ The Beach Danceparty 
(Foto: pr).

Lezing Stressvrij Leven (Foto: pr).

haarlem - Bewust Haarlem is het 
platform voor iedereen met een 
hart voor duurzaam, gezond en 
plezierig (samen)leven in Haarlem 
en omstreken. Op de website www.
bewusthaarlem.nl staan het aan-
bod van zo'n 300 actieve professio-
nals en organisaties en een handig 
agendaoverzicht van alles wat er te 
doen is in de regio. Bewust Haar-
lem is partner van het Yogafestival 
Haarlem. x

Bewust Haarlem

overveen - Yogafestival Haarlem biedt 
voor iedereen yogalessen tijdens het 
weekend van 20 en 21 juni; dus ook 
voor kinderen in alle leeftijden. Die 
kunnen meedoen met verschillende 
kinderyoga-, tieneryoga- en mind-
fulnesslessen of een van de andere 
kinderactiviteiten. En ook zijn er spe-
ciale familieyogalessen; met het hele 
gezin op de yogamat.

Er zijn familieyogalessen in de 
beginnerstent en op zondag staan 
daar de kids centraal. Bij ouder-/
kindyoga mag de ouder gratis mee.
Verder is er de kinderkookwork-
shop door Goed Zoet. In deze 
workshop leert Marjolein hoe je 
rozemarijn-kruidenolie en citroen/
munt-limonade moet maken. Alles 

wordt bereid met verse kruiden en 
je gaat naar huis met een glazen 
flesje en potje, die lekker ruiken 
én smaken.
Ook kunnen kinderen op avontuur 
met de boswachter. Aan de hand 
van opdrachten laat boswachter 
Marieke van Landgoed Elswout je 
kennismaken met de bijzondere 
planten, maar ook met de verha-
len uit de rijke geschiedenis van 
Elswout.
En er zijn een tekenworkshop door 
Een Allegaartje, de Ouder en Kind 
Timmerclub door Woodwerk en de 
jeugd kan spelen met klankscha-
len. x

Met hele gezin op yogamat

Ook voor kinderen is er genoeg te 
beleven op 20 en 21 juni (Foto: pr).

overveen - Geen festival zonder 
heerlijke hapjes en drankjes. Ook 
het voeden van de inwendige 
mens valt wat Yogafestival Haar-
lem 2015 betreft onder het thema 
'genieten'. Bezoekers kunnen 
hiervoor terecht op het Proefplein 
op het festival. Daarnaast kunnen 
de yogi's op het sprookjesachtige 
festivalterrein van Landgoed Els-
wout naar hartenlust shoppen op 
de Yogalifestyle Bazar. De Bazar 
bevindt zich langs de paden naar 
de tenten en is op zaterdag en zon-
dag geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Tijdens het festival kunnen 
bezoekers verder genieten van 
'mix & match'-moestuinlunches 
of een nagenietersdiner. Ze kun-
nen hun maaltijd helemaal zelf 
samenstellen. Lunch- en diner-
bonnen zijn vooraf online aan te 

Smullen en 
shoppen

Ook de lekkerbekken komen aan hun 
trekken (Foto: pr).

schaffen voor respectievelijk 7,50 
euro (aan de festivalkassa 9,50 
euro) en 12,50 euro (aan de fes-
tivalkassa 14,50 euro). Zowel het 
Proefplein als de Bazar is ook zon-
der festivalkaartje voor iedereen 
vrij toegankelijk. x

haarlem - Van 27 april tot en met 
2 mei collecteerde het ZaaiGoed-
Fonds voor het Oranje Fonds in 
Haarlem. Het ZaaiGoedFonds 
ontvangt de helft van het opge-
haalde bedrag van het Oranje 
Fonds. Daarmee wil het ZaaiGoed-
Fonds voor mensen met dementie 
een 'moestuinierboek op maat' 
maken. De andere helft van de 
opbrengst besteedt het Oranje 
Fonds aan sociale initiatieven in 
Noord-Holland. Het opgehaalde 
bedrag wordt zo voor honderd 
procent besteed aan sociale doe-
len in de nabije omgeving. Het 
ZaaiGoedFonds heeft in totaal 
1.259,83 euro opgehaald. x

ZaaiGoedFonds
haalt 1.200 euro op
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Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

Wij zijn er 
voor u
Met een gerust hart op vakantie? 
Onze CAREGiver neemt de zorg voor 
uw partner, vader of moeder over 
terwijl u bijtankt. 
t 023 82 00 392
i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland
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heemstede - Het is dit jaar zestig jaar 
geleden dat Dick Bruna zijn eerste 
Nijntje-boek publiceerde, in recht-
hoekig formaat, en met een Nijntje die 
veel weg had van een knuffeldier. Pas 
sinds 1963 heeft het konijn de strakke 
puntige oren en de bolle wangen die 
het altijd zou blijven houden, en zijn 
de boekjes in vierkant-formaat. Tot 
ver buiten de landsgrenzen is Nijntje 
inmiddels een succes. Niet verwon-
derlijk dus dat boekhandel Blokker in 
Heemstede deze verjaardag aangreep 
om ook het eigen zestigjarige bestaan 
onder de aandacht te brengen van het 
winkelend publiek.

door Marilou den Outer

Voor de kinderen was er afgelopen 
zaterdag een clown met ballonnen, 
en wie wilde kreeg een afbeelding 
van Nijntje op de wang geschminkt. 
Voor schminkster Merissa een niet 
al te moeilijke klus: "Normaal teken 
ik op kinderfeestjes en evenemen-
ten uitgebreide partronen op de 
gezichten, vandaag heb ik het mak-
kelijk: een paar lijntjes en Nijntje 
is klaar."
Ondertussen komt Blokker-eige-
naar Arno Koek langs met een doos 
Nijntje-chocolaatjes, afkomstig van 
de uitgever van de jarige Nijntje. 
Dergelijke evenementen doet Koek 
steeds vaker. De boekhandel is de 
afgelopen zestig jaar flink veran-
derd. De familie Blokker begon de 
boekwinkel in 1955 aan de Brons-
teeweg in 1955, om later te ruilen 
met ijzerwarenhandel Fixit, voor 
een plek op de Binnenweg. Sinds 
negen jaar drijft Arno Koek de zaak, 
samen met zes medewerkers.
Sinds zijn aantreden heeft Koek te 
maken met de opkomst van inter-
netwinkels, een probleem dat hij 
echter niet zo groot wil maken: 
"We zijn al snel lid geworden van 
de inkooporganisatie Libris. Daar-
door hebben ook wij een webwin-
kel waarin mensen 24 uur per dag 
een boek kunnen bestellen en laten 
thuisbezorgen of zelf in de winkel 
afhalen." Koek wil benadrukken 
dat de boekhandel een zelfstandige 
zaak is. "Geen keten dus, we kun-
nen zelf bepalen wat we inkopen." 
Zo kan hij het aanbod afstemmen 
op de Heemsteedse boekliefhebber. 

Met veel literatuur, maar ook een 
mooie kinderboekenafdeling is er 
wat Koek betreft belangrijk, even-
als een goede non-fictieafdeling.
Om het contact met de klanten te 
verstevigen worden in de winkel 
regelmatig lezingen en signeerses-
sies georganiseerd. Vorige maand 
nog was het schrijversechtpaar 

Nicci French te gast. De winkel 
heeft sinds een jaar ook een eigen 
leesclub. Een club met vrijheid: een 
deelnemer is niet verplicht voor elk 
boek te komen. Maar wie zin heeft 
in Een portret van een Man, door 
Jens Christian Grøndahl zal er deze 
week zeker bij zijn. x

Boekhandel Blokker 
en Nijntje 60 jaar

Kinderen konden geschminkt worden bij de boekhandel in Heemstede (Foto: 
Marilou den Outer).

bloemendaal - MAX' NPO Radio 1-pro-
gramma 'Twee Dingen' heeft de 10van-
MAX in het leven geroepen. Deze lijst 
omvat de tien meest inspirerende, 
onbekende ouderen van Nederland. 
Mida Schutte (88) uit Bloemendaal 
is genomineerd om kans te maken op 
een plek in de 10vanMAX.

Met de 10vanMAX gaat Twee Dingen 
op zoek naar onbekende, 'gewone', 
maar vooral inspirerende oudere 
Nederlanders, die bijzondere din-
gen doen voor hun omgeving en 
daarmee een inspiratie zijn voor 
anderen. Wat maakt deze lijst zo 
bijzonder? Iedereen mag iemand 
nomineren om de meest inspireren-
de oudere van Nederland te worden. 
Laura Gulickx heeft Mida Schutte 
genomineerd: "Mida Schutte is al 
meer dan zestig jaar werkzaam als 
bewegingstherapeute en ze werkt 
nog dagelijks. Zij heeft momenteel 

een speciale band ontwikkeld waar 
ze tien jaar aan gewerkt heeft om 
mensen beter te leren lopen achter 
een rollator."
De jury, bestaande uit Tania Kross 
(juryvoorzitter), Hans van Breuke-
len, Hedy d'Ancona, Bas Haring en 
Astrid de Jong, zal uit alle genomi-
neerden bepalen wie de tien meest 
inspirerende, onbekende ouderen 
van Nederland zijn. De 10vanMAX 
wordt op maandag 31 augustus 
bekendgemaakt in Twee Dingen, 
vanaf dan kunnen de luisteraars 
stemmen op hun favoriet. De tien 
genomineerden zijn in de week 
van 7 tot 11 september te gast in 
de uitzending. Tot slot maakt Tania 
Kross op vrijdag 11 september 
in Twee Dingen de meest inspi-
rerende, onbekende oudere van 
Nederland bekend. Nomineren 
kan tot 21 augustus via de website 
www.10vanmax.nl. x

Mida Schutte uit Bloemendaal 
genomineerd voor 10vanMAX

haarlem - Anitra Louwers, Raad van 
Bestuur, opende op 4 juni de nieuwe 
JacobKliniek in Haarlem en sneed 
samen met geriatrisch fysiothera-
peut Marijntje Borgwat en verpleeg-
kundige Ria de Lange een speciale 
taart aan, die het hart van zorg van 
Sint Jacob weergeeft.  Een speciaal 
moment, dat samen met de revalidan-
ten en presentatrice Ria Bremer werd 
gevierd. Direct werd er ook geproost 
op een groei van nieuwe revalidan-
ten.

Vele gasten waren donderdag 4 juni 
aanwezig om de opening van de ver-
nieuwde JacobKliniek te vieren.
Aan de hand van twee inspirerende 
portretten (korte documentaires), 
die getoond werden, ging Ria Bre-
mer in gesprek met de hoofdrol-
spelers zoals Alfred Dresens, revali-
dant, en zijn dochter, de mantelzor-
ger. Een mooi en succesvol verhaal, 
want Dresens is al weer naar huis.
Ook ging Ria Bremer in gesprek met 
hoofdrolspeler en specialist oude-
rengeneeskunde Jacqueline Horn-
stra, daarbij sloot ook Monique 
Samsons aan, de klinisch geriator 
van de JacobKliniek. Enthousiaste 
professionele artsen, die vertelden 
over hun aanpak, de kracht van 
de multidisciplinaire teams en 
de motivatie om te werken bij de 
JacobKliniek met de onderschei-
dende, innovatieve aanpak.
Ria Bremer sprak ook met de mana-
ger zorg en dienstverlening, Ruth 
van der Esch, over deze vernieuwde 
aanpak van de zorg en revalidatie. 
Van der Esch gaf aan dat zij de kracht 
van samenwerken door de zorg en 
behandelaars zo enorm waardeert 
en dat dit zo goed uitwerkt voor de 
revalidanten. Juist die vernieuwde 
aanpak en het nieuwe pand, die dit 

geheel faciliteert, blijken echt suc-
cesvol. Een goed verhaal en de groei 
van revalidanten gaat door.
Het innovatieve concept van de 
JacobKliniek zit in het therapeu-
tisch klimaat, de 'healing environ-
ment', de aanpak en samenwerking 
van het team van specialisten en 
de zorg, maar zeker ook het goede 
eten van Hutten. Dit alles werkt 
mee aan het herstel van de revali-
danten. Stichting Sint Jacob blijft 
werken aan het vernieuwen van de 
revalidatie alsmede aan de woon-
zorgconcepten. x

Feestelijke opening van 
vernieuwde JacobKliniek

Anitra Louwers (tweede van rechts) 
snijdt samen met Ria de Lange (rechts) 
en Marijntje Borgwat (tweede van 
links) de taart aan. Ria Bremer kijkt 
toe (Foto: pr).

heemstede - Zaterdag 13 juni is er 
een voordracht van Fons Dellen 
over zijn boek 'Echte vrienden'. 
Deze voordracht vangt aan om 
15.30 uur in Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Dellen begon in 1984 als radio-
presentator bij De Wilde Wereld 
van de VPRO. Later presenteerde 
hij 'Nozems-a-gogo', 'Villa 65' en 
'Rumble'. Vanaf 1998 werkte hij 
voor tv-programma's als 'Lolada-
musica', 'R.A.M.', 'NOVA', 'VPRO'S 
Nederpopshow' en de tv-zender 
Geschiedenis 24. Hij schreef voor 
Het Parool, Vrij Nederland, Nieu-
we Revu, Oor en Vinyl, en speelde 
in de legendarische Zwolse punk-
band Schmucks44. Echte vrienden 
is Dellens romandebuut. x

Voordracht 
Fons Dellen haarlem - In Galerie Nieuw Schoten is 

de dubbelexpositie 'Grote en kleine 
meesters uit de periode 1880-1960' 
en 'Haarlem aan 't Spaarne' van start 
gegaan. Deze bijzondere expositie 
toont diverse werken waarop het 
Spaarne een belangrijke rol speelt.

Wat te denken van het schilderij 
van Herman Moerkerk waarop de 
verdeling van suikerbuiten tijdens 
de hongerwinter 1944/1945 is afge-
beeld. Hetzelfde geldt voor het 
schilderij van Herman Heuff, 'De 
Vissersbocht in Haarlem in winter-
stemming'. Links op het schilderij 
staan de grote pakhuizen van de 
firma H. Funke & Zoon, waarin 
destijds de roggebroodfabriek was 
gevestigd. Dan als laatste voorbeeld 
een schilderij van de hand van Adri-
aan Grootens, de leermeester van 

Theo van Doesburg. Dit Noord-Hol-
lands Landschap, getiteld 'Dag van 
Vreugde', is uitgevoerd in art-deco-
stijl en behoort tot de absolute top 
van Grootens' werk.
De Grote en kleine meesters laten 
zich onder andere vertegenwoordi-
gen door W. Verschuur, K. Verwey, 
H. W. Koekkoek, J. Briedé, L. Gestel, 
K. Maks, O.B. de Kat, W.G.F. Jansen 
en A.L. Koster.
De expositie kan worden bezocht 
tot en met zaterdag 4 juli. De galerie 
is geopend op vrijdag en zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur en tevens op 
afspraak. Galerie Nieuw Schoten is 
te vinden aan de Frans Halsstraat 17 
in Haarlem. x

Grote en kleine meesters 
in Galerie Nieuw Schoten

'Winter 1944-'45 Haarlem Voedsel-
voorziening Suikerbieten' van Her-
man Moerkerk (Foto: pr).
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HUIS & TUIN
MARKT

 
za. 13 juni op de DREEF

 
mooi 2e Hands, zelfgemaakt

Brocante , nieuw Huis en
Tuin, alsmede planten.

 
Kraam? BEL 06-10144717

 

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

RENOVATION
4YOU

__________________
renovaties, montage,

schilderen, stukadoren,
keukens, badkamers,
voegwerk, metselwerk

________________
goede prijs - goede mensen

Irek 0 626 663 785
renovation4you@live.nl

haarlem - Hebzuchtige inbrekers, 
frauderende dames, stelende kinde-
ren en voortvluchtige moordenaars. 
Vanaf 12 juni staat de Janskerk, het 
publiekscentrum van het Noord-Hol-
lands Archief, met de tentoonstelling 
'Gepakt!' volledig in het teken van 
misdaad en straf rond 1900.

Er schuilen spannende, ontroe-
rende, indrukwekkende en trieste 
verhalen achter de namen, delic-
ten en straffen in gevangenis- en 
rechtbankarchieven in de depots 
van het Noord-Hollands Archief. 

Het leven in de strafgevangenis 
bestaat rond 1900 uit 'eenzame 
opsluiting' in volstrekte anoni-
miteit. Gevangenen worden aan-
gesproken met een nummer in 
plaats van hun naam en buiten de 
cel moeten zij een masker op om 
elke vorm van communiceren met 
medegevangenen te voorkomen.

Met unieke objecten zoals een origi-
nele celdeur en slaapkooi en nooit 
eerder getoonde documenten zoals 
foto's van de Koepelgevangenis in 
aanbouw, signalementskaarten en 

spotprenten, krijgen misdaad en 
straf rond 1900 een gezicht.
De tentoonstelling is gratis te 
bezichtigen in de Janskerk, het 
publiekscentrum van het Noord-
Hollands Archief aan de Jansstraat 
40 in Haarlem. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met vrij-
dag en elke derde zaterdag van de 
maand van 09.00 tot 17.00 uur. 
Extra openingsdagen zijn er op 
zondag 14 juni, zondag 23 augus-
tus en zondag 30 augustus van 
12.00 tot 17.00 uur. x

Misdaad en straf rond 1900 krijgen gezicht in Haarlem

De bouw van gevangenis de Koepel (Foto: pr).
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Ja, ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van deze krant 
in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)

VAKANTIEWIJK  VASTE WIJK

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE!

De zomervakantie komt er weer aan en je wilt leuke 
dingen gaan doen, maar dat kost handenvol geld.

Als je een of twee dagen per week nieuwsbladen bezorgt 
voor Buijze Bestelnet, verdien je voldoende euro’s 

om je vakantie plezierig te maken.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Brand in plezierboot: twaalf 
personen springen van boord

haarlem - Een plezierbootje is zondagmiddag volledig uit-
gebrand aan de Kinderhuissingel in Haarlem. Rond half vier 
vloog de boot in het water in de brand. De twaalf opvaren-
den, waaronder een kind, sprongen het water in en zwom-
men naar de kant om zich in veiligheid te brengen. Terwijl 
de brandweer werd gealarmeerd, sloegen de vlammen bin-
nen korte tijd hoog uit de boot. Ondanks de inspanning 

van de brandweer kon niet worden voorkomen worden dat 
de boot uitbrandde. Door de hevige rookontwikkeling is de 
Kinderhuisvest enige tijd afgesloten geweest voor het ver-
keer. Ambulancepersoneel hebben de opvarenden gecon-
troleerd. Het kind had lichte onderkoelingsverschijnselen. 
Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan (Foto: 
Mizzle Media). x

haarlem - Nu de voetbalschoenen bijna 
de kast in kunnen tot na de zomerva-
kantie, blikt de voorzitter van Konink-
lijke HFC, Gert-Jan Pruijn, terug op het 
afgelopen voetbalseizoen van 'zijn' 
club. Een seizoen waarin het eerste 
van de Koninklijke debuteerde in de 
Topklasse, maar waarbij Pruijn vooral 
alle festiviteiten rondom het 135-jarig 
bestaan en de vele ontwikkelingen 
en prestaties binnen de hele club wil 
benadrukken. Want het eerste team is 
'slechts' een onderdeel van de oudste 
en een van de grootste amateurclubs 
van Nederland.

door Jacqueline Wallaart

"Als ik terugblik op afgelopen jaar, 
denk ik vooral aan de vele activitei-
ten rondom ons 135-jarig bestaan. 
Het jubileumjaar begon met de 
toetreding tot de Club of Pioneers 
en het meidentoernooi en werd 
afgesloten eind maart met de HFC-
musical in de Stadsschouwburg. 
Dat laatste vond ik zeker een van de 
hoogtepunten, gezien de omvang 
van de productie; het is een vak op 
zich. En dat allemaal georganiseerd 
en uitgevoerd door HFC'ers; dat is 
toch uniek. Er deden zo'n zestig 
acteurs aan mee en minstens zo 
veel mensen zijn actief geweest ach-
ter de schermen. De jubileumcom-
missie heeft veel verschillende acti-
viteiten georganiseerd, die allemaal 
goed bezocht zijn. Dat is in deze tijd 
geen gemakkelijke opgave, maar 
zij zijn daarin geslaagd. Ik ben echt 
trots op hen!"

Kampioenen
Sportief gezien beleefde Koninklijke 

HFC ook een goed seizoen. "Van de 
F20 tot en met de senioren hebben 
we veel kampioenen, die op 13 juni 
allemaal gehuldigd zullen worden. 
De B1 heeft nacompetitie gespeeld 
en de A1 is afgelopen weekend via 
de nacompetitie gepromoveerd 
naar de tweede divisie. Ons eerste 
team en tweede team spelen in de 
hoogst mogelijke klasse. Hoewel 
het tweede graag kampioen had wil-
len worden, zijn ze geëindigd bij de 
eerste vijf. Ook een mooie prestatie 
en direct een mooie uitdaging voor 
volgend seizoen", aldus Pruijn.

Regionale Jeugdopleiding
Hij vervolgt: "Een bevestiging dat 
we op de goede weg zijn om de 

kwaliteit en begeleiding van de 
selectieteams naar een hoger plan 
te brengen, is dat de KNVB de 
jeugdopleiding van HFC de status 
van Regionale Jeugdopleiding (RJO) 
heeft toegekend in december 2014. 
Dit is een mooie aanvulling op de 
Rinus Michels Award voor innova-
tief jeugdbeleid, die we eerder dat 
jaar hadden ontvangen. Die award 
kregen we vanwege de vernieuwen-
de oefenstof voor alle jeugdspelers, 
maar er is ook gekeken naar de 

organisatie, naar het plezier, dat de 
leden hebben en naar de breedte 
van het aanbod. Ook meiden en G-
voetballers kunnen terecht bij HFC. 
Het betekent overigens niet dat we 
er nu zijn en achterover kunnen 
gaan zitten, maar het stimuleert 
ons om zo door te gaan."

Topklasse
Dat het eerste van Koninklijke HFC 
als debutant op de zesde plaats is 
geëindigd, noemt Pruijn uniek. "Ik 
zeg liever dat we gedeeld vierde zijn 
geworden," lacht hij trots, "want 
tenslotte hebben we hetzelfde pun-
tenaantal als de nummers vier en 
vijf. Drie van de vier debutanten 
hebben het overigens heel goed 
gedaan, ook OJC Rosmalen en Her-
cules hebben aardig wat punten 
behaald. Vaak hoor je dat het moei-
lijker is om erin te komen dan erin 
te blijven, ik weet het niet. Op dit 
niveau hebben veel clubs scouts, die 
alle wedstrijden van de tegenstan-
ders analyseren. Wij doen dat niet. 
Misschien moeten we nog wennen 
aan deze klasse. Toen we net in de 
Hoofdklasse speelden, hadden wij 
als een van de weinigen ook geen 
spelersbus; nu is dat alweer 'nor-
maal'."

Eisen
Als HFC volgend jaar bij de boven-
ste zeven eindigt, zal het door de 
KNVB in het seizoen 2016/2017 
worden ingedeeld in de nieuwe 
tweede divisie. "Dan moeten we vol-
doen aan een aantal licentie-eisen, 
zoals een aantal contractspelers en 
accommodatieaanpassingen. Het 
eerste jaar verleent de KNVB nog 

dispensatie. Ik zie nu nog niet hoe 
we financieel gezien aan die eisen 
kunnen voldoen. Ik vind zelf dat het 
niveau van voetbal meer leidend 
moet zijn dan de organisatie en er 
zijn meer amateurclubs, waarbij 
net als bij ons niet alleen het eerste 
telt, maar alle teams, die zich daar-
bij aansluiten. Aanpassingen aan 
de accommodatie zijn trouwens 
wel nodig, maar niet vanwege het 
eerste. We zijn met de gemeente en 
SRO (verantwoordelijk voor beheer 
en onderhoud van maatschappelij-
ke accommodaties -red.) in overleg 
of we veld twee versneld kunnen 
vervangen, want dat is echt nodig. 
Ik had gehoopt dat we dat deze 
zomer hadden kunnen realiseren, 
maar dat is helaas niet gelukt."

Sloddervossen
"Vooruitblikkend zou ik tegen ons 
allemaal willen zeggen: 'Ga zo door!' 
De wensen die we geformuleerd heb-
ben in ons beleidsplan drieënhalf 
jaar geleden, zijn nog niet allemaal 
vervuld. Zo werken we nog aan de 
verdere begeleiding en organisatie 
van de niet-selectieteams, verbete-
ringen aan de accommodatie en de 
interne organisatie; wie doet wat op 
welk moment? We raken bijvoor-
beeld nu nog te veel spullen kwijt; 
we zijn een beetje sloddervossen", 
aldus voorzitter Gert-Jan Pruijn, die 
afgelopen december tot zijn genoe-
gen is herkozen voor drie jaar. "Ik 
zou best nog heel lang voorzitter 
willen blijven, want ik ben echt 
verliefd op HFC, maar het is goed 
als er na deze termijn weer 'vers 
bloed' komt." x

Preses Gert-Jan Pruijn: "Ik ben 
echt verliefd op Koninklijke HFC"

Gert-Jan Pruijn, voorzitter van Konink-
lijke HFC: "Er is veel om trots op te zijn. 
'Ga zo door!', zou ik tegen ons alle-
maal willen zeggen." (Foto: Jacqueline 
Wallaart)
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P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar een 
gemotiveerde medewerker voor de volgende functie:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VEEGMACHINE

Rijbewijs C en chauffeursdiploma vereist.

Voor deze functie geldt : fysiek goed gesteld.
  : flexibele werktijden.

De functie is voor minimaal 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV (met foto) te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

 
APPARTEMENT

te huur. (50+)
In Kleverpark, met lift,
100 mtr2, twee ruime

slaapkamers,
vloerverwarming, balkon,

gemeensch. terras.
huur 1750,-- euro info:
aelbertsbergstraat47.nl

of 0655112250

LYPOSSAGE
figuurcorrigerende massage

die cellulitis aanpakt. U
komt letterlijk en

figuurlijk beter in u vel
te zitten. Nu met extra

bonusbehandeling
www.htmassage.nl 06

22442711

GRATIS
PROEFLES AUTORIJDEN

COMPACT CURSUS:
30 PRAKTIJKLESSEN + EX

THEORIE CURSUS + EX
VOOR 999 EURO

AUTORIJSCHOOL GP43
MEER DAN 40 JAAR

ERVARING
INFO: 0650586947

K.V.K. NUMMER: 63176564

Alles voor uw vijver
en Japanse

KOI
VADERDAG

AANBIEDINGEN
op zaterdag 13 juni

20% op bonsai
30% op alle koi

Koi-factor
Satelliebaan 11b H'gom
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haarlem - Op 1 juli 2015 is het einde 
oefening voor de Penitentiaire Inrich-
ting (PI) Haarlem. Na 115 jaar vallen de 
goed bewaakte deuren van de Koepel 
achter de laatste gedetineerde in het 
slot. Alleen een klein aantal perso-
neelsleden blijft tot december van 
het jaar. Dan valt ook voor hen het 
doek. Penitentiaire Inrichtingswerker 
(PIW) Cees Zwaan (58) werkte dertig 
jaar lang in het markante gebouw. 
Met hem neemt De Haarlemmer voor 
de allerlaatste keer een kijkje binnen 
de gevangenismuren voordat het een 
andere bestemming krijgt. "Het inte-
resseert me niet wat iemand heeft 
gedaan. Iedereen kan over de schreef 
gaan."

door Elizabeth Stilma

Door beveiligingspoortjes, een 
gang, ijzeren deuren die dichtval-
len en dan de enorme ruimte, die 
de meeste Haarlemmers alleen 
van buiten kennen. De vijf gale-
rijen lijken tegen de buitenmuur 
gedrukt. Deur, na deur, na deur. 
Aan de zijkant verbreken de drie 
ronde torens de symmetrie. In een 
toren huizen de bewaarders, in de 
andere wordt gedoucht en de laat-
ste is de glazen lift. In het midden 
van de koepel ligt een sportveld met 
doeltjes, alles overkoepeld door dat 
immense, ronde dak.

Praten
"Toen ik in 1985 voor het eerst 
de Koepel instapte, voelde ik me 
heel klein. Wat een overweldigend 
gebouw!", vertelt Cees Zwaan. De 
PI-werker is een grote man, blond 
met een stoppelbaardje. Hij oogt 
vriendelijk en is goedspraaks. Niet 
direct het stereotype, dat geassoci-
eerd wordt met het gevangeniswe-
zen. "Ik ben geen vechtersbaas. Ik 
probeer met praten een oplossing 
te vinden. 99 procent van de gede-
tineerden neemt niet het risico 
om de confrontatie aan te gaan. Ze 
weten dat daar consequenties aan 
vastzitten. Ik zeg altijd maar: 'Jullie 
zitten hier voor je (mis)daden en ik 
voor mijn vreten.'"

Natte hoek
Consequent zijn en doorzetten, dat 
zijn volgens Zwaan de voorwaarden 
voor een goede PIW. Voordat hij 
dertig jaar geleden bij justitie solli-
citeerde, werkte hij als woningstof-
feerder. Toen hij op 28-jarige leef-
tijd werkloos werd, besloot hij een 
andere richting op te gaan. "Ik zag 
het niet zitten om nog jaren plas-
tic te snijden rond het toilet." Een 
interne opleiding in de gevangenis 
van Veenhuizen volgde en toen kon 
hij aan de slag in de Koepel. In die 
beginjaren was er nog geen 'natte 
hoek' (toilet) in de cel. "Omdat er 

geen water op cel was, gingen we 
elke ochtend met de po over de 
verdieping. Dan moesten alle gede-
tineerden prompt hun behoefte 
doen. We begonnen om half zeven 
en om half tien waren we klaar. Wat 
een stinkklus was dat..."

Hugo de Groot
Tijdens de grote verbouwing in 
1986 kwam er een 'natte hoek' in 
de cel. Tijdens die verbouwing werd 
ook de ontsnappingsroute voor 
gedetineerden makkelijker. Zwaan 
maakte zo'n tien tot twaalf ontsnap-
pingen mee waarvan de meeste tij-
dens die verbouwing. De mooiste 
vindt hij de ontsnapping van de 
gedetineerde, die inspiratie putte 
uit het verhaal van Hugo de Groot, 
die Slot Loevestein ontvluchtte in 
een boekenkist. "In die periode kwa-
men heel veel bouwvakkers bin-
nen. Een gedetineerde presteerde 
het om in een gereedschapkist van 
een van de bouwvakkers te kruipen 
en langs de bewaking naar buiten 
te ontsnappen. Maar we hadden 
ook een man, die gewoon met het 
bezoek mee naar buiten liep en een 
ouderwetse poging met aan elkaar 
geknoopte witte lakens langs de tra-
lies naar beneden."

Gek
Over ontsnappingen gesproken, 
volgens Cees Zwaan moeten gede-
tineerden altijd het gevoel hebben 
dat ze uit een gevangenis kunnen 
wegkomen. "Er moet een zwakke 
plek zijn, anders worden ze gek." 
Ook zonder uitgedokterde ontsnap-
pingsroutes vonden er wel eens 
escallaties plaats binnen de Koepel. 
Hoewel de goedgehumeurde PIW 
zich nooit bedreigd heeft gevoeld, 
is hij wel altijd op zijn hoede. "Bij 
het openen van elke celdeur kan 
een calamiteit uitbreken. Dat weet 
je en daar ben je op voorbereid. Het 
kan voorkomen dat je een klap voor 
je kop krijgt. Als je daar bang voor 
bent, moet je dit werk niet doen."

Fonduen
In de dertig jaar dat hij in de PI 
werkte, is hij nog nooit met de 'pest 
in zijn lijf' naar de Koepel gegaan. 
Met de gedetineerden leefde hij 
over het algemeen op goede voet. 
Wel heeft hij een grote verandering 
gezien in het soort deliquenten, dat 
voorbijkwam. Van grote jongens 
tot kruimeldiefjes, weekendgasten 
tot zedendeliquenten ("Die hadden 
hier geen leven als het uitkwam. 
Dan werden ze overgeplaatst."), 
van drugssmokkelaars tot gewa-

pende overvallers. "In de beginja-
ren was het veel gezelliger tussen 
de gedetineerden onderling, maar 
ook tussen de gedetineerden en 
bewaarders. Eigenlijk regelden een 
paar gedetineerden dat alles goed 
ging. Die wilden geen gedoe en tik-
ten de anderen op de vingers. Als 
PI-werkers hebben we zitten fon-
duen bij gedetineerden op cel. Dat 
kan nu niet meer. Van de grote jon-
gens had je helemaal geen last. Die 
wisten dat ze hier zaten, omdat ze 
over de schreef waren gegaan. Nu 
zijn het kruimeldiefjes, die piepen 

als ze de gevangenis in moeten. De 
mentaliteit is sterk veranderd."

Kleinkind
Zwaan voelt zich daarom ook niet 
emotioneel over de sluiting van 
de Koepel. Hij heeft een goede uit-
stroomregeling kunnen krijgen. 
Over anderhalve week wordt zijn 
eerste kleinkind geboren, hij houdt 
van klussen en zit in het bestuur van 
een camping. Na dertig jaar zegt hij 
het gevangeniswezen gedag, voor-
uitkijkend naar de andere, nieuwe 
dingen in zijn leven. x

Van stinkende po's tot fonduen op cel
Einde van een era in zicht

Penitentiaire Inrichtingswerker Cees Zwaan kijkt terug op dertig jaar gevange-
niswezen. "Ik ben geen vechtersbaas. Ik probeer met praten een oplossing te 
vinden. 99 procent van de gedetineerden neemt niet het risico om de confronta-
tie aan te gaan." (Foto: Elizabeth Stilma)

heemstede - De volgende editie 
van Het Rouwcafé vindt plaats 
op zaterdagmorgen 13 juni, van 
10.00 tot 12.00 uur, in de foyer van 
De Luifel (Herenweg 96, Heem-
stede). Speciale gast deze mor-
gen is Vocal Power. Ook zijn de 
'Westfriese troôstkoekies' weer 
te verkrijgen. De entree is gratis. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via info@hetrouwca-
fe.nl of bellen naar Ria van Kleef: 
06-52306969. x

Rouwcafé in 
foyer Luifel

heemstede - Op woensdag 17 juni 
wordt de Haarlemse schrijver 
P.F. Thomése geïnterviewd door 
publicist/journalist Maarten Des-
sing. Aanvang is om 20.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. De roman 'De 
onderwaterzwemmer' van Tho-
mése verscheen in april 2015 en 
krijgt jubelende recensies. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro. Reser-
veren is gewenst en is mogelijk via 
tel.nr. 023-5282472. x

Interview met 
P.F. Thomése

haarlem - Op zaterdag 13 juni vindt 
van 09.00 tot 16.00 uur de Midzo-
mermarkt plaats op het Leonardo 
da Vinciplein in de Haarlemse 
Meerwijk. Er zullen handge-
maakte producten en goede twee-
dehands (kinder)kleding en huis-
houdelijke artikelen verkocht 
worden. Om 13.30 uur start een 
gratis workshop sieraden maken 
met fietsband (voor reservering, 
tel. 023-5434362 of mail naar 
info@vinci-fair.nl). x

Snuffelen op 
Midzomermarkt

haarlem - De Nationale Tuinont-
werpdag wordt op vrijdag 19 juni 
georganiseerd. In het kader daar-
van zijn die vrijdag, van 12.00 tot 
17.00 uur, de tuin- en landschaps-
architecten Michiel Veldkamp 
en René Huiberts te gast in het 
ABC Architectuurcentrum Haar-
lem. Zij geven dan, uitsluitend op 
afspraak, gratis ruimtelijke advie-
zen op maat over hoe een tuin 
(nog beter) kan worden ingericht. 
Aanmelding is noodzakelijk en is 
mogelijk via tel.nr. 023-5340584 
(dinsdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur). Het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem is 
te vinden aan het Groot Heilig-
land 47. x

Tuinadvies bij ABC
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bennebroek - Verhuizing van de Albert 
Heijn-vestiging aan de Schoollaan 
naar het te ontwikkelen Park Voge-
lenzang in Bennebroek is verant-
woord. De supermarkt van onderne-
mer Zwetsloot kan daar uitbreiden 
van 700 naar 1.200 vierkante meter, 
een uitbreiding die past in de lande-
lijke trend. De positie van de winkels 
aan de naburige Zwarteweg komt niet 
in gevaar. Echter, de daar gevestigde 
Spar-vestiging zal door de komst van 
de AH mogelijk versneld verdwijnen. 
Dit in het kort is de uitkomst van het 
onderzoek, dat de Gemeente Bloe-
mendaal heeft laten uitvoeren en dat 
is toegestuurd aan de Bloemendaalse 
raadsleden. Het college van B en W 
heeft nog geen standpunt ingeno-
men over het onderzoek, een zoge-
heten DPO (distributieplanologisch 
onderzoek).

door Marilou den Outer

De verhuizing van de AH houdt de 
gemoederen in Bennebroek al sinds 
1997 bezig. Tal van locaties zijn de 
revue al gepasseerd. De optie Park 
Vogelenzang is de meest recente. 
Dit is het terrein van GGZ inGeest. 
Een plan om er woningen te bou-
wen, wordt deze week opnieuw in 
de gemeenteraad besproken. In de 
noordoostelijke hoek, 'Duinoord', 
aan de Rijksstraatweg zou een 
supermarkt kunnen worden geves-
tigd. Het stedenbouwkundig plan 
voor het gebied is nog niet vastge-
steld. Als in dat plan negatief wordt 
geadviseerd over een super, dan zal 

die alsnog worden geschrapt uit het 
plan, zo laat wethouder Richard 
Kruijswijk de gemeenteraadsle-
den weten in een brief gedateerd 
12 juni. De wethouder kondigt op 
korte termijn eerst een verkeers- 
en milieuonderzoek aan, en na de 
zomer worden de bewoners van 
Bennebroek geënquêteerd over de 
supermarktkwestie.

Zwarteweg
In discussies over verhuizing van 
de AH is al vaker gesproken over 
de mogelijke effecten van de win-
kels aan de Zwarteweg. Het bureau 
Droogh Trommelen en Partners 
(DTNP) dat de DPO heeft uitgevoerd, 
stelt echter dat de winkels aan de 
Zwarteweg speciaalzaken zijn 'van 
goede kwaliteit' en dat deze een 
goede aanvulling op het super-
marktaanbod zijn. Daarmee wil het 
bureau niet zeggen dat de toekomst 
van de straat rooskleurig is. 'Het is 
onzeker of in de toekomst vrijko-
mende winkelpanden opnieuw 
met winkels worden ingevuld.' 
Bovendien ontbeert de straat een 
'echte publiekstrekker', te weten 
'een eigentijdse supermarkt van 
voldoende omvang'. De Spar aan de 
Zwarteweg zal in de ogen van het 
onderzoeksbureau mogelijk ver-
sneld verdwijnen door de komst 
van AH in Park Vogelenzang. Maar 
'de kans is groot dat de supermarkt 
ook zonder de ontwikkelingen op 

Park Vogelenzang op termijn zal 
gaan verdwijnen'.
Aan de verhuizing van AH, inclusief 
de drogisterij en slijterij ertegen-
over, is wat betreft de samenstel-
lers van de DPO wel een voorwaar-
de verbonden: de leeggekomen 
winkelruimte aan de Schoollaan 

Nieuw boek 
belicht vernieuwd 
gemeentehuis

Huldiging van 
kampioenen in 
Bloemendaal

Feest der herkenning
tijdens reünie
Hartenlustmavo

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang
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Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 26 juni - do 2 juli)
Tramezzini van tomaat, mozzarella, 

chorizo met pestomayonaise
Zalmfilet uit de oven met tapenade 

van olij�es, ui en knoflook
Mangoparfait met chocoladesaus 

€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 29 juni - do 2 juli)
Wok schotel van kip, roerbakgroentes 

en Black Bean saus € 10,50

Ladies Day op 14 juli. 
Dames, golf gezellig mee!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Rapport: verhuizing AH in 
Bennebroek is verantwoord

"Genoeg gepraat na al die jaren"

De huidige vestiging van Albert Heijn aan de Schoollaan (Foto: Marilou den 
Outer).

Vervolg zie elders

vogelenzang - Op zaterdag 27 juni 
vertelt de imker van Moestuin 
Leyduin, Albert Knol, over de 
bijen op de tuinderij. Hoe gaat 
het met de bijen bij Moestuin 
Leyduin? Wat zijn de gevolgen 
van het koude voorjaar? Zijn alle 
bijenkasten en de bijenkorf goed 
gevuld en is er overal een leg-
gende koningin? Wat gebeurt er 
momenteel binnen en buiten de 
kasten? Moestuin Leyduin is gele-
gen op Buitenplaats Leyduin (2e 
Leijweg 1, Vogelenzang). Aanvang 
is om 13.00 uur en de toegang is 
gratis. x

Bijenexcursie bij 
Moestuin Leyduin

Op 27 juni komt men veel te weten over 
bijen (Foto: pr).

heemstede - Op woensdagmiddag, 
van 14.00 tot 16.00 uur, kan men 
in De Luifel (Herenweg 96, Heem-
stede) terecht voor een potje 
schaken. Tijdens deze schaaksoos 
spelen zowel mannen als vrou-
wen. Er is ook een groot bord met 
stukken zodat men bij mooi weer 
eventueel buiten kan spelen. De 
schakers drinken tussendoor een 
kop thee of koffie met elkaar. Uit 
eerbetoon voor Johan Brouwer, 
die jarenlang schaaklessen heeft 
gegeven bij Casca, is deze soos 
naar hem vernoemd. De Johan 
Brouwer Schaaksoos begint weer 
op woensdag 2 september. Aan-
melden kan via www.casca.nl. Of 
bel maandag tot en met donder-
dag tussen 09.00 en 16.00 uur of 
op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 
uur: 023-5483828 (kies 1). x

Schaaksoos 
in De Luifel

Op woensdagmiddag kan men terecht 
voor een potje schaken (Foto: pr).
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mag niet opnieuw door detailhan-
del worden ingenomen. Gezien 
de kleine bevolkingsomvang van 
Bennebroek (5.600 inwoners) is dat 
onwenselijk.

Duidelijkheid
In de Bloemendaalse raad zijn de 
meningen over de vestiging van 
AH in Park Vogelenzang verdeeld. 
Ronduit tegen is Hart voor Bloemen-
daal, omdat de vestiging niet zou 
passen in het parkachtig karakter 
van het gebied. Ook voor verkeers-
problemen wordt gevreesd. Een 
partij als de PvdA is voor. Gezien de 
ligging aan de rand van het groe-
ne gebied, aan de Rijksstraatweg, 
'conflicteert dit verder niet met 
het karakter van het gebied', aldus 
PvdA fractievoorzitter Henk Schell 
desgevraagd. "Ik vind dat er nu wel 
genoeg is gepraat, na al die jaren. 
Het wordt tijd dat er voor de Ben-

nebroekse gemeenschap nu eens 
duidelijkheid ontstaat en zeker 
ook voor het bedrijf, dat immers 
al generaties lang in Bennebroek 
is geworteld. Daarnaast heeft dit 
bedrijf bewezen ook een sociale 
onderneming te zijn, zowel door 
zijn personeelsbeleid als door zijn 
bemoeienis met het Bennebroekse 
verenigingsleven." x
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“Die angst, om boodschap-
pen te doen of auto te rijden. 
Het beheerst mijn leven.”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

bloemendaal - Op woensdag 17 juni 
was de jaarlijkse huldiging van de 
sportkampioenen in openluchtthea-
ter Caprera. Maar liefst 56 jeugdige 
Bloemendaalse teams presteerden 
het om afgelopen jaar bovenaan de 
ranglijst te eindigen, een record. Het 
leeuwendeel van deze kampioenen 
komt uit de hockey- en de voetbal-
sport. Uit handen van wethouder 
Tames Kokke ontvingen de kampioe-
nen hun prijs.

"We weten ondertussen allemaal 
dat regelmatig bewegen essentieel 
is voor onze gezondheid. Sport is 
daarvoor de aangewezen weg. Daar-
om investeren we als Gemeente 
Bloemendaal jaarlijks ruim één mil-
joen euro in sport", aldus wethou-
der Tames Kokke. "Eenmaal per jaar 
zetten we de sportievelingen in het 
zonnetje en met name diegenen, 
die kampioen zijn geworden. Onze 
eigen Bloemendaalse sporthelden!"
Traditiegetrouw werden enkele 
bijzondere sportprestaties belicht. 
Het sporttalent van het jaar is Lotje 
de Rooij (10 jaar) uit Overveen, die 
in drie klassen zowel Europees als 
wereldkampioen hiphopdansen is 
geworden.
Sportman van het jaar is Raphaël 
Zuurbier uit Bennebroek (16 jaar). 
Hij wist in november 2014 het 
Indoor Nederlands Kampioenschap 
Alpineskiën (afdaling) te bemachti-
gen.
Sportvrouw van het jaar is schaats-
ster Isabelle van Elst uit Benne-
broek, omdat zij in februari dit jaar 
Nederlands kampioen is geworden 
door zowel de 500 als de 1.500 meter 
te winnen en tweede te worden op 
de 1.000 en 3.000 meter.

Het eerste team van de BSM Benne-
broek is het sportteam van het jaar 
2015 geworden. Op het in 2014 aan-
gelegde kunstgrasveld is het team in 
de vijfde klasse C zondagamateurs 
kampioen geworden met tien pun-

ten verschil op de nummer twee.
Tussen de huldigingen door werd 
het in groten getale aanwezige 
publiek vermaakt met enkele acts 
zoals hoepeldansen door Simone 
Vale, de streetdancemeiden onder 
leiding van Ilona van Putten en de 
Dance en Ballet Company onder 
aanvoering van Mariska Imanse. 
Lotje de Rooij (sporttalent) gaf een 
demonstratie dansen. x

Sporttoppers in het zonnetje
Openluchttheater Caprera toneel van huldiging

Sporttalent van het jaar is de 10-jari-
ge Lotje de Rooij. Rechts wethouder 
Tames Kokke (Foto: Cor van Iperen).

Vervolg van voorpagina

Theresiaschool geniet na

bloemendaal - De Sint Theresiaschool in Bloemendaal bestaat negentig jaar 
en dat moest gevierd worden. Op 31 mei was er al een reünie voor de oud-
leerlingen. Zo'n driehonderd personen, variërend in leeftijd van 13 tot 85 jaar, 
bezochten die dag hun oude basisschool om oud-klasgenoten en -leraren te 
ontmoeten. Een heel geslaagde middag. Maar ook aan de huidige leerlingen 
was gedacht. Zij vierden een hele week feest en dat was een groot succes. De 
week begon met een gezamenlijk schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 8 
naar het attractiepark Duinrell en eindigde op vrijdag toen moe, maar zeer vol-
daan de schoolweek door leerlingen, ouders en leraren werd afgesloten (Foto: 
Arjan Kroonen). x

bloemendaal - Welzijn Bloemendaal 
zoekt technische vrijwilligers, die 
vanaf 30 september willen helpen 
tijdens een techniekmiddag voor 
kinderen uit groep 6, 7 en 8. Om de 
week helpt men kinderen op een 
laagdrempelige manier plezier 
te beleven aan verschillende vor-
men van techniek. Zo maken de 
kinderen kennis met bijvoorbeeld 
houtbewerking, electronica, con-
structie en nog veel meer. Samen 
met andere vrijwilliger(s) en de 
jongerenwerker bereidt men de 
lessen voor en begeleidt men de 
kinderen bij het uitvoeren van 
ontwerpen, knutselen en bouwen. 
Voor meer info: www.welzijnbloe-
mendaal.nl/jongerenwerk. x

Welzijn 
Bloemendaal 
zoekt vrijwilligers

bloemendaal - Mixed hockeyclub HBS 
en Dames 1-coach Robbert Zevalkink 
(31) zijn ook komend seizoen aan 
elkaar verbonden. De Australiër Jes-
sie McCartney (29) wordt zijn eerste 
assistent bij het vaandelteam in Bloe-
mendaal. McCartney volgt Damien 
van der Peet op. De laatste wordt 
trainer-coach van Dames 2 van HBS, 
dat gaat spelen in de reserve Over-
gangsklasse. Stefan van Schooten, 
oud-voorzitter van de Sponsorcom-
missie, volgt Jolien van Alphen op als 
teammanager.

Robbert Zevalkink, voormalig spe-
ler van HBS Heren 1, blijft naast 
hoofdcoach Technisch Manager 
van de jongste jeugdlijn en neemt 
nu ook de D-categorie onder zijn 
hoede. Tevens krijgt hij de verant-
woording van het zaalhockey bij 
HBS en traint hij één keer per week 
de Heren 1 van HBS.
Jessie McCartney hockeyde in 
Australië bij Victoria en Melbourne, 
tot een knieblessure hem dwong om 
op zijn 21ste te stoppen. McCartney 
is nu al meer dan negen jaar actief 

als coach en heeft met enkele van de 
beste Australische trainers mogen 
samenwerken.
Naast het assistentschap Dames 1 
gaat hij onder meer HBS Jongens B1 
coachen en trainen. Ook de jongste 
jeugd van HBS krijgt training van 
hem (voor meer details zie de web-
site van HBS: www.mhchbs.nl).
Met cornerspecialist Toon Siep-
man zal dit seizoen nauw worden 
samengewerkt. Hij gaat naast de 
strafcornerspecialisten van Heren 
en Dames 1 ook de talenten uit de 
A-jeugd training geven.
Marten van Vliet, voorzitter bij 
HBS: "Robbert Zevalkink heeft in 
zijn eerste jaar in de Overgangs-
klasse, ondanks dat zijn team zich 
niet wist te handhaven, een opval-
lende prestatie neergezet. Samen 
met Jessie McCartney vormt hij 
een nieuw duo dat ervoor moet zor-
gen dat Dames 1 zich ontwikkeld 
tot een eerste klasse topteam, dat 
weer zicht krijgt op promotie. Een 
Australisch impuls zal daar zeker 
toe bijdragen." x

Zevalkink en McCartney 
nieuwe staf HBS Dames 1

"Australische impuls hockeyclub"

heemstede - Heeft men een zoon of 
dochter, die moeite heeft om op 
gewicht te blijven of is hij/zij echt 
te zwaar? Dan is aanmelden voor 
Family Fit! mogelijk een goed idee. 
Family Fit! is een programma voor 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar met 
overgewicht. Het programma duurt 
drie maanden en omvat naast een 
uitgebreid sport- en beweegaanbod, 
coaching op het gebied van voeding, 
bewegen en gedrag. In september 
start een nieuwe groep. Aanmelden 
kan nu.

De tieners volgen een gevarieerd 
en uitdagend fitnessprogramma 
en maken daarnaast kennis met 
verschillende (team)sporten. Bin-
nen het totale beweegprogramma 
staat plezier voorop.
Naast sport en bewegen kent de 
aanpak groepsessies voor jonge-
ren, de ouders en op de individu-
ele gezinnen gerichte begeleiding. 
Diverse coaches gaan met de jon-
geren en gezinnen kijken naar hun 
gedrag en gewoonten, onder meer 
ten aanzien van voeding en bewe-

gen, en begeleiden hen naar een 
gezondere leefstijl.
Family Fit! is gericht op een duurza-
me, sportieve en gezonde leefstijl 
en het terugdringen van overge-
wicht. Hierbij is niet alleen aan-
dacht voor de deelnemers, maar 
voor het hele gezin.
Het programma Family Fit! is een 
gezamenlijk initiatief van FM+ 
HealthClub, De Opvoedpoli, Voe-
dingsadviesbureau De Winter, 
Sportservice Haarlemmermeer 
en Sportservice Heemstede-Zand-
voort. x

Start van programma voor 
jongeren met overgewicht

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Hejo
ONTRUIMINGEN

Vakkundig en op
zorgvuldige

wijze uw woning ontruimt
tegen een reele prijs.

Voor meer informatie bel:
06-54964952

 

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 140,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

RENOVATION
4YOU

__________________
renovaties, montage,

schilderen, stukadoren,
keukens, badkamers,
voegwerk, metselwerk

________________
goede prijs - goede mensen

Irek 0 626 663 785
renovation4you@live.nl

ENTOURAGE
vintage, damesmode

& accessoires is
verhuisd naar de Raaks

Halle!
Drossestraat 2, Haarlem

Winkel 73
aanwezig woe t/m zo

13-17u
Ineke Hosmar
06 21 59 95 39

Te hoge alimentatie
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overveen - Het gemeentehuis aan de 
Bloemendaalseweg 158 is sinds 2 
juni operationeel. Menig inwoner 
van de gemeente heeft er mogelijk 
al een kijkje genomen. Zaterdag 27 
juni organiseert de gemeente een 
open middag, met rondleidingen en 
presentaties over de nieuwbouw. 
Bezoekers kunnen een fotoportret 
laten maken in de nieuwe trouwzaal 
of genieten van enkele muziekoptre-
dens. Ter gelegenheid van de nieuw-
bouw is op initiatief van verantwoor-
delijk wethouder Tames Kokke een 
boek samengesteld over het door de 
architectencombinatie Rudy Uyten-
haak Architecten en Next Architects 
ontworpen gebouw. De titel luidt: 
'Bloemenheuvel, een nieuw gemeen-
tehuis voor Bloemendaal'.

De gebonden fullcolouruitgave 
omvat 110 pagina's en bevat tal 
van foto's uit de rijke historie van 
de gemeente Bloemendaal. Foto's 
die gemaakt zijn tijdens sloop en 
nieuwbouw van de villa op Bloe-
menheuvel, evenals een aantal 
foto's van het gloednieuwe exteri-
eur en interieur.
Te lezen is onder meer dat Bloemen-
daal ooit werd bestuurd vanuit een 

herberg en vanaf het midden van 
de 19e eeuw vanuit een eigen pand 
aan de Zijlweg. Het boek beschrijft 
ook de talloze ontwerpen voor een 
groter gemeentelijk onderkomen, 
die vanaf het begin van de 20e eeuw 
door gerenommeerde architecten 
aan college en raad werden gepre-
senteerd. Behalve een beschrijving 
van de geschiedenis - waarin ook de 
villa's De Nagtegaal en Bloemenheu-
vel aan bod komen - wordt in het 
hoofdstuk 'Debatten, peilingen en 
besluiten' verteld welke politieke 

inspanningen zijn geleverd om tot 
de huidige nieuwbouw te komen.
Vandaag, donderdag 25 juni, vindt 
de officiële opening plaats voor 
genodigden. Zaterdag 27 juni, van 
12.00 tot 16.00 uur, zijn alle inwo-
ners welkom voor een kijkje ach-
ter de schermen tijdens een van de 
rondleidingen.
Inwoners van de gemeente Bloe-
mendaal kunnen een exemplaar 
van de publicatie reserveren via 
www.bloemendaal.nl/boek. x

Boekwerk over vernieuwde 
gemeentehuis Bloemendaal

Inwoners kunnen exemplaar reserveren

De nieuwe Burgerzaal (Foto: Dirk Verwoerd).

Opnieuw brandstichting in 
omgeving van burgemeester

haarlem - Vorige week donderdag zijn in Haarlem twee auto's in brand gesto-
ken. De politie kreeg tegen 02.00 uur melding van een autobrand aan de Albert 
Verweijlaan in Haarlem Noord. De brandweer bluste het voertuig. Tegen 03.00 
uur kwam er opnieuw een melding van een autobrand aan de Meester Lottelaan. 
Deze straat ligt achter de woning van de burgemeester. De brand werd in een 
vroeg stadium opgemerkt door een agent, die in de omgeving was. Vermoedelijk 
werd de dader opgeschrikt, want er bleef een jerrycan achter bij de auto. De 
brand kon snel worden geblust. Door een speurhond werden ook nog spullen 
onder de auto aangetroffen. Ook bij de brand van de auto aan de Albert Ver-
weijlaan denkt de politie aan brandstichting. Er wordt onderzoek gedaan of er 
verband is met de brandstichting van de auto van de burgemeester. Heeft men 
op of in de omgeving van de Albert Verweijlaan of Meester Lottelaan iets gezien, 
wat mogelijk met deze branden te maken kan hebben? Dan kan men contact 
opnemen met de politie in Haarlem: 0900-8844 (lokaal tarief). Men kan ook bel-
len met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of het online formulier invullen: 
www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden (Foto: Michel van Bergen). x

bloemendaal - Wil je wel eens zien 
wat er allemaal leeft in de zee, 
kom dan op zondag 4 juli naar het 
strand bij Parnassia. Kinderen kun-
nen die dag vissen met een kor. Een 
kor is een sleepnet wat je met z'n 
allen, lopend op het strand langs de 
vloedlijn, voorttrekt. Houd er reke-
ning mee dat de schoenen bestand 
zijn tegen zeewater of trek laarzen 
aan.
Als het weer te slecht is om te gaan 
vissen, dan wordt het een strand-
excursie waarbij de gids, als het 
weer het toelaat, met een duwnet 

op zoek gaat naar de bewoners van 
de zee.
Aanvang is om 11.00 uur. Start is bij 
de strandopgang van Strandpavil-
joen Parnassia in Bloemendaal aan 
Zee. Deelname is gratis. Aanmelden 
ka via www.np-zuidkennemerland.
nl of tel.nr. 023-5411123 (dinsdag 
tot en met zondag). Ouders zijn ook 
welkom.
Voor meer informatie over het IVN 
en haar activiteiten: www.ivn.nl/
zuidkennemerland. x

Vissen met de kor

Een heremietkreeft (Foto: pr).

BLOEMENDAAL - Piet van der Ham, 

voormalig bestuursvoorzitter van de 

corporatie Brederode Wonen, knipte 

woensdag 24 juni het lintje door van 

de tuin achter de woningen Bredero-

delaan 119-125 in Bloemendaal. Bre-

derode Wonen heeft bij het vertrek 

van Van der Ham in 2012 een fonds 

met zijn naam in het leven geroepen. 

Uit dit fonds worden leefbaarheids-

projecten voor de huurders van de 

corporatie bekostigd.

De bewoners van de woningen aan 
de Brederodelaan dienden een 
verzoek in voor de aanleg van een 
gezamenlijke binnentuin. De toe-
wijzingscommissie van het fonds 

vond dit een leuk idee en zocht 
voor de aanleg en inrichting van de 
tuin contact met Het Molenduin in 
Santpoort-Noord. Op deze school 
voor voortgezet speciaal onder-
wijs kunnen de leerlingen ook het 
onderwijspakket 'Groen' kiezen. Zij 
leren onder andere het aanleggen 
en onderhouden van tuinen. De tuin 
aan de Brederodelaan was een mooi 
object om het geleerde in praktijk 
te brengen. De leerlingen van het 
Molenduin ploegden de grond om, 
brachten bestrating aan, plaatsten 
houten pergola's en legden als laat-
ste het gras en de beplanting aan. 
De tuin is nu klaar en gereed voor 
gebruik. x

Opening van tuin 
achter Brederodelaan

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl
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Via kunt u al enkele 

producten aanvragen. Dit wordt de komen-

de tijd uitgebreid, zodat u uiteindelijk de 

meeste zaken online kunt regelen en niet 

meer naar het gemeentehuis hoeft. Na een 

aanvraag kunt u de behandeling hiervan 

online volgen. Zo weet u op elk gewenst 

moment wat de status is. 

Voor sommige aanvragen blijft uw komst 

naar het gemeentehuis noodzakelijk, zoals 

een identiteitsbewijs. De medewerkers van 

het publiekscentrum zijn u hierbij graag van 

dienst. 

Binnenkort kunt u via www.bloemendaal.nl 

van tevoren een afspraak inplannen op het 

gemeentehuis.  

Steeds meer bedrijven richten zich op 

hun kernactiviteiten, hun ‘core 

business’. De gemeente kan hierin 

niet achterblijven. Onze core business 

is dienstverlening aan inwoners en 

bedrijven. 

Naast de komst van een nieuw ge-

meentehuis is ook het ambtena-

renapparaat gereorganiseerd. Alles is 

erop gericht om u zo goed mogelijk 

van dienst te zijn. Kwaliteit en snelheid 

staan hierbij centraal.  

Naast het Publiekscentrum, waar u 

met al uw vragen terecht kunt, kunt u 

ook steeds meer online regelen, via 

www.bloemendaal.nl. 

Wij denken dat we hiermee een 

hoogwaardige dienstverlening 

leveren. Uiteraard staan we altijd 

open voor suggesties. ‘Wanneer iemand een product of dienst nodig heeft van de gemeente, wordt 

dit ingevoerd in het zogenaamde ‘zaaksysteem’. Alle disciplines die betrokken 

moeten zijn bij deze zaak worden hieraan gekoppeld. Zo vindt automatisch inter-

ne afstemming plaats. Dit heeft als voordelen een snellere afhandeling van een 

zaak en een minimaal risico op fouten. Wel is het zo dat we nog in de beginfase 

zitten en zaken moeten nog beter op elkaar afgestemd worden. De komende tijd 

zetten we ons in om de processen te optimaliseren.’  
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Burgerzaken Bennebroek
In Bennebroek blijft een loket geopend voor burgerzaken 

(aanvragen rijbewijs, paspoort, etc.) op de Bennebroekerlaan 5. 

In het najaar verhuist dit loket naar het nieuwe Centraal 

Service Punt in de oude Franciscusschool aan de Kerklaan.

De openingstijden van het publiekscentrum zijn sinds 2 juni verruimd: 

nu elke middag geopend en op donderdag ook ‘s avonds.

Contact met de gemeente
 Bloemendaalseweg 158, Overveen

 Bennebroekerlaan 5, Bennebroek

: www.bloemendaal.nl

: 14 023

: gemeente@bloemendaal.nl

: www.facebook.com/GemBloemendaal

: @Bloemendaaltwit

Op 27 juni bent u van harte welkom op de open middag van 

het gemeentehuis. Kijk voor het programma op 

Publiekscentrum 
Overveen

Burgerzaken 
Bennebroek

Milieustraat
Overveen

maandag 08.30 - 17.00 uur 08.30 - 12.30 uur 08.00 - 12.00 uur

dinsdag 08.30 - 17.00 uur 08.30 - 12.30 uur 08.00 - 12.00 uur

woensdag 08.30 - 17.00 uur 08.30 - 12.30 uur 08.00 - 12.00 uur

donderdag 08.30 - 20.00 uur 08.30 - 12.30 uur 08.00 - 12.00 uur

vrijdag 08.30 - 17.00 uur 08.30 - 12.30 uur 08.00 - 12.00 uur

zaterdag gesloten gesloten 09.00 - 12.00 uur
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bloemendaal - Het schooljaar 2014/2015 
stond bij de Hartenlustmavo in het 
teken van het honderdjarige jubile-
um. Verschillende activiteiten werden 
georganiseerd om stil te staan bij ver-
leden, heden en toekomst. Vrijdag 19 
en zaterdag 20 juni vond een reünie 
plaats, zodat ook oud-medewerkers 
en oud-leerlingen het jubileum kon-
den meevieren.

Veel reünisten hadden zich opgege-

ven om elkaar te ontmoetten op hun 
oude, vertrouwde school. Om ieder-
een goed te kunnen ontvangen, 
kwamen de leerlingen die in of na 
2002 eindexamen hadden gedaan op 
vrijdag en de leerlingen die in of voor 
2001 eindexamen hadden gedaan op 
zaterdag. Genietend van een hapje 
en drankje werden oude tijden 
herleefd en nieuwe herinneringen 

gevormd. De schoolfotograaf zorgde 
er, zoals in de 'good old days', voor 
dat een klas of een gedeelte daarvan 
op de foto kon. Daarnaast werden er 
op zaterdag rondleidingen door het 
historische pand gegeven.
Alle aanwezigen ontvingen ten slot-
te een exclusieve jubileumglossy, 
waarvan de cover ontwikkeld was 
door oud-leerling Daan Berkhof. x

Oude tijden herleven 
op Hartenlustmavo

Jubileumjaar feestelijk afgesloten met reünie

Oud-medewerkers en -leerlingen kwamen samen in Bloemendaal (Foto: pr).

haarlem - Tijdens de vierde editie van 
het zomerse Schalkwijk aan Zee Fes-
tival op zondag 6 september, wordt 
de volledige programmering van de 
inmiddels erg populaire theater-
tent verzorgd door de Toneelschuur, 
Stadsschouwburg en Philharmonie 
Haarlem. Tussen 13.00 en 18.00 uur 
vinden er diverse optredens plaats 
van onder andere cabaretier Maar-
ten Ebbers, vocalist Paul van Utrecht 
(Frommermann), accordeonist Vin-
cent van Amsterdam en jongeren van 
Toneelschuur Producties met Star-
ring# en een jazzconcert LOUIS! met 
vier geweldige muzikanten. Daarnaast 
is er een jeugdtheatervoorstelling 
voor 6-plussers in een omgebouwde 
vrachtwagen en vindt op het hoofd-
podium de bekendmaking plaats wie 
de kinderrollen in de kerstproductie 
'Scrooge2015 Loes en Marlie' gaan 
vervullen.

Theaterliefhebbers ontvangen bij 
een bezoek aan de theatermarkt-
kramen van de Toneelschuur, 
Stadsschouwburg en Philharmonie 
een cadeautas vol verrassingen. 
Hiernaast maken bezoekers kans 
een serie 'Dubbelspel' (toneelvoor-
stellingen in zowel Toneelschuur 
als Stadsschouwburg) voor twee 
personen te winnen.
Vanaf 12.00 uur start het Schalkwijk 
aan Zee Festival met optredens van 
bekend en minder bekend talent 
uit Haarlem en omgeving. Naast de 

optredens zijn er diverse activitei-
ten voor jong en oud in het recre-
atiepark aan de Molenplas. Net als 
voorgaande jaren is er een brede 
programmering met bands, gratis 
workshops en een creatieve en cul-
turele markt. Verder zijn er kinder-
workshops, Billy's Playground en is 
er een leuk aanbod aan wateracti-
viteiten in en aan de Molenplas. De 
Revert95 Skatecontest biedt ska-
tetalent de kans om hun kunsten 
te vertonen aan de bezoekers van 
het evenement in de Haarlemse 
Schalkwijk.

Omgebouwde vrachtwagen
Jeugdtheatergezelschap Unieke 
Zaken komt naar festival Schalkwijk 
aan Zee in een tot theater omge-
bouwde vrachtwagen. In de vracht-
wagen wordt de legendarische reis 
van waaghals Charles Lindbergh 
verbeeld door middel van het thea-

terstuk 'De Vliegende Gek'. Unieke 
Zaken bewerkt in hoog tempo en 
beeldende speelstijl deze eerste 
solovlucht over de Atlantische Oce-
aan tot een intiem en spannend the-
ateravontuur voor iedereen vanaf 6 
jaar. De voorstelling is op 6 septem-
ber vier keer te zien zijn.

Marktkramen beschikbaar
Om Schalkwijk aan Zee verrassend 
en divers te houden, worden er 
aan organisaties, instanties, kun-
stenaars en particulieren onder 
andere marktkramen beschikbaar 
gesteld op de creatieve en culturele 
markt. Hiernaast is het festival ook 
dit jaar op zoek naar vrijwilligers 
om alles tot een succes te maken. 
Iedereen die iets voor Schalkwijk 
aan Zee wil doen, kan zich bij de 
organisatie aanmelden. Aanmel-
den voor marktkramen en als vrij-
williger kan via de website www.
schalkwijkaanzee.nl of per e-mail: 
info@schalkwijkaanzee.nl.
Toegang tot het Schalkwijk aan Zee 
Festival is gratis. Binnenkort wordt 
het volledige programma bekend-
gemaakt op de website www.
schalkwijkaanzee.nl. x

Brede theaterprogrammering  
Schalkwijk aan Zee Festival

Leona Philippo was twee jaar geleden 
de hoofdact van het festival (Foto: 
pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

haarlem - Voor 'Divorce' van RTL4 wer-
den vorige week donderdag filmop-
names gemaakt in Haarlem. De win-
kelstraat Zijlstraat was het decor. En 
in het bijzonder de speelgoedwinkel 
Tante Steef. Eigenaar Stephanie Otto 
is er nog enthousiast over en onder 
de indruk. Ook over de ontmoeting 
met acteur Waldemar Torenstra, 
Joris in de serie. Joris komt voor het 
verhaal speelgoed bij Tante Steef 
kopen. Het vierde seizoen van de 
populaire tv-serie wordt dit najaar 
uitgezonden.

"Het was ontzettend leuk en relaxed 
om dit eens mee te maken", steekt 

Stephanie Otto van wal. "Wat komt 
er een hoop bij kijken! Er stond wel 
een crew van vijftien man hier in 
mijn winkel. Cameraman, geluids-
man, regisseur, mensen voor het 
licht, make-up noem maar op. Ze 
waren allemaal even aardig." Van 
zeven uur tot half elf in de och-
tend waren ze in de speelgoed-
winkel druk bezig met het filmen. 
De filmploeg gebruikte ook een 
zogenoemde 'dolly', een camera 
op rails. "Ja, het was allemaal best 
indrukwekkend, met van die grote 
lichtspots erbij. Ik geloof wel een 
stuk of vijf."

Aardig en grappig
"Tussendoor moet er natuurlijk 
ook gewacht worden. Dan doen 
ze een proeftake of het licht moet 
anders, er is een nieuwe camera-
positie of er ze hebben last van 
'set noice'. Oh, dat betekent achter-
grondgeluiden, die er beslist niet 
bij horen", vertelt Otto allemaal 
alsof ze morgen zelf een filmpro-
ductie gaat starten. "En, onderwijl 
snuffelde Waldemar gezellig in 
mijn winkel rond. Ja, hij vond het 
allemaal prachtig! 
Hij is zelf vader van twee kleine 
kinderen. Dus op een gegeven 
moment roept ie luid: "Jeetje, Steef 
wat heb je allemaal leuke spullen!" 
Hij heeft na afloop nog wat voor z'n 
kids gekocht. Of ik hem leuk vind? 
Hij is aardig en grappig, maar ik 
val niet op hem." x

Zijlstraat decor voor 
opnames 'Divorce'

Eigenaar Stephanie Otto van Tante 
Steef wordt omhelsd door acteur Wal-
demar Torenstra (Foto: pr).

haarlem - Het Huisdierencentrum 
Haarlem organiseert op zondag 
30 augustus de Huisdieren Infor-
matiemarkt. De markt zal tussen 
11.00 en 16.00 uur worden gehou-
den op het terrein van het cen-
trum. Voor deelname aan enkele 
bijzondere onderdelen, dient men 
zich tijdig in te schrijven. Voor alle 

activiteiten loopt de inschrijvings-
mogelijkheid tot 25 augustus. Het 
Huisdierencentrum is gelegen aan 
de Van Oosten de Bruijnstraat 64 
in Haarlem. De openingstijden 
zijn woensdag tot en met zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Voor meer 
info: www.huisdierencentrum-
haarlem.nl. x

Informatiemarkt over huisdieren



overveen - Afgelopen weekend werd 
voor de tweede keer het Yogafesti-
val Haarlem op Landgoed Elswout 
in Overveen georganiseerd. Elk jaar 
heeft het festival een ander thema. 
Tijdens de tweede editie stond het 
'tweede chakra' centraal, met de focus 
op genieten. Annemieke uit Lisse is 
voor de eerste keer naar het festival 
gekomen. "Ik hoorde van een vriendin 
dat het een heel leuk festival is en ik 
ben heel benieuwd wat er allemaal te 
doen is. De omgeving op zich vind ik al 
de moeite waard om hier te zijn."

door Christa Warmerdam

Voor de festivalgangers die met de 
auto zijn, is er bij aankomst meteen 
goed nieuws, want het tegenoverlig-
gende weiland doet dienst als par-
keerplaats. Dat is een verbetering 
ten opzichte van de vorige keer, 
want toen was het zoeken naar een 
geschikte parkeerplek.
Er hangt zaterdagochtend 20 juni 
een serene sfeer op het terrein van 
Elswout. Twee dagen lang worden 
er yogalessen, meditaties en mas-
sages gegeven. Maar liefst verschil-
lende dertig yogastijlen worden 
door vijftig yogadocenten gegeven 
in de tenten, die opgesteld staan op 
het landgoed. Er zijn een proefplein 
voor een hapje en een drankje en 
een bazaar rond de yogalifestyle. 
Vanuit de Shakti-tent klinkt het 
rustgevende gezang van mantra's 
onder leiding van Amrit Dev Kaur 
Khalsa.
Het festival blijkt een uitgelezen 
kans te zijn om kennis te maken 
met de verschillende yogastijlen 
en met de docenten uit de regio. 
Zoals bijvoorbeeld runnersyoga 
van Jitske Stokman en Jaap Spaans. 
Anneke Bos uit Haarlem staat voor 
de Shiva-tent. Bos doet deze sessie 
niet mee met runnersyoga, ze maar 
weet wel uit te leggen wat het is: 
"Runnersyoga is een work-out voor 
mensen, die regelmatig sporten als 
hardlopen, wielrennen, surfen of 
voetbal beoefenen. Het is voor spor-
ters belangrijk spieren niet alleen 
sterker te maken, maar ook soe-
pel te houden en de doorbloeding 
te verbeteren. Ik kan het iedereen 
aanraden."

Dalai Lama
Tijdens het festival wordt er ook 
aandacht gevraagd voor de 80ste 
verjaardag van de Dalai Lama. Vrij-
willigers van International Cam-
paign for Tibet delen folders uit. 
"Op 6 juli vieren we wereldwijd 

dat de Dalai Lama 80 jaar wordt 
en zullen er op de Dam honderden 
gekleurde, Tibetaanse gebedsvlag-
gen wapperen om de boodschap 
van vrede, compassie en wijsheid 
over de wereld te verspreiden. Wij 
staan vandaag op dit festival, omdat 
veel mensen die van yoga houden, 
ook een band hebben met Tibet en 
de Dalai Lama."

Waardering
Patty Verdooren en Brigitte van 
Ginkel geven stoelmassages. Ver-
dooren legt uit: "We zijn nog maar 
een halfjaar geleden begonnen met 

ons bedrijf Pat&B. We geven stoel-
massages bij bedrijven en daar is op 
het moment veel vraag naar. Ziek-
teverzuim is een groot probleem in 
Nederland en door een stoelmassa-
ge en advies over zithoudingen op 
het werk te geven, kan het ziekte-
verzuim teruggedrongen worden. 
We werken veel bij callcenters en 
kantoren. De werknemers vinden 
het heerlijk en zien de stoelmas-
sage als blijk van waardering van 
hun baas. Je geeft als werkgever een 
goed gevoel aan je personeel en dat 
is natuurlijk prachtig!" x
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LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

Nieuw! Mindfulness Atelier 
Woensdag 16 september, 9.30 uur
Locatie Noord, Bloemendaalseweg 125, 
Bloemendaal
Tekenen, Schilderen en Kunst
Donderdag 1 oktober, 10.00 uur
De Voghelsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang
Bridge Klaveren (voor beginners)
Maandag 12 oktober, 9.30 uur
Locatie: Zuid

Wandelen, koersbal, nordic walking, 
biljart, jeu de boules begeleid door 
vrijwilligers
Fietstochten vanaf locatie Noord, 
9.30 uur. Woensdag 1 juli, dagtocht 
naar Uitgeest. Donderdag 16 juli, route 
Oorlogshistorie. Fietstochten vanaf 
locatie Zuid, 10.00 uur
Woensdag 8 juli, Spaarnwoude

CURSUSSEN NIEUWE SEIZOEN

Nieuw! Start wekelijkse Open Eettafel 
Bennebroek
Maandag 6 juli, 12.30 uur
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6, 
Bennebroek
Restaurantdag Casa Carmeli
Dinsdag 14 juli, 12.30 uur
Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang 

Nieuw! Thursday Tunes, Jazz Concert
Donderdag 10 september, 14.00 uur
Locatie Noord
Dag van de Ouderen
Donderdag 1 oktober, muzikaal 
optreden van de The Sentimentalists
Dorpshuis Vogelenzang, Henk 
Lensenlaan 2A, Vogelenzang

GENIETEN BUITENSHUIS

Onze  jaargids komt half augustus weer uit!

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Yoga, gymnastiek, conditietraining, 
o.l.v. sportleraren
Kennismakingsaanbieding! In juli kunt 
u voor € 5,-  een maand meedoen met 
de les. Meer bewegen voor ouderen op 
maandagochtend! Tijd: 10.00 uur

Sportzaal GGZ inGeest, Rijksstraatweg 
113, Bennebroek
Tai Chi en Nieuwe Energie
Woensdag 9 september, 10.45 én 
19.30 uur. Dorpshuis Vogelenzang en 
Locatie Noord

BEWEGEN, GOED VOOR U 
Meer informatie in onze programmagids of website

Rekken in een hangmat

De bezoekers van het Yogafestival Haarlem namen deel aan verschillende vor-
men van yoga, zoals YogaStyles Swing (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - "Het is altijd een wens 
van ons gewenst om een restau-
rant te hebben", zegt Marco Deuss. 
Samen met zijn vrouw Brigitte is hij 
sinds december vorig jaar de trotse 
eigenaar van Restaurant Popsuiker in 
de Raadhuisstraat in Heemstede. Een 
restaurant dat nu al bekend staat om 
haar lekkere, ambachtelijk gemaakte 
pannenkoeken en poffertjes, maar 
waar ook een lekker stukje vlees 
gegeten kan worden.

door Christa Warmerdam

Marco en Brigitte begonnen tien 
jaar geleden met de verkoop van 
poffertjes op braderieën, feesten 
en partijen. "De verkoopwagen heb-
ben we nog steeds en we staan nog 
regelmatig op allerlei evenementen. 
Dat is gewoon heel leuk werk om 
te doen. Daarnaast hebben we ook 
nog het Popsuiker partyverhuurbe-
drijf", zegt Marco. Marco leerde het 
vak bij een poffertjeskraam in Epe. 
"De poffertjeskraam uit Epe staat 
inmiddels in het Openluchtmuse-
um, maar ik bak de poffertjes nog 
steeds op diezelfde ambachtelijke 
manier, op een echte koperen plaat. 

Ik bak nu duizenden poffertjes per 
maand."
Restaurant Popsuiker heeft twaalf 
tafels binnen en vier tafels op het 
terras staan. Het restaurant ademt 
een ongedwongen sfeer uit en er 
is een speciaal kinderspeelhoekje 
ingericht zodat de ouders rustig 
kunnen eten.
Het echtpaar woont in Heemstede 
en wilde dan ook graag een restau-
rant in Heemstede. Samen met de 
kinderen Michael, Roxanne, Sylva-
no en de medewerkers, draait het 
restaurant op volle toeren. Brigitte: 
"We hebben lang gezocht, maar zijn 
nu heel bij met deze locatie. We 
hebben het restaurant heel bewust 
niet volgepropt met tafeltjes, want 
we vinden het belangrijk dat men-
sen rustig kunnen eten en een beet-
je privacy hebben. Het is soms best 
jammer dat je snel vol zit, maar de 
klanten waarderen dit enorm."
Restaurant Popsuiker, Raadhuis-
straat 9 in Heemstede, is geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
16.15 uur tot 21.00 uur. Zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 21.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op: www.res-
taurantpopsuiker.nl. x

Poffertjes maken als ambacht

Marco en Brigitte Deuss van Restaurant Popsuiker in Heemstede (Foto: Christa 
Warmerdam).

bloemendaal - HC Bloemendaal heeft Dominic Hird aangetrokken als 
tweede keeper van Heren 1. Na het vertrek van Maurits Visser naar Den 
Bosch, dat in goed overleg met de club geschiedde, werd gezocht naar een 
nieuwe tweede man achter Jaap Stockmann. Pepijn Post: "In eerste instan-
tie hebben we natuurlijk geprobeerd een goede vervanger voor Maurits in 
Nederland te vinden. Dit is niet gelukt. Dankzij onze Australische connec-
ties kwamen we bij Dominic uit. We zijn heel blij met zijn komst. Hij was de 
afgelopen jaren keeper in Jong Australië en heeft net zijn studie afgemaakt. 
Dominic wil in een mooie buitenlandse levenservaring combineren met 
tophockey. Hij wil graag veel leren van een topkeeper, dus dan is hij bij 
Bloemendaal met Jaap Stockmann helemaal op zijn plek." Hird hockeyt 
vanaf zijn 10e. Op 12-jarige leeftijd koos hij voor het 'vak' van keeper. Sinds 
zijn 14e speelt de 20-jarige Hird in nationale jeugdteams, later gevolgd 
door Jong Australië. Dominic Hird: "Door het hockey heb ik heel veel gezien 
en veel vrienden gemaakt. De mogelijkheid om bij zo'n fantastische en his-
torische club als Bloemendaal te spelen, te kunnen leren van Jaap Stock-
mann en te trainen onder coach Russell Garcia is geweldig." x

Hird tweede keeper van Bloemendaal

heemstede - In maar liefst tien 
Heemsteedse wijken zijn er avon-
den vol sport en spel. Jong en oud 
kunnen gratis meedoen. De vele 
vrijwilligers nemen bergen sport- 
en spelmateriaal mee. De straat-
speelavonden van de komende 
week: op vrijdag 26 juni in de 
Rivierenwijk op het speelplein-

tje aan de Linge en ten slotte op 
maandag 29 juni in de Vogelwijk 
aan de Ooievaarslaan. Op deze 
avonden worden de betreffende 
straten vanaf 17.00 uur afgeslo-
ten voor verkeer. Omwonenden 
krijgen hierover vooraf bericht. 
De straatspeelavonden duren van 
18.30 tot 20.30 uur. x

Straatspeelavonden in Heemstede
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De leukste 
winkelstraat van Nederland

Dag soep, pannenkoek naar keuze* of poffertjes en ijs toe
voor slecht €9,95 pp.

* één topping o.a. Spek, kaas, rozijn, ham, appel, banaan en meer, extra topping € 1.00 (uitgezonderd de shoarma

en saté pannenkoek)

Restaurant Popsuiker  

Voor de lekkerste ambachtelijke poffertjes, pannenkoeken, saté, schnitzel, vers 
gebakken wafels en veel meer. 

Restaurant Popsuiker  

     

Actie van de maand 

 

Voor de lekkerste ambachtelijke poffertjes, pannenkoeken, saté, schnitzel, vers 
gebakken wafels en veel meer. 

Lunch & Tapas

Raadhuisstraat 58 A Heemstede
info@tante-bep.nl

Voor de lekkerste
Kaas en Nootjes!

Alexanderhoeve Heemstede Raadhuisstraat 38, 
2101 HH Heemstede Tel.0235286260 

Email: info@alexanderhoeve-heemstede.nl
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RISTORANTE PIZZERIA LA VIA

30 jaar een Authentiek Italiaans Restaurant

Bij ons diverse proeverijen.

Het terras is geopend bij mooi weer !

Raadhuisstraat 93 Heemstede
T. 023-528 92 06    www.lavia.nl

€ 19,99

Dit is de smaak van boekhandel Blokker

De gezelligste en leukste bakkerij van Heemstede en omstreken. 
Wij zijn niet de modernste, maar wel de winkel  met service en 

aandacht voor onze klanten en er is altijd iets te proeven.

Wij staan elke zaterdag buiten met een kraam. 
Wij hebben vele specialiteiten, 28 soorten brood.

De specialiteit waar we op de kraam mee staan is een 

walnotenwortelcake,
gezoet met worteltjes en wordt wekelijks vers gemaakt.  

Normale prijs € 5,95 deze week voor € 4,50* 
en u kunt de hele dag gratis proeven.

Hierbij krijgen de klanten een 

*gratis Speltbroodje mee!

Binnenweg 143 Heemstede

Nieuw in Heemstede!...... FROZEN YOGHURT.
Heerlijk als basis voor een GEZONDE smoothie of als 

tussendoortje in combinatie met vers fruit.
Minder dan 100 kcal per 100 gram

Met gezonde bacteriën

Minder dan 2 % vet 

Zuivere biologische zuivel

Zaterdag  proeven!

Versshop Houweling Fresh & Fruit Raadhuisstraat 31, Heemstede
023-5290484 info@versshophouweling.nl
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

Meubels van
STEIGERHOUT
Geheel op maat gemaakt

Ook naar eigen idee
Voor binnen en buiten

Kijk op:
www.steigermeubels.com
Marsmanplein 23, Haarlem

023 - 711 0392
geopend:

do,vrij,za 10:00 - 17:00

wilt u van u oude zolder
spullen af ? wij halen

alles gratis bij u op ,ook
meubels mits netjes

opbrengst gaat naar een
GOED DOEL

 

AANBIEDING
PROEFLES AUTORIJDEN

COMPACT CURSUS:
30 PRAKTIJKLESSEN + EX

THEORIE CURSUS + EX
VOOR 999 EURO

AUTORIJSCHOOL GP43
MEER DAN 40 JAAR

ERVARING
INFO: 0650586947

K.V.K. NUMMER: 63176564



haarlem - Bij de Wereldmuziekschool 
mogen kinderen en hun ouders instru-
menten bespelen, die ze nog nooit eer-
der bespeeld hebben. Wie talent voor 
gitaar spelen heeft, kan meteen door 
naar de stand van de Gitaarshop. Het 
Houtfestival vierde afgelopen zondag 
in het stadspark van Haarlem haar 
dertigjarig bestaan met veel muziek, 
theater, dans en multicultureel eten. 
"Het feit dat je zo in en uit kunt lopen, 
is heerlijk!"

door Christa Warmerdam

Het Houtfestival is in dertig jaar 
uitgegroeid van een klein multicul-
tureel gebeuren met één podium 
tot een volwaardig festival met vier 
podia. Het festival is bewust gratis, 
zonder hekken en zonder tascontro-
le, en dat is dan ook charme van dit 
festival. Niets ten nadele van grote 
zus Bevrijdingspop, maar veel men-
sen maken die vergelijking wel. Jos 
(52 jaar) uit Haarlem komt al jaren 
op beide festivals. "Je kunt en mag 
het niet met elkaar vergelijken, 
maar het Houtfestival is zo lekker 
relaxed en zonder toestanden. Het 
feit dat je zo in en uit kunt lopen, 
is heerlijk! Ik kom speciaal voor de 
muziek, want die is altijd net even 
anders dan anders."

Silent disco
Op het Houtpodium verwelkomt 
presentator Lodewijk de Ruiter 
het publiek en kondigt de eerste 
band aan: "We hebben er vanwege 
het dertigjarig bestaan een extra 
speciale editie van gemaakt. In de 
mixed media lounge kun je in een 
intieme sfeer kennismaken met de 
artiesten en in de silent disco zijn 
honderd koptelefoons beschikbaar 
voor de mensen, die in alle rust van 
muziek willen genieten en voor de 
dansliefhebbers. We beginnen nu 
met Gadjo Orkestra!" Dit Haarlem-
se gezelschap speelt muziek uit de 

Balkan/zigeunermuziek en geeft de 
Hout meteen het wereldse sfeertje 
waar het festival bekend om staat.

Totempaal
Op het terrein staat een grote 
totempaal van Ap Esenbrink. Esen-
brink is in 1990 afgestudeerd aan 
de Kunstacademie AKI in Enschede 
en was werkzaam als decorateur bij 
diverse film- en tv-producties van 
VPRO Villa Achterwerk. Hij heeft 
diverse bekende horecagelegenhe-
den ingericht en is daarnaast altijd 
actief gebleven in het maken van 
films, collages en objecten. Rond de 
plastic totempaal spelen kinderen 
oud-Hollandse spelletjes. Er wordt 
op stelten gelopen, twister gespeeld 
en gebouwd aan een grote knikker-
baan. De groene verlichting onder 
de bomen zorgt voor een sprookjes-

achtig effect.
Yoep (6 jaar) heeft net zijn bijdrage 
geleverd aan het bouwen van de 
knikkerbaan. Hij is samen met papa 
en mama (op Vaderdag) naar het fes-
tival gekomen en vindt alles 'leuk' 
en 'mooi'. Midden op het veld staan 
lange houten tafels waar families 
en vrienden genieten van een zelf 
meegebrachte of op de wereldse 
foodmarkt gekochte brunch. In 
de familietent treden de Bijlmer 
Street Kids op. Volgens presentator 
Wijnand Stomp zijn het inmiddels 
geen kids meer, maar jongvolwas-
senen. De steelband begint met het 
'Wel gefeliciteerd', omdat de drum-
mer van de band jarig is, maar ook 
een beetje voor de verjaardag van 
het Houtfestival waar men van 
hoopt dat er nog vele mogen vol-
gen. x
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Ja, ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van deze krant 
in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)

VAKANTIEWIJK  VASTE WIJK

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE!

De zomervakantie komt er weer aan en je wilt leuke 
dingen gaan doen, maar dat kost handenvol geld.

Als je een of twee dagen per week nieuwsbladen bezorgt 
voor Buijze Bestelnet, verdien je voldoende euro’s 

om je vakantie plezierig te maken.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) • 
naar Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 
10007, 2200 VB Noordwijk. 
Scan de QR code of ga naar: • 
www.buijzepers.nl/verspreiding/bezorger.asp
Mail naar: secretariaat@buijzebestelnet.nl• 
Bel: 071-364 34 34• 

"Het Houtfestival is 
zo lekker relaxed"

Het festival vierde afgelopen zondag haar dertigjarig bestaan met onder meer 
een optreden van de Bijlmer Street Kids (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Vanaf heden tot 22 juli 
exposeert Lard van der Pal zijn 
stadsgezichten en landschappen 
in de Bibliotheek Heemstede, aan 
het Julianaplein 1. De tentoonstel-
ling is gratis te bezichtigen tijdens 
openingsuren. Van der Pal schil-
dert, maar is ook werkzaam als 
stadsgids. Tijdens zijn wandelin-
gen doet hij inspiratie op voor zijn 
impressionistische stadsgezich-
ten. Ook schildert hij landschap-
pen, alles in acryl en olieverf. De 
toegang is gratis. Voor meer info 
kan men kijken op www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. x

Schilderijen 
in bibliotheek

heemstede - Alex Miezenbeek zit al 
dertig jaar in het kaasvak en is nog 
elke dag enthousiast over de produc-
ten, die hij verkoopt. "Kaas is fantas-
tisch lekker en dit is gewoon een mooi 
vak", zegt de eigenaar van Kaaswinkel 
Alexanderhoeve Heemstede. Sinds 
november vorig jaar is de kaaswinkel 
van de Binnenweg verhuisd naar de 
Raadhuisstraat 38. "Alle eetwinkel-
tjes, bakker, groenteboer, slagers, 
ijs en chocolade zitten hier bij elkaar. 
Het is hier echt een eetgebied, waar 
mensen voor hun dagelijkse bood-
schappen komen."

door Christa Warmerdam

Alexanderhoeve is een moderne 
winkel met ambachtelijke uitstra-
ling. De kazen, ruim zestig soor-
ten Hollandse kazen en meer dan 
negentig buitenlandse kazen, lig-
gen mooi uitgestald in de vitrine. 
Klanten die niet kunnen kiezen, 
mogen eerst een stukje kaas proe-
ven. "Dat hoort erbij", legt Miezen-
beek uit. Het is een stukje service, 
maar het maakt het ook gezellig in 
de winkel en dat vind ik ook belang-

rijk. De enthousiaste reacties van de 
klanten op mijn producten maken 
dit werk zo leuk."
De kazen die in Heemstede verkocht 
worden, komen van de Alexander-
hoeve uit Woerden. Landelijk gele-
gen in het Groene Hart aan de oever 
van de Oude Rijn ligt de Hoeve met 
kazen afkomstig van boerderijen 
uit het Groene Hart. De Boerenkan-
jerkaas is volgens Miezenbeek een 
van de meest populaire kazen van 
dit moment. "Een kaas van zestig 
kilo, die van 600 liter melk gemaakt 
wordt en voor de kaasliefhebber 
een echte lekkernij is."
Naast kaas verkoopt Alexanderhoe-
ve worst, wijn en noten. De noten 
worden elke dag in de meest zuivere 
plantaardige olie vers gebrand. "Het 
idee dat mensen lekkere dingen uit 
mijn winkel op tafel hebben staan 
en daar van genieten, daar ben ik 
best wel trots op!"
Alexanderhoeve Heemstede is te 
vinden aan de Raadhuisstraat 38 in 
Heemstede. Kijk voor meer infor-
matie op: www.alexanderhoeve-
heemstede.nl. x

"Enthousiaste reacties van 
klanten maken werk zo leuk"

Alexanderhoeve: passie voor kaas

Alex Miezenbeek in zijn winkel aan de Raadhuisstraat (Foto: Christa Warmer-
dam).

Bootje op Mooie Nel slaat om

haarlem - Een bootje is vorige week woensdagmiddag op de Mooie Nel omgesla-
gen. Rond kwart over twee ging het ter hoogte van de Spaarndamseweg mis en 
sloeg de boot om. De twee opvarenden raakten te water. Ambulance, brandweer, 
politie en een traumahelikopter uit Amsterdam werden gealarmeerd om hulp 
te verlenen. De twee opvarenden wisten zichzelf snel in veiligheid te brengen. 
Ambulancebroeders hebben beide personen nagekeken, maar zij hoefden niet 
mee naar het ziekenhuis. De gealarmeerde traumahelikopter kon halverwege 
terugkeren. Politieagenten hebben het bootje samen met de havendienst vei-
liggesteld. De twee personen zijn met de ambulance naar huis gebracht (Foto: 
Rowin van Diest). x

Voor de kortste weg op de arbeidsmarkt

PERSONEELSADVERTENTIES IN DE KRANT EN OP INTERNET
Meer weten? Bel 071-3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl



haarlem - Opeens staan ze in de pic-
ture. Het afgelopen jaar werden de 
muzikanten tweede op het Prinses 
Christina Concours. Deze zomer tre-
den zij op tijdens het North Sea Jazz 
Festival in Rotterdam. En daarna ver-
trekken ze in augustus op tournee 
naar Italië. De leden van jeugdbig-
band New Harlem Deluxe timmeren 
aan de weg onder de bezielende lei-
ding van Lorenzo Mignacca. Volgens 
zangeres Tara Smeenk (17) is hij de 
stuwende kracht achter het succes 
van de Haarlemse bigband.

door Elizabeth Stilma

De gang helemaal uitlopen tot aan 
de trap, dan naar rechts en daar is 
het. Door de deur heen komt  'Can't 
buy me love' van The Beatles het 
luisterende oor al tegemoet. Het is 
niet te missen: hier in de Egelantier 
repeteren elke maandagmiddag 
de 18 bandleden van New Harlem 
Deluxe. Het repertoire wisselt van 
funk, jazz naar pop. De jeugdleden 
zijn tussen de 10 en 18 jaar oud. 
De bigband kent een veranderende 
samenstelling doordat de leden bij-
voorbeeld gaan studeren en dan de 
band verlaten. Nieuwe leden komen 
binnen door de muziekschool, waar 
leraren hun leerlingen doorverwij-
zen voor een auditie bij de New 
Harlem Deluxe. Hoewel de leden 
over veel verschillende kwalitei-
ten en eigenschappen beschikken, 
hebben ze een gedeelde factor: een 
passie voor muziek. Dat moet ook 
wel, aldus zangeres Tara Smeenk, 
want er wordt veel van de leden 
verwacht. "Je kiest voor de band. 

Je hoeft niet steengoed te zijn. Het 
is een leerband, maar anderen zijn 
afhankelijk van je. Dus moet je zor-
gen dat je aanwezig bent en dat je 
het zo goed mogelijk doet."

Concours
En dat ze iets goed doen, mag dui-
delijk zijn. Om podiumervaring 
op te doen, spelen de muzikanten 
elke eerste zondag van de maand 
in restaurant Puorto Pata Negra in 
Amsterdam. Verder stonden ze in 
januari in de Haarlemse poptempel 
het Patronaat, mogen ze op zondag 
1 juli samen met saxofonist Benja-
min Herman in De Kring in Amster-
dam optreden en op zondag 12 juli 
staat de band op het internationale 
podium van het North Sea Jazz 
Festival. Dit laatste optreden was 
de prijs voor hun tweede plaats op 
het Prinses Christina Concours. "De 
eerste prijs was een cd-opname. De 
tweede prijs een optreden op het 
North Sea Jazz Festival. Ik ben blij 
dat we tweede zijn geworden", zegt 
Tara met een glimlach.

Plezier
Een uur lang kunnen bezoekers van 
het North Sea Jazz Festival van hun 
muzikale talenten genieten. Tara 
heeft er enorm veel zin in: "Het is 
echt een ervaring om op zo'n podi-
um te mogen spelen en zingen. We 
moeten er veel voor oefenen en 
Lorenzo pusht ons ook om het beste 

uit onszelf te halen, maar het gevoel 
na een optreden is supergaaf! Dan 
voel ik me heel trots zoals we daar 
met z'n allen staan." Het succes van 
de band schrijft de zangeres toe 
aan de bandleider. "Het succes van 
een bigband hangt samen met de 
bandleider. Lorenzo heeft zo veel 
energie. Hij leert ons naar elkaar 
te luisteren, om samen muziek te 
maken. Dat is gewoon genieten en 
volgens mij stralen we dat ook uit. 
We hebben plezier in het maken 
van muziek. Bovendien is het han-
dig dat we vrienden zijn geworden." 
Niet onbelangrijk volgens de zange-
res als je straks een week lang met 
elkaar op tournee gaat.

Sponsors
Deze zomer is echt een hoogtepunt 
voor de Haarlemse bandleden. Een 
week lang op tournee door Italië 
langs festivals en podia is een hele 
bijzondere ervaring. New Harlem 
Deluxe is nog op zoek naar sponsors 
om alles mogelijk te maken, maar 
het gaat de goede kant op. Tara: "Ik 
ben heel benieuwd hoe het Itali-
aanse publiek op ons gaat reageren. 
Op festivals in Nederland heb je wel 
een idee hoe het verloopt, maar in 
Italië ken je de sfeer niet. Voor de 
reis hebben we wel sponsors nodig. 
Het zou mooi zijn als er nog bedrij-
ven zijn, die willen investeren in 
de bigband." Geïnteresseerden 
kunnen meer informatie vinden op 
www.newharlemdeluxe.nl of http://
www.dreamordonate.nl/2151-new-
harlem-deluxe-in-italie. x
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Vrijdag 26 juni

16.30-18.30 uur | Bewust Haarlem 

Borrel met optreden van jazzzange-

res

Voel jij je betrokken bij Bewust Haar-
lem? En vind je het leuk om anderen 
te ontmoeten, die daar ook enthou-
siast over zijn? Dan ben je van harte 
uitgenodigd om langs te komen op 
de Bewust Haarlem Borrel. We zijn 
te gast bij Café Het Dolhuys. Op 
deze prachtige plek op het lommer-
rijke Staten Bolwerk is het heerlijk 
toeven in het gezellige café of op het 
zonnige terras, onder het genot van 
een goed glas. En als je er een bor-
relhapje bij wilt, kan dat ook.
Bewust Haarlem, Haarlem.

Zondag 28 juni

14.00-17.00 uur | Workshop Adem & 

Extase

Ademhalen lijkt vanzelfsprekend. 
Toch is ademhalen een hele kunst. 
Stress, spanning en emoties hebben 
direct invloed op onze ademhaling 
en gemoedstoestand. Andersom 
helpt bewust ademen ons om diep 
te ontspannen in een gevoel van 
welzijn en vertrouwen. In deze work-
shop richten wij ons op het herstel 
van je natuurlijke ademhaling en 
het contact met je ware zelf. Via de 
adem komen we bij diepere gevoe-
lens, intuïtie en inspiratie, en onze 
creatieve en helende vermogens.
Yogacentrum Innerwork, Haarlem.

Woensdag 1 juli

20.00-22.00 uur | Ananda in dialoog 

met Naropa

Satsang is een bijeenkomst voor 
mensen, die tot zelfrealisatie wil-
len komen en deze totaal wensen 
te integreren in hun leven. Het richt 
zich niet op je psychologische struc-
tuur, maar op je wezenlijke natuur. 
Er is geen leer of onderricht, maar 
een directe ontmoeting of confron-
tatie met de onveranderlijke waar-
heid, die je bent. Deze ontmoeting 
is compromisloos en onthult je 
oorspronkelijke gezicht. Je tweede 
natuur, behoeftes, gewoontes en 

overtuigingen kunnen wel eens gaan 
wankelen.
Ananda, Haarlem.

Vrijdag 3 juli

09.30-11.00 uur | Vrijdagochtend 

zomeryoga; fit de zomer door

Eerst een uur fysiek bezig zijn, 
met oefeningen die je op je eigen 
niveau kan meedoen. Afwisselende 
oefneningen, duidelijke uitleg. En 
daarna ruim de tijd voor ontspan-
ning en meditatie. Ook restoratieve 
(herstellende) houdingen worden 
gebruikt om dieper te kunnen ade-
men en ontspannen.
Diana Aben, Haarlem.

19.30-22.00 uur | Avondworkshop 

Familieopstellingen

Een familieopstelling kan gaan over 
allerlei uiteenlopende levensvra-
gen of thema's, die je in een nieuw 
daglicht wilt stellen of waarin je 
wilt groeien. In de workshop kun 
je zelf een vraag inbrengn of als 
representant meedoen. De ervaring 
is dat zowel de vragensteller als de 
representant nieuwe inzichten krijgt 
over vragen, die spelen rondom je 
huidige situaties, je dromen of iets 
wat nog speelt uit je verleden. Ook 
als je nog niet bekend bent met 
familieopstellingen is dit een kans 
deze bijzondere en krachtige werk-
vorm aan den lijve te ervaren.
Stefanie Bussing, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Bewust Haarlem Borrel (Foto: pr).

Naropa (Foto: pr).

Vrijdagochtend zomeryoga (Foto: 
pr).

"Succes is luisteren naar elkaar"
New Harlem Deluxe op North Sea Jazz Festival

Jeugdbigband New Harlem Deluxe in de binnentuin van de Egelantier, waar 
elke maandagmiddag wordt gereperteerd. Zangeres Tara Smeenk (eerste links 
tweede rij): "Je hoeft niet steengoed te zijn. Het is een leerband, maar we zijn 
wel afhankelijk van elkaar." (Foto: Elizabeth Stilma)

bloemendaal - Kent men iemand in 
Aerdenhout, Bennebroek, Bloe-
mendaal, Overveen of Vogelenzang, 
die zich op een bijzondere manier 
heeft ingezet voor de samenleving? 
Vindt men dat deze persoon hier 
wel eens voor in het zonnetje mag 
worden gezet en publieke erken-
ning verdient? De meest waardevol-
le waardering is het toekennen van 
een koninklijke onderscheiding of 
'lintje'. De burgemeester van Bloe-
mendaal roept burgers op om voor 
1 augustus een voordracht te doen 
voor een bijzonder verdienstelijke 
inwoner uit Bloemendaal.
Het kan gaan om iemand die een 
bijzondere prestatie of inspanning 
heeft verricht op basis van talenten 
zoals sport, kunst cultuur en weten-
schap, die erg belangrijk zijn voor de 
maatschappij. Of iemand, die veel 
voor de samenleving betekent door 
jarenlang (minimaal vijftien jaar) in 
één of meerdere (bestuurs)functies 
actief te zijn of iemand, die persoon-

lijke, bijzondere verdiensten in het 
vrijwilligerswerk heeft geleverd.
Men dient het voorstel voor 1 augus-
tus 2015 in bij de gemeente waar de 
kandidaat woont. De burgemeester 
adviseert of de kandidaat een onder-
scheiding verdient en welke Orde 
of graad  daarvoor geschikt is. Ver-
volgens doet de burgemeester een 
aanbeveling en beoordelen diverse 
partijen het voorstel alvorens de 
Koning akkoord gaat met de aan-
vraag en deze ondertekent.
De uitreiking kan plaatsvinden tij-
dens de lintjesregen of op een ander 
passend moment, bijvoorbeeld bij 
een jubileum van de organisatie 
waarvoor de kandidaat zich inzet.
Voor meer informatie en het down-
loaden van een voorstelformulier 
kijkt men op www.bloemendaal.nl/
lintjes. Men kan ook contact opne-
men met Anouck van Wees, tel. 023-
5225792 of via e-mail: a.vanwees@
bloemendaal.nl. x

Verdient iemand een lintje?

BLOEMENDAAL - Op donderdag 18 

juni vond de leegverkoop plaats van 

het oude kantoormeubilair van de 

gemeente Bloemendaal op de loca-

ties Bennebroek en Brouwerskolk. 

De verkoop heeft 1.514,05 euro opge-

leverd voor het goede doel.

Bezoekers van de leegverkoop 
konden aangeven aan welke drie 
goede doelen het geld besteed 
moest worden. De drie goede doe-
len die het vaakst zijn genoemd en 
daardoor een gift zullen ontvangen 
van de gemeente zijn: Batang 
Pinangga. Een kindertehuis op 
de Filippijnen voor misbruikte, 

mishandelde en verwaarloosde 
kinderen tot 18 jaar; Stichting ALS 
Nederland. Amyotrofische Late-
rale Sclerose (ALS) is een van de 
meest ernstige en invaliderende 
aandoeningen van het zenuwstel-
sel. Het opgehaalde geld zal gaan 
naar wetenschappelijk onderzoek 
naar ALS; Stichting Vrienden van 
de Hertenkamp. Karakteristiek 
hertenkamp met een rijke historie 
gelegen aan de rand van het Bloe-
mendaalse Bos.
Deze drie doelen zullen elk een 
bedrag van 504,68 euro ontvangen 
als gift van de gemeente Bloemen-
daal. x

Verkoop oud meubilair 
levert ruim 1.500 euro op

heemstede - Vanaf juli is er een 
nieuw programma van tochtjes 
met de KO-Bus van Welzijn Oude-
ren Heemstede. Men rijdt naar de 
mooiste plekjes rondom Heemste-
de. Onderweg stopt men voor een 
kopje koffie of thee met iets lek-
kers erbij. Vervolgens toert men 
via de mooiste route terug. Enkele 
tochtjes zijn inclusief lunch. Men 
wordt door vrijwilligers van huis 
gehaald en ook thuisgebracht. Een 
inschrijfformulier is verkrijgbaar 
bij Welzijn Ouderen Heemstede, 
Lieven de Keylaan 24 in Heemste-
de (tel. 023-5288510). x

Middagje uit 
voor senioren
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P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar 
gemotiveerde personen  voor de volgende functies:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VEEGMACHINE

Rijbewijs C en chauffeursdiploma vereist.

ALGEMEEN JUNIOR MEDEWERKER (voor bij o.a. kolkenzuiger)

Functie-eisen: bij voorkeur rijbewijs B.

Voor beide  functies geldt: fysiek goed gesteld en flexiblele werktijden.

Beide functies zijn voor minimaal 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV (met foto) te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Voor de kortste weg op de arbeidsmarkt

PERSONEELSADVERTENTIES IN DE KRANT EN OP INTERNET
Meer weten? Bel 071-3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl
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Bij Van Rhijn Bouw BV is samenwerking de sleutel tot succes. Intensief overleg 
tussen architecten, opdrachtgevers en Van Rhijn Bouw leidt tot een efficiënte 
manier van bouwen. Ook intern is de samenwerking prima. Van Rhijn Bouw BV 
is een echt familiebedrijf en omvat met de aan haar gelieerde bedrijven een 
enthousiast team van medewerkers. Openheid, inzet en persoonlijk contact zijn 
sleutelwoorden. Bij Van Rhijn Bouw BV vertonen de activiteiten een gezonde 
groei. Dat vraagt op korte termijn invulling van de volgende vacature:

TIMMERLIEDEN 40 uur m/v

Taken:

-Zelfstandig verrichten van alle voorkomende  timmerwerkzaamheden in 
 woning- en utiliteitsgebouwen

Functie eisen:

- VMBO bouwkunde
- Basiskennis Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VCA)
- Enige jaren ervaring als timmerman

Vaardigheden:

- Vakkennis
- Zelfstandig kunnen werken
- Zorgvuldigheid

Overig:

- Woonachtig in een straal van 20 km van Katwijk

Arbeidsvoorwaarden

Conform CAO voor de Bouwnijverheid

Reacties

Reageren voor  6 juli 2015. Mail je gegevens naar: mbaer@vanrhijnbouw.nl,
Marianne Baër, personeelsfunctionaris

Acquistie adv deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

haarlem - Op zondag 28 juni 
treedt Wereldkoor Haarlem op 
tijdens de Hofjesconcerten van 
de Koorbiënnale in Haarlem, 
samen met het Berlijnse koor 
Chorovitsch en Orchestre Par-
tout uit Alkmaar. Tussen 12.00 
en 13.30 uur verzorgen ze geza-
menlijk een bijzonder optreden 
in het Frans Loenenhofje aan 
de Witte Herenstraat 24. Elke 
muziekgroep zingt of speelt 
een halfuur wereldmuziek, 
waarbij hier en daar kruisbe-
stuivingen ontstaan.

Wereldkoor Haarlem - vijf 
jaar jong en 26 zangers en 
zangeressen groot - zingt 
muziek uit alle windstreken, 
onder leiding van de Russi-
sche Tatiana Lina. Elke twee 
jaar organiseert het koor een 

uitwisseling met een wereld-
koor uit een ander land. In 
oktober vorig jaar bezochten 
de koorleden daarom Choro-
vitsch in Berlijn. Dat koor laat 
zich nu op zijn beurt uitno-
digen voor een weekend vol 
gezamenlijke repetities en 
activiteiten, en een afsluitend 
optreden.
Ook de samenwerking met 
Orchestre Partout is geïnspi-
reerd door wereldmuziek. 
Dit ensemble, bestaande uit 
(voormalige) vluchtelingen, 
speelt muziek van over de 
hele wereld en verzorgt optre-
dens in asielzoekerscentra en 
op festivals.
De entree is gratis. Voor meer 
informatie kan men kijken 
op www.wereldkoorhaarlem.
nl. x

Wereldkoor Haarlem 
ontvangt Berlijns koor

HAARLEM - Lize Vermeulen, de jongste auteur van Nederland, pre-

senteert vrijdag 26 juni haar debuutroman 'Het gevangen meisje'. De 

Haarlemse is van 16.00 tot 17.30 uur te gast bij Kinderboekhandel 

Kiekeboek, aan de Gierstraat 6 in Haarlem, en zal ook signeren. Het 

boek kost 7 euro.

Het gevangen meisje is een spannende avonturenroman. Koen 
en Miranda gaan samen in de zomer op vakantie naar het 
geheimzinnige eilandje Smokkeloog. Daar woont Henk, de opa 
van Koen, samen met zijn trouwe hond Gaya in zijn oude jut-
tersboerderij met de naam Juttershol. De eerste nacht vallen ze 
in diepe slaap, maar vroeg in de ochtend worden ze wakker van 
geritsel en gebonk beneden in de keuken. Ze gaan meteen kijken 
wat er aan de hand is. Wat volgt, is een adembenemend avontuur 
waarbij de oplossing van elk mysterie steeds weer leidt naar een 
nieuwe vraag. Wie heeft alle keukenkasten leeggeroofd? Waar is 
Gaya? Wie zit er opgesloten in de Smokkelburcht? Wat is de code 
van de geheime kelder? En ondertussen steekt vanuit het westen 
een striemende, koude donderstorm op... x

7-jarige Haarlemse 
komt met debuutroman

heemstede - Op zondag 28 juni 
geeft Hannah van den Ende 
een lezing over haar boek: 
'Vergeet niet dat je arts bent 
- Joodse artsen in Nederland 
1940-1945'. Aanvang is om 
14.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. In plaats van 
patiënten beter te maken, 
leek het voor Joodse artsen 
ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog soms zinni-
ger om ze zieker te maken, 
om daarmee deportatie 
te voorkomen. Dit boek 
toont de lotgevallen van 
deze Nederlandse artsen 
ten tijde van toenemende 

terreur. Morele dilemma's 
en persoonlijke ervaringen 
komen aan bod en ook vra-
gen als: in hoeverre kon-
den artsen vasthouden aan 
hun artsenidentiteit en in 
hoeverre bleven zij trouw 
aan zichzelf en de eed van 
Hippocrates? Hannah van 
den Ende is arts en docent 
Public Health. Ze deed als 
promovendus aan de Uni-
versiteit van Maastricht 
onderzoek naar Joodse art-
sen in de Tweede Wereld-
oorlog. De toegangsprijs 
bedraagt 5 euro. Reserveren 
is gewenst en is mogelijk via 
023-5282472. x

Lezing over Joodse artsen

haarlem - Met een swingend 
feest wordt de tentoonstel-
ling 'Overal muziek' op zater-
dag 27 juni geopend in het 
Teylers Museum (Spaarne 16, 
Haarlem). Naast optredens en 
demonstraties vertelt zanger 
Bart van Liemt, a.k.a. Bade 
en bekend van onder andere 
The Sheer, over zijn eerste 
muziekbeleving. Hierna zul-
len de hele zomer en herfst 
Bill Haley, The Beach Boys, 
The Beatles, Kraftwerk, The 

Rolling Stones, Jimi Hendrix 
en Madonna uit de speakers 
van het Teylers Museum klin-
ken. Trek je dansschoenen 
aan, laat je petticoat zwieren 
en keer voor even terug naar 
je jonge jaren. Overal muziek 
volgt het spoor terug naar de 
bronnen van onze muziek-
beleving. Naast een heleboel 
geluids- en beeldfragmenten 
is er van alles te doen. Voor 
meer info: www.teylersmu-
seum.nl. x

'Overal muziek' in 
Teylers Museum

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel Zoekt u iets???

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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Genoeg te ontdekken bij AH

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede

www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch

Vegetarisch

023-5242379

HEEMSTEDE - Het thema in deze zo-
merse periode bij Albert Heijn aan 
de Zandvoortselaan in Heemstede is: 
‘Ontdek!’ En er valt genoeg te ontdek-
ken. “Albert Heijn heeft altijd een ver-
rassend assortiment met kwaliteits-
producten van speciaalzaken”, legt 
fi liaalmanager Miriam van Ophem uit. 
“Omdat er zo veel is, willen we onze 
klanten graag op weg helpen een keu-
ze te maken. We hebben bijvoorbeeld 
een groot assortiment glutenvrije pro-
ducten, maar ook vernieuwende pro-
ducten als boerenkoolchips en natuur-
ijs van professor Grunschnabel. Dit 
ijs is honderd procent plantaardig en 
zonder kleur‐, geur‐ en smaakstoff en 
bereid.” Dit alles is terug te vinden in 
het boekje ‘Ontdek!’, waar vijftig pro-
ducten met twintig procent korting in 
staan. Het boekje is gratis af te halen 
in de winkel. 

door Christa Warmerdam

“Onze winkel onderscheidt zich van an-

dere winkels door klantvriendelijkheid en 

kwaliteit”, zegt Miriam van Ophem. “Ons 

team staat altijd klaar om met plezier de 

zware boodschappen even in de auto 

van een klant te zetten. We merken ook 

dat klanten hier uit de buurt echte Albert 

Heijn-mensen zijn en een band met onze 

winkel hebben.”

Van Ophem is het gezicht van 

Albert Heijn aan de Zandvoortselaan. 

“Ik ben er trots op dat ik in zo’n mooie 

winkel mag werken”, zegt zij. “Het is een 

dynamisch bedrijf, dat altijd in beweging 

is en ook veel duurzame en biologische 

producten verkoopt. Op dit moment 

is het populairste artikel de fl es vers 

getapte sinaasappelsap, die de klant zelf 

met de automatische pers kan vullen. De 

fl essen verse sap sluiten ook mooi aan 

bij het vernieuwde assortiment sla en de 

salade-wereld, waar een eigen salade kan 

worden samengesteld van onder andere 

sojabonen en cress. Dit zijn allemaal 

producten waar veel voedingsstoff en in 

zitten.”

Albert Heijn is te vinden aan de 

Zandvoortselaan 169 in Heemstede. 

Openingstijden: van maandag tot en met 

donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, vrij-

dag van 08.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 

08.00 tot 20.00 uur en zondag van 16.00 

tot 20.00 uur. Tel: 023-5240527.

Kijk voor meer informatie op www.ah.nl.

Het huis van de goede wijnen
Nu ook Jopenbier verkrijgbaar!

www.wijnhuisheemstede.nl

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

ZANDVOORTSELAAN 173 • 2106 AM HEEMSTEDE
TEL.: 023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING”

Tax-free korting 
van 21%

op alle luxe merken.

In de zomermaanden zijn wij op MAANDAG 
gesloten ingaande op maandag 6 juli. Uiteraard 

kan in overleg met ons altijd  belangrijk 
bloemwerk (zoals rouwwerk) verzorgd worden. 
De andere dagen zijn wij uiteraard geopend en 

hopen we u van dienst te zijn.
023-5442330 Zandvoortselaan 155 Heemstede

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

Bij Albert Heijn Zandvoortselaan 
alles voor een complete BBQ! 

Nu te winnen: Boretti 
Terrasverwarmer, kijk voor de 

actievoorwaarden in de winkel. 

ITALIAANSE WEEK
Met o.a. PARMESAAN REGGIANO

VAN 3.49 nu 2.49 per 100 gram
DE LEKKERSTE BUFFELMOZZARELLA

VAN 3.98 per 200 gram
 P.S. ELKE ZONDAG OPEN VAN NEGEN tot ZES UUR

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83 www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede

023-5442992 www. huizevanwely.nl

Diverse soorten zomers vers fruit, gebak en vele andere smaken !
Laat u verleiden !!



Feestelijke opening
van gemeentehuis
Bloemendaal

Inwoners regio
zoeken massaal
verkoeling

Opnieuw overval
op tankstation
in Bennebroek

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang

 Donderdag 2 juli 2015

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 3 juli - do 9 juli)
Tompouce van gerookte paling met 

kruidensalade
Duo van eend met Provençaalse 

knoflook �jm jus
Aardbeien Romanoff € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 6 juli - do 9 juli)
Slavink van kip en katenspek met 
aardappelwedges en ratatouille 

€ 10,50

Gentlemens Day op 20 juli.
Heren, golf gezellig mee!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

bloemendaal - Wethouder Tames Kokke 
(VVD) is dinsdag afgetreden als wet-
houder van Bloemendaal. Hij maakte 
dat bekend na de wekelijkse vergade-
ring van het college, in een korte brief 
aan de raadsleden, die begint met de 
zin: 'Er is een tijd van komen en van 
gaan. Ik acht dat laatste moment gena-
derd.' Een reden voor zijn tussentijds 
terugtreden noemt hij niet, maar vol-
gens een woordvoerster van de afde-
ling communicatie van de gemeente 
een dag later, heeft Kokke dit moment 
gekozen, omdat het vernieuwde 
gemeentehuis waarvan hij projectlei-
der was, nu is opgeleverd. Bovendien 
zou hij opzien tegen opnieuw een heel 
traject, dat van de modernisering van 
de bestuursstructuur in Bloemendaal. 
En de leeftijd ging meespelen. "Tames 
Kokke is nu 70 jaar, het houdt ook eens 
op", aldus de woordvoerster.

door Marilou den Outer

De woordvoerster ontkent dat het 
gaat om een 'totaal onverwacht 
vertrek', en een directe link met 
het gevoelige dossier Elswoutshoek 
wordt stellig ontkend. Die link zou 
kunnen worden vermoed, wetende 
dat tijdens de vergadering van het 
college afgelopen dinsdag het inrich-
tingsplan Elswoutshoek ter tafel lag. 
Het college besloot er positief over, 
'maar met een kanttekening van 
Tames Kokke', aldus de woordvoer-
ster. Het dossier leidde begin dit jaar 
tot het aftreden van burgemeester 
Nederveen; Kokke was in de vorige 
raadsperiode wethouder verant-
woordelijk voor dit dossier. Deze 
kwestie draaide om vooral de ruzie, 
die de eigenaars van Elswoutshoek, 
de broers Rob en Hans Slewe, al jaren 
hadden met het gemeentebestuur 
over de ontwikkeling ervan. Nu is het 
dossier beland in de portefeuille van 

wethouder Botter (D66), die bezig is 
een schone lei te creëren, wat tot nu 
toe heeft geleid tot excuses aan de 
Slewes en een onderzoeksrapport 
van Martien Kuitenbrouwer met als 
doel 'het normaliseren van de ver-
houdingen'. De VVD-fractie is altijd 
tegen het wijzigen van het bestem-
mingsplan Elswoutshoek geweest. 
Dit voorjaar nog schreef de fractie-
voorzitter Bolkestein op de website: 
'Wij verzoeken de wethouder niet 
aan de eigenaars te suggereren dat 
het bestemmingsplan zal worden 
aangepast.'

Bouwprojecten
Kokke was zes en een half jaar wet-
houder in Bloemendaal. In de eerste 
periode had hij onder meer ruimte-
lijke ordening en bouwzaken in zijn 
portefeuille. Onder zijn wethouder-
schap kwam onder meer het kavel-
bouwproject Haringbuys tot stand 
in Aerdenhout en het woningbouw-
project op het voormalige Marine-
hospitaalterrein in Overveen. Voor 
de vele projecten, die hij tot stand 
heeft gebracht, verdient 'de aima-
bele wethouder alle lof', aldus de 
fractie van D66 Bloemendaal van-
daag op de website van die partij. 
D66 is er echter ontevreden over dat 
Kokke zijn ambtsperiode niet heeft 
afgemaakt.

Dossier kwijt
Ook Henk Schell (PvdA) toont zich 
niet blij met het tussentijds opstap-
pen. Hij denkt dat er een 'veelvoud' 
van oorzaken is aan te wijzen voor 
het terugtreden. "Ik had de indruk 
dat hij niet helemaal lekker op zijn 
plek zat in het nieuwe college. Ik 
denk ook wel begrijpelijk; hij was 

het dossier ruimtelijke ordening 
immers kwijt in zijn tweede peri-
ode als wethouder. En misschien 
speelt de factor leeftijd ook een 
rol, ik vond hem de afgelopen tijd 
duidelijk minder scherp dan in het 
begin."
Marielys Roos van Hart voor Bloe-
mendaal, gevraagd om een reactie, 
toont zich daarentegen 'erg blij' 
over het aftreden van de wethou-
der. Een motie van haar vorige 
week in de raad waarin ze de wet-
houder vraagt 'de eer aan zichzelf 
te houden', vanwege het uitblijven 
van 'de-escalerend optreden' in de 
kwestie Elswoutshoek, haalde het 
echter niet.

Contacten
Tames Kokke schrijft in zijn brief 
over zijn aftreden vooral over de 
voldoening, die zijn werk als wet-
houder, 'in een van de mooiste 
gemeenten van Nederland', hem 
heeft opgeleverd. En de grootste 
was wat hem betreft: 'de uiteenlo-
pende contacten met individuele 
burgers en vertegenwoordigers uit 
de samenleving'. Kokke was op dit 
moment verder niet bereikbaar 
voor commentaar. x

Wethouder Kokke afgetreden
'Geen directe link met dossier Elswoutshoek'

Kokke (helemaal rechts) tijdens de fietstocht langs oorlogshistorie in Bloemen-
daal in mei dit jaar (Foto: Marilou den Outer).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

heemstede - Op 21 september start 
een kook- en bakcursus voor 
kinderen tussen 7 en 11 jaar. De 
deelnemers gaan allerlei lekkere 
hapjes maken samen met docente 
Christine de Haan. De cursus van 
vier lessen start op maandag 21 
september van 15.30 tot 17.00 
uur bij Casca in de professionele 
leskeuken in De Luifel (Herenweg 
96, Heemstede). Aanmelden kan 
nu al: www.casca.nl of via tel.nr. 
023-5483828 (kies 1), op werkda-
gen tussen 09.00 en 13.00 uur.  x

Jeugd aan het 
kokkerellen

In september start een kook- en bak-
cursus voor kinderen (Foto: pr).

heemstede - Op donderdag 9 juli 
verzorgt Eethuis de Luifel (Heren-
weg 96, Heemstede) een midzo-
mermaaltijd. Op het menu staan: 
kip-ananascocktail, lof met ham 
en kaas uit de oven, aardappelkro-
ketjes, beef stroganoff, gemengde 
salade, proeverij van desserts. 
Men kan aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Om 17.45 uur kan 
men aanschuiven aan de stamta-
fel; speciaal voor wie alleen komt, 
maar wel samen met anderen wil 
eten. De kosten bedragen 9,75 
euro. Reserveren kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf. Men belt 
hiervoor op werkdagen tussen 
09.00 en 13.00 uur: 023-5483828 
(kies 1). x

Midzomermaaltijd
in De Luifel

bloemendaal - Op dinsdag 30 juni 
is de website BloemendaalSamen.
nl gelanceerd. Op BloemendaalSa-
men.nl kunnen inwoners, organisa-
ties en verenigingen uit de gemeen-
te Bloemendaal hun initiatieven 
plaatsen en daar ondersteuning 
voor zoeken. Iedereen kan reage-
ren, een discussie op gang brengen 
en zijn of haar inzet aanbieden in 
de vorm van kennis en kunde, man-
kracht en misschien wel een financi-
ele bijdrage. De initiatieven zijn van 
en voor Bloemendalers en hebben 
geen commerciële doelstelling. x

Lancering van 
BloemendaalSamen
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POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

ENTOURAGE
vintage, damesmode

& accessoires is
verhuisd naar de Raaks

Halle!
Drossestraat 2, Haarlem

Winkel 73
aanwezig woe t/m zo

13-17u
Ineke Hosmar
06 21 59 95 39

Leuke
UITDAGING

voor schoolverlater met
MBO/HBO Techniek.
Meewerken aan de

bouw van een nieuwe
ontwikkeling. Assemblage

Extreme 3D printer.
Info: p.hunck@code-p.nl

www.3dprinter4u.nl

GEZOCHT:
Schoonmaak(st)er
voor in Zandvoort

1e maand 15u per week
Vr t/m Wo 05:30-08:00
Daarna 10u per week

Ma t/m Do 05:30-08:00
06-51993581

ted@schoonmaakbedrijf
verhaar.nl

 

ANTIEKMARKT
op de DREEF te HAARLEM

 
zaterdag 4 juli, 18 juli,

1 aug., 15 aug.
5 sept en 19 sept

 
ANTIEK en BROCANTE

 
Kraam 50,- = 06-10144717
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Burgers zoeken afkoeling

overveen - Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de 
zomer aangebroken. En de Haarlemmers en regioge-
noten genieten er volop van. Aan 't Wed in Overveen 
was het dinsdag heerlijk toeven. Echter, momenteel is 

het bloedheet en wordt het voor sommige burgers iets 
minder aangenaam. Genoeg water drinken, verkoeling, 
schaduw en goed smeren zijn noodzakelijk (Foto: Eliza-
beth Stilma). x

bennebroek - Waar moet het heen met 
de kanonnen in Bennebroek? Twee 
kanonslopen uit het dorp zijn onlangs 
gerestaureerd en worden herplaatst. 
Martin Bunnik van de Historische 
Vereniging Bennebroek, die door de 
Gemeente Bloemendaal gevraagd is 
mee te denken, heeft wel een sugges-
tie: de ingang van voormalige Huis te 
Bennebroek, vroeger de woning van 
de ambachtsheer- of vrouw van Ben-
nebroek, nu appartementencomplex.

De laatste plek waar de kanonslo-
pen hebben gestaan, is de trambrug 
over de Bennebroekervaart, die 
onlangs is gerestaureerd. Daarvoor 
stonden ze aan het begin van de 
Bennebroekerlaan, aan het begin 
van de Rijksstraatweg. In feite zijn 
de kanonnen afval. Het gaat om 
gietijzeren kanonnen, die werden 
afgedankt. Ze werden verkocht 

aan bijvoorbeeld ambachtsheren 
en eigenaren van buitenplaatsen, 
die ze gebruikten als sierobject of 
als schamppaal, om te voorkomen 
dat toegangshekken door koetsen 
werden beschadigd. Van dat laatste 
is een voorbeeld te zien in Heem-
stede, bij Meer en Berg aan de Glip-
perdreef, zo staat de lezen in een 
artikel, dat Martin Bunnik schreef 
voor het magazine Heerlijkheden 
van de historische vereniging. De 
bekende 'Amsterdammertjes', de 
ijzeren palen die overal in Neder-
land het foutparkeren voorkomen, 
zijn geïnspireerd op deze kanon-
nen.
Bunnik staat open voor suggesties 
voor een locatie in Bennebroek, 
met argumenten. Geïnteresseer-
den kunnen hem mailen: maraga@
quicknet.nl. x

Waar moet het heen 
met de kanonnen?

De ingang van het voormalige Huis te Bennebroek (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Het bestuur van De Vishal 
heeft Annelien Kers benoemd als 
nieuwe artistiek coördinator per 1 
januari 2016. Kers wordt als artistiek 
coördinator onder meer verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van het 
artistieke beleid van De Vishal en de 
samenstelling en organisatie van het 
tentoonstellingsprogramma.

Annelien Kers is de opvolgster van 
Willemijn Faber, die sinds 1 janu-
ari 2010 als artistiek coördinator 
De Vishal heeft geleid. Het bestuur 
is erg blij met de komst van Kers. 
Bestuursvoorzitter Annette de 
Vries: "Op jonge leeftijd heeft ze 
al veel ervaring als curator opge-
bouwd. Het enthousiasme spat eraf 
bij haar."
Sinds 2011 is Kers directeur van Kers 
Gallery, een galerie voor hedendaag-
se kunst in Amsterdam. Met deze 
galerie vertegenwoordigt ze met 
succes jonge en gevestigde kunste-
naars, zowel nationaal als internati-
onaal. Jaarlijks stelt ze ruim vijftien 
tentoonstellingen samen voor haar 
galerie. Met de door haar georgani-
seerde Kersentuin viel zij op tijdens 
de afgelopen KunstRAI en ontving 
zij een zeer geïnteresseerde prinses 
Beatrix.
Ook organiseert Kers sinds 2009 
Ongekend Young Masters @ Auc-
tions, kunstveilingen en -tentoon-
stellingen op spannende locaties. 
Met Ongekend biedt ze jonge, 
pas afgestudeerde kunstenaars de 
mogelijkheid hun werk onder de 
aandacht van een breed publiek te 
brengen. 
Haarlem is niet helemaal onbekend 
terrein voor Annelien Kers. Haar 

masterscriptie kunstgeschiedenis 
wijdde ze aan de Haarlemse Cobra-
kunstenaar Hans Wiesman en zijn 
samenwerking met de architect 
Nico Andriessen. Mede dankzij haar 
onderzoek is de bijzondere muur-
schildering, die Wiesman maakte 
voor de Haarlemse Sint Petrus LTS, 
behouden gebleven voor de stad. 
Kers studeerde kunst- en cultuur-
wetenschappen aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, volgde een 
bachelor aan de Willem de Kooning 
Academie in diezelfde stad en deed 
haar master kunstgeschiedenis aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. x

Annelien Kers nieuwe artistiek 
coördinator van De Vishal

Annelien Kers (Foto: pr).

Geslaagd na reanimatietraining

heemstede - Al weer anderhalf jaar geleden werd op initiatief van een aantal 
gemotiveerde buurtbewoners in de Heemsteedse Geleerdenwijk een nieuw ini-
tiatief geboren: Vindingrijk Geleerdenwijk. Onder het motto 'van je buurt moet 
je het hebben' vond op 15 december 2013 de eerste bijeenkomst plaats. De 
gedachte achter dit mooie initiatief is dat buurtbewoners met elkaar het wonen 
in de wijk nog mooier maken. In het korte bestaan van Vindingrijk Geleerdenwijk 
zijn de bewoners hier met elkaar zeker in geslaagd. Het nieuwste wijkinitia-
tief was een reanimatietraining. Een van de bewoners van de Geleerdenwijk 
is als EHBO-instructeur verbonden aan de EHBO-vereniging Heemstede. Spe-
ciaal voor de bewoners werd er op dinsdag 23 juni in basisschool De Ark een 
reanimatietraining verzorgd. Dertien buurtbewoners waren aanwezig bij deze 
training. Onder leiding van instructeurs Kees Beerthuizen en Casper van Gastel 
werd de aanwezigen geleerd hoe te reanimeren met gebruikmaking van de AED 
(automatische externe defibrillator). Omdat de instructeurs zijn aangesloten bij 
de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) werd de gezellige, maar vooral leerzame 
avond afgesloten met het uitreiken van de officiële NRR-diploma's (Foto: pr). x

haarlem - Op zondag 5 juli vindt in 
café Het Lange Heertje het Praat/
luistercafé plaats. Dit duurt van 
15.00 tot 18.00 uur. Ieder mens 
heeft wel een eigen verhaal, dat 
hij of zij wil delen met anderen. 
Alleen luisteren kan ook. Café Het 
Lange Heertje is gevestigd aan de 
Lange Herenstaat 6 in Haarlem. x

Praat/luistercafé
in Lange Heertje

heemstede - Zaterdag 4 juli kan men 
schrijver Joop van Riessen ont-
moeten voor een gesprek en een 
gesigneerd exemplaar van zijn 
nieuwe boek 'De IRT-infiltrant'. 
Van Riessen is namelijk van 14.00 
tot 16.00 uur te gast bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. De IRT-infiltrant 
is een onthullende politieroman 
gebaseerd op Van Riessens erva-
ringen in de IRT-affaire. De toe-
gang is gratis. x

Joop van Riessen 
signeert boek

haarlem - Op zaterdag 4 juli wordt 
de Antiekmarkt in Haarlem gehou-
den. Deze markt vindt plaats aan 
de Dreef. Er is voor ieder wel wat 
wils. De Antiekmarkt duurt van 
09.00 tot 16.30 uur en de toegang 
is gratis. x

Antiekmarkt 
op de Dreef



  4



Nieuws donderdag 2 juli 2015 5

Zaterdag 4 juli

09.00-10.30 uur | Zomeryoga op 

Landgoed Elswout

Begin je weekend ontspannen met 
een heerlijke yogales te midden van 
het mooie groen van Landgoed Els-
wout. Iedereen is welkom.
Helene Kissels, Overveen.

10.00-11.30 uur | Yoga op het strand 

van Bloemendaal

In juli en augustus zijn er elke zater-
dag yogalessen bij San Blas aan het 
strand van Bloemendaal. Geniet van 
de extra dimensie van de zee tijdens 
je yogabeoefening.
Lineke Verrips, Bloemendaal.
19.30-23.45 uur | Buddha @ the Beach 

Danceparty

De dj's verzorgen een zonnige muzi-
kale mix van wereldmuziek. Locatie: 
De Haven van Zandvoort.
Buddhadance Events, Zandvoort.

Zondag 5 juli

10.00-13.00 uur | Buitentraining Chi 

Kung

Voor beginnende en gevorderde Chi 
Kung-beoefenaars. De trainingen 
kunnen los van elkaar gevolgd wor-
den. Onderwerpen van de trainingen 
zijn: structuur, energie en bewe-
gende Chi Kung.
Monique Wouda, Overveen.

Maandag 6 juli

20.00-21.30 uur | Introductiework-

shop Art of Living Happiness

In deze introductieworkshop van 
anderhalf uur, maak je kennis met 
de basisprincipes van Art of Living 
voor een gezond en gelukkig leven. 
Met praktische ademhalingstech-
nieken, die je meteen thuis kunt 
toepassen.
Art of Living, Haarlem.

10.00-16.30 uur | Start Zomerweek 

Vernieuwend Denken en Stroomtaal

Deze training biedt je de gelegen-
heid op een inspirerende en uit-
dagende manier je eigen denk- en 
doeprocessen te leren kennen. Wat 
is denken, hoe doe je het, hoe kun 
je het veranderen? Wat is de wissel-
werking met bijvoorbeeld je gevoel, 
je verstand en je ervaringen?
Carmen de Haan, Santpoort-Noord.

Woensdag 8 juli

20.00-21.30 uur | Art of Living 

Satsang

Maak van het leven een viering en 
daarbij mag Satsang - samen heer-
lijk mantra's zingen, die de geest 
bevrijden van die vele gedachten 
- zeker niet ontbreken.
Art of Living, Haarlem.

Zaterdag 11 juli

14.00-17.00 uur | Workshop: ont-

spannen lichaam, ontspannen geest

Je leert je lichaam op een bewust 
manier te ontspannen. Dit kun 
je ook toepassen in je dagelijkse 
leven. Restoratieve, herstellende 
yoga geeft meer ruimte in het 
lichaam om te ademen. De yogahou-
dingen worden ondersteund door 
dekens en kussens, waardoor je 
lang en ontspannen in een houding 
kan blijven.
Diana Aben, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Workshop: ontspannen lichaam, ont-
spannen geest (Foto: pr).

Zomeryoga op Elswout (Foto: pr).

Buddha @ the Beach Danceparty 
(Foto: pr).

Art of Living (Foto: pr).

haarlem - Op 1 juli zou de Haarlemse 
Koepelgevangenis leeg zijn, maar 
de laatste gedetineerde vertrekt 
17 juli. Daarna wordt het rijks-
monument gereed gemaakt voor 
oplevering. Als alle sloten, meubi-
lair en veiligheidsapperatuur zijn 
verwijderd, wordt het op 1 juli 
2016 aan de nieuwe beheerder 
overgedragen. Dit kan de koper 
zijn van het markante gebouw of 
een tijdelijke beheerder, die een 
oogje in het zeil houdt totdat de 
verkoop en overdracht rond zijn. 
Een woordvoerder van de gemeen-
te laat weten dat de bestemming 
van de Koepel 'maatschappelijk' 
is, maar dat deze in de toekomst 
kan worden aangepast, afhan-

kelijk van de invulling. "Voor de 
gemeente is dat een belangrijk stu-
ringsinstrument om grip te hou-
den op wat er met de Koepel gaat 
gebeuren", aldus de gemeentelijke 
woordvoerder. x

Koepel bijna klaar  voor ontmanteling

De laatste gedetineerde vertrekt op 17 
juli (Foto: Elizabeth Stilma).

overveen - Het vernieuwde gemeen-
tehuis aan de Bloemendaalseweg 
158 in Overveen is donderdag 25 
juni officieel geopend. Met luiden 
van een bel door de voorzitter van de 
Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, 
en onder toeziend oog van (waarne-
mend) burgemeester Aaltje Emmens-
Knol en wethouder Tames Kokke 
is het gebouw officieel in gebruik 
genomen. Het gemeentehuis draait 
overigens al op volle toeren, want 
al op 2 juni werd de eerste bezoeker 
verwelkomd.

door Christa Warmerdam

De opening is donderdag 25 juni 
alleen voor genodigden. Onder de 
genodigden zijn veel (oud-)raads-
leden, wethouders van buurge-
meenten Haarlem en Heemstede, 
de commissaris van de Koning, 
Johan Remkes, en oud-burgemees-

ter Ruud Nederveen. Burgemees-
ter Emmens-Knol noemt het ver-
nieuwde gemeentehuis 'een veilige 
plek in Bloemendaal waar we in 
gesprek kunnen gaan met elkaar'. 
Ze vervolgt: "Driehonderd jaar gele-
den was er hier ook al een stadsbe-
stuur. Er werd toen vergaderd in de 
herberg, openbaar bestuur en gelag 
samen onder één dak. Nu zijn we 
hier in het prachtig vernieuwde 
gemeentehuis, waar alles wat voor 
Bloemendaal belangrijk is, samen-
komt."

Dankwoord
Emmens-Knol heeft een speciaal 
dankwoord voor wethouder Tames 
Kokke: "We kunnen hem wel de 

Bloemendaalse bouwmeester noe-
men, want hij heeft een megaklus 
geklaard. Het is allemaal niet van-
zelf gegaan, want zo'n verbouwing 
roept ook problemen op. Ik dank 
ook de gemeenteraad dat, die de 
beslissing heeft genomen om over 
te gaan tot vernieuwen van het 
gemeentehuis. Met de vernieuwing 
is hier ook het flexwerken geïntro-
duceerd en burgers kunnen nu met 
al hun vragen bij één balie terecht. 
Alles moet nog wennen, maar we 
vragen de inwoners nog even om 
geduld, want het komt allemaal 
goed. Dit gemeentehuis heeft alles 
in zich om het huis van de demo-
cratie te zijn. Ik spreek de wens uit 
dat de kwaliteit van het bestuur en 
organisatie net zo zal zijn als de 
kwaliteit van dit gebouw."

Vergadercultuur
Na Emmens-Knol neemt Broekers-
Knol het woord: "Dit is geen fami-
liezaak, dit is puur toeval", grapt de 
voorzitter van de Eerste Kamer, die 
in de jaren tachtig raadslid was van 
de Gemeente Bloemendaal. Vol-
gens Broekers-Knol is er in de loop 
der jaren qua vergadercultuur veel 
veranderd. "De commissievergade-
ringen begonnen 's morgens om 
08.00 uur zodat het voor iedereen 
mogelijk was om voor zijn werk 
naar de vergadering te komen. De 
raadsvergadering begon stipt om 
17.00 uur, dat had als voordeel dat 
iedereen rond 19.00 uur honger 
kreeg en met knorrende maag op 
tijd naar huis wilde."

Slag gewonnen
Broekers-Knol vergelijkt de tot-
standkoming van het vernieuwde 
gemeentehuis met de Slag om 
Waterloo. "Er is voor de slag een 
heuvel opgericht en het gemeente-
huis heet 'Bloemenheuvel' en daar 
houdt de vergelijking mee op, maar 
tegen wethouder Tames Kokke zeg 
ik: binnen de tijd en binnen budget, 
zelfs een half miljoen goedkoper 
dan de planning; wat mij betreft, 
heeft u de slag om het gemeente-
huis gewonnen." x

"Kwaliteit organisatie hopelijk 
net zo als kwaliteit gebouw"

Officiële opening gemeentehuis Bloemendaal

De voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, luidt onder toeziend 
oog van burgemeester Aaltje Emmens-Knol en wethouder Tames Kokke de bel 
en opent daarmee officieel het vernieuwde gemeentehuis in Bloemendaal (Foto: 
Christa Warmerdam).

Ruim tienduizend euro van 
Rotaryclub naar Inloophuis

heemstede/bennebroek - Bij de Rotary Road Masters is door de Rotaryclub 
Heemstede-Bennebroek het bedrag van 10.180 euro bijeenbijeengebracht voor 
Inloophuis Kennemerland in Santpoort. Tijdens dit fundraise-evenement is er 
door de deelnemers, onder leiding van kunstenaar Ton van Ierschot, ook  een bij-
zonder schilderij gemaakt (zie foto). Stichting Inloophuis Kennemerland biedt 
een veilige en laagdrempelige plek voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten 
om datgene te doen, te kiezen of te vragen waar op dat moment behoefte aan 
is. Het geld zal gebruikt worden voor de te starten kindergroepen in september, 
respectievelijk voor de jeugd van 6-12 en die van 12-18 jaar. Voor meer info, tel. 
023-8885367 of mail: info@inloophuiskennemerland. Ook kan men kijken op 
www.inloophuiskennemerland.nl (Foto: pr). x
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bloemendaal - Het schrale en veel te 
droge voorjaar is nu overgegaan in 
de zomer. Natuurlijk maar afwach-
ten hoe die wordt. In ieder geval is 
het een prima tijd om veel in de bui-
tenlucht te zijn. De natuur in!
De landgoederen, duinbossen, dui-
nen en stranden van ons mooie 
Kennemerland lenen zich daar uit-
stekend voor. Er zijn veel wande-
lingen uitgezet, die je kunt volgen. 
Soms ook nog met een speciaal doel, 
bijvoorbeeld veel vlinders zien. In 
ieder geval is het goed middels een 
mooie wandeling contact met de 
natuur te onderhouden.
In Thijsse's Hof, slechts twee hecta-
ren groot, maar met leuke paadjes, 
kunt u dan wel geen grote wande-
ling maken, maar in aanraking 
komen met de natuur gaat daar 
prima. Heel makkelijk kan dat 
aanstaande zondag de vijfde. Dan 
starten om 14.00 uur weer de gra-
tis rondleidingen onder leiding van 
deskundige IVN-natuurgidsen.
Er is in de Hof van alles te zien. De 
demonstratiekast van de bijen is in 
vol bedrijf. Daar kunt u zien hoe 
bijen de raten van hun nest bouwen 
(zie foto), hoe ze het broed verzor-
gen en hoe ze elkaar, met een soort 
dansje, mededelingen doen over 
vindplaatsen van goede nectar.
De meeste vogels hebben nu hun 
jongen groot. Alleen onze meer-
koet niet. Daar is iets vreemds aan 
de hand. Die broedt zonder eieren! 
We wachten de ontwikkelingen 
maar af. Bent u bij de grote vijver 
en dan het liefst in de morgen, gaat 
u dan even rustig op een bankje zit-
ten. Misschien komt het ijsvogeltje 
vissen. Kijkt u dan ook even naar de 
behendig rondvliegende libellen.
Zeker de moeite waard is het om 
bij het pannenkoekenhuisje even 
te kijken naar onze graanakker. 
Er staat rogge op met nu rijpende 
aren. Tussen de rogge staan allerlei 
akkeronkruiden. Boeren zouden 
dat niet graag zien op hun akkers, 
maar wij wel. Van alles staat er tus-
sen. Korenbloem, spiegelklokje, 
klaproos, herik, bolderik en zelfs 
de prachtige oranje bloeiende rog-
gelelie. Bij het kleine vijvertje daar 

komt deze maand de moeraswes-
penorchis in bloei.
In onze Hof komen diverse bremra-
pen voor. De bremraap is een para-
siet, die op een andere plant groeit. 
Wij hebben de klimopbremraap, 
de walstrobremraap en de blauwe 
bremraap. En nu maar goed oplet-
ten!
De hovenier van de Hof begint deze 
maand met het maaien van de wei-
tjes. Dat gebeurt niet overal, maar 
wel heel selectief. Het maaisel gaat 
meteen naar de composthoop. Zo 
houden we onze bodem voedsel-
arm en blijft de begroeiing zeer 
soortenrijk.
Langs het pad aan de zuidkant 
van de grote vijver hebben we de 
demonstratiestrook. Daar bloeien 
vele soorten planten, niet in natuur-
lijke gemeenschappen, maar in 
groepjes van een soort. Zo kunt u 
ze mooi bekijken. Naast een aantal 
vaste  planten zijn er veel tweeja-
rigen. Planten die het eerste jaar 
alleen een rozet maken, om het 
tweede jaar volledig uit te groeien. 
Toortsen, vingerhoedskruid, kaar-
denbollen, slangenkruid en teunis-
bloem horen tot deze categorie.
Die grote bloei zorgt ook voor het 
aantrekken van veel vlinders en 
insecten. Vooral de bloemen van de 
grote centaurie zijn zeer geliefd bij 
hommels. Alle soorten komen er op 
af. Vooral in de ochtend, als ze nog 
wakker moeten worden, zitten er 
soms wel drie tot vier op een bloem. 
Deze maand komt de zomerfijn-
straal in bloei met op madeliefjes 
lijkende bloempjes, maar dan op 
zestig centimeter hoge stengels. 
Volgende keer zal ik daar meer over 
vertellen.
U hoeft echt geen verstand van de 
plantenwereld of de wereld van de 
insecten te hebben om er plezier 
aan te beleven. Kom dus gauw naar 
Thijsse's Hof (www.thijsseshof.nl), 
Mollaan 4 in Bloemendaal. Maan-
dags gesloten.
Tot weer in augustus!

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke Wol-

ters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in juli

Honingbijen (Foto: pr).

Tankstation in Bennebroek 
opnieuw doelwit van overval

bennebroek - Tankstation De Compaan in Bennebroek is 
zondagavond wederom overvallen. Op zondag 14 juni, exact 
twee weken geleden, werd er ook al een overval gepleegd 
op hetzelfde tankstation aan de Rijksstraatweg. De politie 
is direct opzoek gegaan naar de twee daders. In de omge-
ving stonden op meerdere kruispunten politieagenten en 
een ook politiehelikopter vloog boven de omgeving van 

Bennebroek. De overvallers, waarvan er een een stoppel-
baard en een petje op had, zouden na de overval te voet 
zijn gevlucht. Vervolgens zouden ze in een zwarte BMW zijn 
gestapt en daarmee zijn ontkomen. Ondanks de uitgebrei-
de zoektocht, werden de daders niet meer aangetroffen. De 
forensische opsporing is een onderzoek gestart en heeft 
alle sporen vastgelegd (Foto: Rowin van Diest). x

haarlem - De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe 
gezond het lichaam is. Vegro Thuiszorgwinkel organiseert daarom iede-
re eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen. Woensdag 
1 juli is men tussen 10.00 en 15.00 uur welkom in Vegro Thuiszorgwin-
kel Haarlem, gevestigd aan de Amsterdamstraat 70-72. Een afspraak 
maken is niet nodig. x

Gratis meting van bloeddruk

vogelenzang - Damhertjes, soms een 
konijn en heel soms een vos; door-
gaans is het een en al vredigheid in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Maar niet in de broedtijd ten zuiden 
van de ingang Vogelenzang. Twee 
bordjes waarschuwen wandelaars: 
'De buizerd kan agressief gedrag ver-
tonen, wees alert!' En agressief is die 
al enkele keren geweest, zo vertelt 
Linda Mooij van Waternet.

door Marilou den Outer

"Vorig broedseizoen kregen we al 
meldingen van wandelaars over 
een buizerd, die over hen heen 
scheerde. Een enkeling werd ook 
gepikt op het hoofd, met lichte ver-
wondingen als gevolg. Toen beslo-
ten we bordjes op te hangen om 
mensen te waarschuwen, maar ook 
op de website en op Twitter maken 
we er melding van", aldus Mooij. En 
dit jaar hangen de teksten er weer, 
want de buizerd blijkt ervoor geko-
zen te hebben om het nest opnieuw 
te gebruiken. Mooij: "Het is heel 
gebruikelijk voor een buizerd om 

terug te keren."
De roofvogel nestelt hoog in een 
boom. Doorgaans legt moeder bui-
zerd in mei twee tot vier eieren. De 
broedtijd is 28 tot 31 dagen. Als de 
buizerdjes uit het ei komen, blijven 
ze nog ongeveer zes weken op het 
nest en vliegen dan uit. Als die tijd 
waken de roofvogels dus fel over 
hun jongen.
Hoe kan een onaangenaam treffen 
met de buizerd worden voorkomen 
in de duinen, behalve een andere 
route te kiezen bij 'paddenstoel' nr. 
21519? Linda Mooij: "Als een bui-
zerd aan komt vliegen, helpt het 
vaak al door flink met de armen te 
zwaaien. En een petje op met 'ogen' 
aan de achterkant wil ook helpen. 
Een buizerd valt altijd van achter 
aan. Dus ogen aan voor en achter-
zijde levert bij hem verwarring op 
en hij zal niet aanvallen." x

Agressieve buizerd in 
duinen Vogelenzang

Een waarschuwingsbordje bij de 
ingang Vogelenzang van de Amster-
damse Waterleidingduinen (Foto: 
Marilou den Outer).

haarlem - De Provincie Noord-Hol-
land heeft het zwemverbod opge-
heven, dat was ingesteld voor de 
zwemlocatie Molenplas in Haarlem. 
De Gemeente Haarlem heeft diver-
se maatregelen getroffen waardoor 
zwemmen in de Molenplas weer 
veilig is. Aan het begin van het 
zwemseizoen bleek dat de bodem 
bij de zwemzone van de Molenplas 
niet voldeed aan de eisen, die gelden 
voor officiële zwemlocaties. In het 
water waren stenen aanwezig en de 
helling van de ondergrond was te 
steil. De stenen zijn verwijderd en 
grof zand zorgt ervoor dat de onder-
grond vlakker is. De verbodsborden 
die op het strand stonden, zijn ver-
wijderd. De provincie geeft tussen 1 
mei en 1 oktober dagelijks actuele 
informatie over de kwaliteit en vei-
ligheid van zwemlocaties in Noord-
Holland op www.zwemwater.nl, 
via de zwemwatertelefoon (0800-
9986734) en via twitter: http://twit-
ter.com/ProvincieNH. x

Zwemverbod 
opgeheven

regio - Het tarief van de ov-taxi Zuid-
Kennemerland/IJmond gaat per 1 
juli 2015 veranderen en vanaf 1 
januari 2016 kunnen reizigers zon-
der Wmo-indicatie geen gebruik 
meer maken van de ov-taxi. Voor 
reizigers met Wmo-indicatie veran-
dert er niets. De Provincie Noord-
Holland is genoodzaakt om de tarie-
ven te verhogen, omdat de uitgaven 
aan de ov-taxi in de afgelopen jaren 
sterk gestegen zijn. Voor meer info: 
www.noord-holland.nl (Thema's 
> Verkeer en vervoer > Openbaar 
vervoer). x

Wijzigingen 
bij ov-taxi

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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PERSONEELSADVERTENTIES
IN DE KRANT EN OP INTERNET!

Meer weten? Bel 071 - 3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl



  8

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 

tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief (sinds 1974)
GROTE UITVERKOOP
Ruim 1000 m2 showroom!

Alles met

30% korting
of elk aannemelijk bod

Pak uw voordeel!
De zomer komt eraan

Verkoop: donderdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
en op afspraak.

Onze collecties:
Luxe tuinmeubelen
Royal Botania en 4 Seasons

Parasols
Glatz en Borek

Serremeubelen
Lloyd Loom

Buitenkachels
Leenders

Tuinverlichting
Noral

Hangmatten
La Siesta

Onderhoud
Teak cleaner en protection

Enz. enz.

Ben je
schoolverlater of

heb je een
tussenjaar?
assemblage

werkzaamheden
3D PRINTER

MBO niveau met enig
technisch inzicht

Info: p.hunck@code-p.nl
www.3dprinter4u.nl
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Lekker actief én heerlijk ontspan-
nen! Dat is deze actieve familie-
vakantie in het Sauerland. Het 
Nederlandstalige animatieteam 
verzorgt een uitgebreid activitei-
tenpakket voor het hele gezin. Ook 
’s avonds! Gaat u samen sportief 
aan de slag? Of doen de kinderen 
mee aan de olympiade terwijl u 
ontspant in het wellnesscentrum!

Alle sportieve mogelijkheden zijn 
binnen handbereik, maar u kunt 
ook heerlijk relaxen en genieten 
van de vele faciliteiten van het 
luxe viersterrenhotel Sauerland 
Stern, aan de voet van de 850 m 
hoge Ettelsberg. Bovendien loopt 
u vanuit het hotel zo het subtro-
pische zwemparadijs binnen.

Actieve familievakantie 
in het Sauerland!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 80056.

euro p.p.
245

Inbegrepen
• 4 of 7x overnachting met uitgebreid 
 ontbijtbuffet en dinerbuffet
• dagelijks entree lagunazwembad
 en buitenzwembad
• uitgebreid activiteitenprogramma 
 met Nederlandstalig animatieteam
• wandel- en mountainbiketochten 
 (incl. mountainbike)
• 30% korting attractiepark Fort Fun

Voordelig bij te boeken
• 3-daagse voetbalclinic voor
 slechts € 59,- per deelnemer!

Prijzen 5 dagen 8 dagen
04/07-10/07 245 449
11/07-07/08 275 499
08/08-14/08 245 479
15/08-22/08 245 449
Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(€ 2,- p.p.p.n) en kos-
ten Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 80056

1e en 2e kind
t/m 14 jaar

GRATIS

bennebroek - De plannen voor de ont-
wikkeling van het gebied op het ter-
rein van GGZ inGeest in Bennebroek 
kunnen worden voortgezet. Eerder 
deze maand leken te veel politieke 
partijen hun bedenkingen te hebben 
bij de plannen voor woningbouw en 
eventueel een supermarkt, maar in de 
gemeenteraadsvergadering afgelo-
pen week stonden voldoende neuzen 
de positieve kant op. De gemeente 
kan nu verder met Park Vogelenzang. 
En misschien wel onder een nieuwe, 
passender naam als bijvoorbeeld 
'Lockhorsterduinen', de historische 
naam voor dit gebied.

door Marilou den Outer

De gemeenteraad van Bloemendaal 
besprak afgelopen week het Steden-
bouwkundig Programma van Eisen 
(SPvE) voor het gebied. Het college 
van B en W had dit SPvE hier en daar 
aangepast, omdat in de behandeling 
door de commissie Grondgebied 

van 9 juni veel raadsleden onvrede 
hadden over de gang van zaken. Ze 
vonden te weinig waarborgen terug 
voor behoud van de monumentale 
panden en het parkachtige karak-
ter, en er was onvoldoende naar 
insprekers geluisterd.
Wethouder Richard Kruijswijk 
kwam vervolgens met enkele aan-
passingen. Zo wordt in het SPvE nu 
prioriteit gegeven aan de monu-
menten, er wordt een maximum 
gesteld van driehonderd nieuwe 
woningen, er komt een gegaran-
deerde groenstrook zodat bewo-
ners van de Leidsevaart geen zicht 
krijgen op de woningbouw en de 
wethouder belooft meer rekening 
te houden met de meningen van 
betrokkenen. Wat betreft een heet 
hangijzer, het plan tot vestiging van 
Albert Heijn in Park Vogelenzang, 
beloofde de wethouder een enquête 

onder 'in ieder geval bewoners en 
middenstanders in Bennebroek en 
bezoekers van de Albert Heijn in 
Bennebroek'.

In gevaar
De raad kon met deze aanpassingen 
in meerheid akkoord gaan met het 
SPvE. CDA, Liberaal Bloemendaal 
en Hart voor Bloemendaal bleven 
tegen. André Burger (CDA) maakt 
zich zorgen over de gevolgen van 
vestiging van AH in het gebied: "Het 
voortbestaan van de buurtsuper 
aan de Zwarteweg komt in gevaar 
en het kan zelfs gevolgen hebben 
voor de super in Vogelenzang." 
Zolang het onderwerp supermarkt 
in het plan staat, zal hij tegen stem-
men, zo zei hij.
Wethouder Kruijswijk liet in een 
reactie weten dat de kwestie wel 
of geen supermarkt of praten over 
ontsluitingen in dit vroege stadium 
'nog echt niet aan de orde is', en 
stelde de toehoorders gerust: "Het 
wordt absoluut geen Vinexwijk."

Naam
De wethouder stond al wel open 
voor een suggestie van raadslid 
Henk Schell (PvdA) om na te denken 
over een andere naam voor het plan. 
Park Vogelenzang in Bennebroek 
schept verwarring vindt Schell en 
hij stelt daarom voor 'Lockhor-
sterduinen' te gebruiken. Dit is de 
historische naam voor het gebied, 
dat in de 13e eeuw onderdeel was 
van de grafelijke duinen. Kenner 
van de lokale geschiedenis van 
Bennebroek Martin Bunnik noemt 
het een prima idee, dat hij zeer toe-
juicht: "Waarom het gebied begin 
vorige eeuw zo genoemd werd, is 
mij ook een raadsel. Mogelijk heeft 
het te maken met het treinstation, 
dat zo heet." x

Gemeente kan door met 
plannen Park Vogelenzang

Mogelijk met nieuwe naam: Lockhorsterduinen

De Leidsevaart in Vogelenzang. De bewoners hebben de toezegging dat hun 
uitzicht groen blijft (Foto: Marilou den Outer).

Auto eindigt in voortuin

heemstede - Een automobiliste is maandag aan het begin van de middag met haar 
voertuig in een voortuin terechtgekomen. De vrouw wilde haar wagen nog even 
wat beter neerzetten in de Heemsteedse Fazantenlaan toen het helemaal mis-
ging. De vrouw gaf gas in plaats van te remmen, raakte de bosjes en het hekwerk 
aan de voorkant van de tuin en kwam tegen een grote boom, die in de tuin stond 
tot stilstand. Ambulance en politie kwamen met spoed ter plaatse om assistentie 
te verlenen. De vrouw raakte bij het ongeval niet ernstig gewond. Ze is in haar 
woning uitvoerig door ambulancepersoneel gecontroleerd. De wagen is door 
een bergingsbedrijf uit de tuin gehaald. De bewoners van het getroffen huis 
waren door het voorval behoorlijk geschrokken (Foto: Michel van Bergen). x

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

HAARLEM - Jet Bussemaker, minister 

van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap (OCW), lanceert op 8 juli de 

mobiele tour 'Lichtspoor' in het 

Teylers Museum. Lichtspoor is een 

samenwerking van NEMO (Amster-

dam), Museum Boerhaave (Leiden) en 

Teylers Museum (Haarlem). Met de 

tour komen bezoekers op speelse 

wijze alles te weten over licht. 

Objecten uit het ene museum worden 

gekoppeld aan objecten uit de andere 

musea. Het is voor het eerst dat een 

museale samenwerking in deze vorm, 

een speerpunt in het beleid van de 

minister, zo zichtbaar is voor het 

publiek.

Lichtspoor is mede mogelijk 
gemaakt door het Mondriaan Fonds 
en het ministerie van OCW (regeling 
Samenwerking Musea). Het project 
over licht is het begin van een gro-
tere samenwerking tussen de drie 
musea. Doel is om het publiek meer 
te bieden, efficiënter te werken en 
"om de grenzen van onze gebouwen 
te doen vervagen zodat er een nieuw 
museum zonder muren over natuur-
wetenschappen ontstaat", aldus 
Teylers-directeur Marjan Scharloo.

Einstein, Verne en Edison

Wetenschapper Albert Einstein, 
schrijver Jules Verne en uitvinder 
Thomas Edison leiden bezoekers in 
Lichtspoor langs een aantal boei-
ende lichtinstrumenten van de drie 
musea. Zo worden bijvoorbeeld een 
draagbare mijnlamp uit 1885 uit Tey-
lers, een gloeilamp uit 1854 uit Boer-

haave en een hypermoderne ledjurk 
uit NEMO naast elkaar gezet. Door 
middel van kleurrijke afbeeldingen 
en speelse vragen en opdrachten, 
worden de verbanden tussen de 
objecten duidelijk. De tour is bij 
uitstek geschikt om samen tijdens 
een bezoek aan een van de musea 
te beleven. Bezoekers surfen op hun 
mobiele telefoon naar Lichtspoor en 
starten het spel.

Samenwerking

Juist doordat de drie wetenschaps- 
en technologiecollecties verschillen-
de invalshoeken en zwaartepunten 
hebben, vullen ze elkaar uitstekend 
aan. Museum Boerhaave heeft een 
brede collectie over de geschiede-
nis van het natuurwetenschappelijk 
en geneeskundig onderzoek. NEMO 
laat zien hoe historisch onderzoek 
is uitgewerkt in praktische, moderne 
toepassingen. Teylers beschikt over 
18e- en 19e-eeuwse collecties, die 
speciaal gemaakt en besteld werden 
voor gebruik in de eigen laboratoria 
en voor publieksdemonstraties.
Door samen te werken, willen de 
drie musea het publiek verleiden 
om de samenhang tussen de drie 
collecties te onderzoeken en hen 
daarmee aan te moedigen om ook 
daadwerkelijk de andere twee col-
lecties te gaan ontdekken, digitaal 
en fysiek.
Lichtspoor, dat in het Jaar van het 
Licht wordt gelanceerd, is een 
pilotproject waarvan de resultaten 
gedeeld zullen worden met andere 
musea. x

Minister lanceert Lichtspoor van 
NEMO, Boerhaave en Teylers
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

heemstede - 1 juli werd genoemd als 
datum waarop ProRail de spoorweg-
overgang bij de Laan van Alverna in 
Heemstede weer zou moeten open 
stellen voor wandelaars en fietsers.  
Dit op last van dwangsom van 5.000 
euro per dag. De Gemeente Heemstede 
heeft tussentijds echter besloten dat 
ProRail de uitspraak in hoger beroep 
van de Raad van State mag afwachten. 
Dat kan tot wel een jaar duren. Stich-
ting Wandelnet overweegt samen met 
de Fietsersbond actie in de vorm van 
een spoedprocedure, een voorlopige 
voorziening (VOVO).

door Marilou den Outer

ProRail is in bezwaar gegaan tegen 
de dwangsom en deed ook een ver-
zoek voor een VOVO bij de recht-
bank. Daarop besloot de Gemeente 
Heemstede ProRail meer tijd te 
gunnen en de uitspraak van de 
Raad van State in hoger beroep af 
te wachten.
De uitspraak draait om de vraag 
of de Laan van Alverna inderdaad 
een openbare weg is zoals de Haar-
lemse rechtbank in maart dit jaar 
heeft bepaald. Zo ja, dan moet de 
gemeente handhaven en ProRail 
verplichten de afsluiting met hek-
ken ongedaan maken. ProRail 
plaatste de hekken afgelopen 
najaar. Het spoorbedrijf vindt situ-
aties als bij Alverna onveilig en wil 
van alle dergelijke overgangen af. 
Als compensatie werd toen een stuk 
weg aangelegd ten westen van de 
spoordijk, zodat fietsers en wande-
laars vanaf station Heemstede-Aer-
denhout toch de Laan van Alverna 
kunnen bereiken.

Spoedeisend karakter
"Het gaat allemaal veel te lang 
duren", vindt Vladimir Mars van 
Wandelnet. "De factor tijd begint 
op te spelen. Aanstaande oktober 
is de overweg al een jaar dicht. Wij 
vinden dat dat niet kan - dat de 
gemeente het eenvoudigweg niet 
kan maken om een zo veel door 
wandelaars en fietsers gebruikte 
overweg, te laten afsluiten. Een 
overweg, die sinds de uitspraak 
van 13 maart door de Haarlemse 
rechtbank wegenwettelijk open-

baar geworden is. Vele wandelende 
en fietsende Heemstedenaren wor-
den zo gedupeerd. Zo voelen velen 
dat ook, gezien de reacties, die wij 
vorige week mochten ontvangen. 
Want ons betreft heeft de zaak 
Alverna een spoedeisend karakter 
gekregen." En dat spoedeisende 
is van belang wanneer een VOVO 
wordt ingediend, zoals Wandelnet 
en de Fietsersbond nu overwegen.
Voorlopig echter trekken ProRail 
en de Gemeente Heemstede aan 
het langste eind. De gemeente 

hoeft niet te handhaven en Pro-
Rail wacht de uitspraak van de 
Raad van State af. De wandelaars 
en fietsers moeten geduld hebben. 
De gemeente Heemstede gevraagd 
om commentaar: "Dat is uiteraard 
vervelend voor de fietsers en wan-
delaars, die erop gerekend hadden 
spoedig van de overgang gebruik te 
kunnen maken. Dit is echter een 
onontkoombaar, maar niet beoogd 
gevolg van het besluit de begunsti-
gingstermijn te verlengen." x

Spoorovergang Alverna 
blijft voorlopig dicht

"Het gaat allemaal veel te lang duren"

De nieuwe weg, die vorig najaar is aangelegd als compensatie voor de fietsers 
en wandelaars (Foto: Marilou den Outer).

BLOEMENDAAL - "Welkom bij deze 

eerste openbare raadsvergadering in 

het nieuwe gemeentehuis", zo opent 

burgemeester Emmens-Knol donder-

dagavond 25 juni de vergadering van 

de gemeenteraad van Bloemendaal. De 

vergadering begint met het afscheid 

nemen van het VVD-raadslid Fabiènne 

Hendricks en het benoemen van haar 

opvolger, Rolf Harder.

door Christa Warmerdam

De burgemeester, Martijn Bol-
kestein (VVD-fractieleider) en Conny 
van Stralen (D66) roemen Hendricks 
om haar betrokkenheid, met name 
op het in de commissie 'Samenle-
ving'. Emmens-Knol: "Ik vind het 
jammer dat de balans werk, privé 
en raadslidmaatschap het niet toe-
laat om lid van de gemeenteraad 
te blijven, maar ik respecteer uw 
besluit." Van Stralen constateert 
nog iets anders: "Ik vind het jammer 
dat er een vrouw weggaat en er een 
man voor terugkomt. Het ging net zo 
goed met de vrouwenemancipatie 
in deze raad." Naast het benoemen 
van Rolf Harder als gemeenteraads-
lid, verwelkomt Emmens-Knol ook 
de nieuwe gemeentesecretaris, 
Wilma Atsma, die per 1 augustus 
haar werk in Bloemendaal zal 
beginnen en op publieke tribune zit.
De behandeling van de Kadernota 
is redelijk kort. In de Kadernota wor-
den de kaders aangegeven voor de 
begroting 2016. In een raadsbreed 
gesteund amendement wordt nog 
eens benadrukt dat het aannemen 
van deze nota niet wil zeggen dat 
de raad ook akkoord is met daarin 
opgenomen voorstellen. Boeijink 
(VVD): "Daarmee is de discussie 
over wel of niet bezuinigen op de 
bibliotheek of het bouwen van een 
ondergrondse gymzaal nog niet 
gevoerd. Die onderwerpen kunnen 
allemaal prima geagendeerd wor-
den voor volgende vergaderingen."

Park Vogelenzang

De raad heeft zich ook uitgesproken 
over wat er moet gebeuren met de 

ontwikkeling van Park Vogelenzang. 
Park Vogelenzang is de naam van de 
herontwikkeling op het terrein van 
GGZ inGeest, voorheen Stichting 
Vogelenzang. Door de veranderende 
invulling qua zorg sinds de jaren 
tachtig zijn er meerdere gebouwen 
leeg komen te staan. Volgens het 
Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen zullen er woningen worden 
gebouwd, maar de monumentale 
panden zullen blijven staan. Schell 
(PvdA) roert nog een ander punt 
aan: "Ik ken het terrein als Zieken-
huis Vogelenzang, maar die naam 
wekt verwarring vanwege het naast-
gelegen dorp. Ik geef het college in 
overweging om een andere naam te 
bedenken. Vroeger heette het 'Lock-
horsterduinen'." Wethouder Kruijs-
wijk: "Dat lijkt mij een uitstekend 
idee, maar ik wil me niet vastpinnen 
op een naam."

Elswoutshoek

Een ander punt dat in de verga-
dering aan de orde komt, is de 
behandeling van het dossier Els-
woutshoek. In haar motie verwijt 
Marielys Roos (Hart voor Bloe-
mendaal) wethouder Kokke dat 
hij verantwoordelijk was voor het 
feit dat het college volgens haar 
de raad heeft misleid en dat hij 
moet opstappen: "Het college heeft 
niet heeft getracht de zaak 'in der 
minne' te schikken terwijl zij dat 
wel had vastgelegd in een conve-
nant", aldus Roos. Zij blijkt hierin 
alleen te staan. André Burger (CDA) 
verwoordt het als volgt: "We willen 
als raad een streep zetten onder 
het verleden en een nieuwe start 
maken. Iedereen vindt dat de huidi-
ge verantwoordelijke wethouder, Jur 
Botter, het goed aanpakt. Laten we 
dus vooruit kijken." De motie wordt 
dan ook verworpen.
De gemeenteraadsleden gaan nu 
met zomerreces en de eerstvol-
gende raadsvergadering is eind 
september. De hele vergadering is 
terug te zien op www.gemeente-
raad.bloemendaal.nl. x

"Het ging net zo goed met 
vrouwenemancipatie in raad"

bloemendaal - Motregen kon de pret 
niet drukken tijdens het minivoet-
baltoernooi afgelopen dinsdag. Een 
groep kinderen van jongerenruimte 
The Spot van Welzijn Bloemendaal 
voetbalde in gemixte teams met 
bewoners van de Hartekamp.

Zowel de kinderen, de bewoners 
als de begeleiders reageerden erg 
enthousiast. De kinderen waren 
vooral verbaasd dat 'die mensen 
ook leuk zijn en kunnen voetbal-
len'. Ook de begeleiding genoot 
van de wedstrijden en speelde zelf 
ook nog even mee. Een van de bege-

leiders gaf aan dat een doorgaans 
moeilijk te motiveren bewoner een 
stevig potje meespeelde.
De bewoners zelf hebben al aan-
gegeven volgend jaar weer van de 
partij te zijn.
Het toernooi werd afgesloten met 
een barbecue voor de deelnemers 
en een aantal supporters. En ook 
toen werd er tussen koppels nog 
enthousiast verder gespeeld. Al met 
al een geslaagd feestje. x

Jongeren The Spot spelen samen 
met bewoners van Hartekamp

Het minivoetbaltoernooi blijkt voor 
herhaling vatbaar (Foto: pr).
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haarlem - "Als je in Haarlem slaagt, 
slaag je in heel Nederland", aldus 
René Stol. Hij en zijn partner Anita 
Joosten zijn de trotse eigenaren van 
het fonkelnieuwe restaurant Crêpe 
Affaire aan de Kruisstraat 22 in hartje 
Haarlem. "Haarlemmers zijn vriende-
lijk, kritisch en eerlijk. We krijgen veel 
positieve feedback van ze. We zijn nu in 
totaal twee weken open en de loop zit 
er al goed in."

René Stol (39) startte zeven jaar gele-
den samen met Anita Joosten een 
tweede vestiging van Multi Vlaai in 
Hoofddorp. "Anita had al een jaar 
eerder succesvol een vestiging op 
Schiphol overgenomen. Met deze 
tweede zaak begon voor mij ook 
het echte ondernemen. Het is altijd 
al een grote wens van mij geweest." 
Hiervoor was Stol werkzaam in een 
heel andere tak van sport. Hij startte 
ooit als stratenmaker en groeide 
door naar natuursteenwerker bij de 
bekende Haarlemse firma Swaalf 
Natuursteen. "Daar heb ik twaalf jaar 
met heel veel plezier gewerkt. Maar 
fysiek is dat zwaar. De keuze was snel 
gemaakt toen Anita de tweede vesti-
ging startte."

Voordelen
"Wij hadden al een uitgewerkt 
ondernemersplan voor een crêpes-
restaurant. We wilden het eerst 
helemaal zelf gaan doen." Maarten 
Steinkamp, ook mede-eigenaar van 
Multi Vlaai Nederland, was inmid-
dels in een vergevorderd stadium 
om Crêpe Affaire in Nederland te 
lanceren. "Hij belde mij midden in 
de nacht of Crêpe Affaire niet wat 
voor ons was." Ook die keuze was 
snel gemaakt. "Franchise heeft vele 
voordelen. En Maarten gaat er met 
zijn zakenpartner Kees Hermans een 
succes van maken in Nederland. Zo 
zijn we bijvoorbeeld al een week naar 
Londen geweest voor een degelijke 
opleiding en 'training on the spot'. 
Goede crêpes bakken - niet te dik, 
ook niet te dun, gaar, warm en plus 
allerlei toppings - is een vak apart. 
Dat hebben we nu onder de knie."

Gastvrijheid
"Natuurlijk staat gastvrijheid hoog 
in ons vaandel. Dat moet ook. Iedere 
gast wordt persoonlijk verwelkomd. 
De crêpes bij ons zijn een luxe voor 
goed betaalbare prijzen. Ja, voor elke 
portemonnee." Over het assortiment 
is Stol al even enthousiast als over 
zijn sfeervolle, nieuwe zaak in een 
strak modern jasje mét gratis WiFi. 
"Zoetig of hartig. Elke dag bieden we 
een keuze uit dagverse producten als 
fruit en groenten, die als 'versiering' 
op je crêpe kunnen." De biologische 
crêpes worden naar traditioneel 
recept gebakken. Dat gebeurt met 
een speciaal ontwikkelde machine 
uit Frankrijk. Zijn ze dan wel vers? 
"Echt wel. Elk uur worden ze vers 
gebakken. Ze gaan vervolgens in 
een speciale 'klimaatlade' om ver-
volgens per bestelling verder bereid 

te worden op de verwarmde, ronde 
bakplaten. Hoe vers en ambachtelijk 
wil je het hebben?", sluit Stol deze 
uitleg af.

Toekomst
Wat zijn de toekomst plannen van 
deze ondernemers? "Een volgende 
vestiging, waarom niet?" Gevraagd 
naar een eventuele kinderwens is het 
antwoord met die stralende lach: "De 
zaken, dat zijn onze kinderen!" x

"Als je in Haarlem slaagt, 
slaag je in heel Nederland"

René Stol van Crêpe Affaire. "Haar-
lemmers zijn vriendelijk, kritisch en 
eerlijk. We krijgen veel positieve feed-
back van ze." (Foto: R.S.V.P. ©2015)

haarlem - "Haarlem wordt niet dik, 
Haarlem valt af! De biologische 
crêpes van ons hebben minder calo-
rieën dan een gemiddelde sand-
wich", zegt Maarten Steinkamp 
tijdens de feestelijke opening, op 
donderdag 25 juni, van het aller-
eerste Crêpe Affaire-restaurant van 
Nederland. Dit restaurant bevindt 
zich aan de Kruisstraat 22 in het 
centrum van Haarlem. Haarlemmer 
Steinkamp haalde de succesvolle 
restaurantformule naar Nederland. 
In Londen, Dubai en Duitsland zijn 
de restaurants van Crêpe Affaire 
al niet meer weg te denken uit de 
winkelstraten, shoppingcentra of 
op vliegvelden. "De komende jaren 
willen we dit nieuwe foodconcept, 
dat op nummer 1 staat in Engeland, 
verder uitrollen in Nederland."

De drukbezochte opening was 
extra feestelijk, omdat de eerste 
crêpes gebakken werden door de 
bekende Nederlandse ster Kim-
Lian van der Meij en de voorzitter 
van Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Haarlem, Falco Bloemen-
dal. Als energieke quizmaster gaf 
Steinkamp hierbij uitleg en moe-
digde de twee aan tot het vers 
bereiden van de lekkerste crêpe. 
Van der Meij koos voor een zoete 
variant met chocolade en aardbei, 
terwijl Bloemendal voor een har-
tige koos met broccoli en kaas. 
Hierbij geholpen door medewerk-
ster Naomi, die zich na een inten-
sieve training in Londen nu 'Chef 
du Crêpes' mag noemen. De twee 
eerste crêpes waren voor de eige-
naren van dit gloednieuwe, sfeer-
volle restaurant: Anita Joosten en 
haar partner René Stol.

Falco Bloemendal is enthousiast 
over deze nieuwe formule in de 
Kruisstraat: "Dit is een mooie ver-
ruiming en aanvulling op het hore-
ca-aanbod in Haarlem. Crêpes pas-
sen prima in deze bourgondische 
stad!"
Crêpe Affaire is elke dag geopend 

vanaf 09.00 uur. Dan wordt ook de 
uitgebreide keuze aan ontbijten 
geserveerd, al vanaf 5,50 euro. Tot 
10.00 uur is koffie of thee gratis. 
Voor meer info: www.crepeaffaire.
nl. Facebook, Twitter: crepeaffaire-
haarlem. x

"Haarlem wordt niet 
dik, Haarlem valt af!"

Feestelijke opening van Crêpe Affaire

Kim-Lian van der Meij en Falco Bloemendal (Foto: Michel van Bergen).

Bijzondere samenwerking 
resulteert in mooie tuin

bloemendaal - Op woensdag 24 juni opende Piet van der Ham samen met twee 
leerlingen van de school Het Molenduin de gezamenlijke binnentuin aan de Bre-
derodelaan in Bloemendaal. De tuin bevindt zich achter vier nieuwbouwwonin-
gen en lag al enige tijd braak. Het idee van de betrokken bewoners om de tuin op 
te laten knappen, is bekostigd uit een speciaal leefbaarheidsfonds van Brede-
rode Wonen uit Bloemendaal. Dit fonds is in het leven geroepen na het aftreden 
van het voormalig, vrijwillige bestuur van de corporatie en genoemd naar Van 
der Ham, die de voorzittersfunctie vervulde. Om de kosten zo laag mogelijk te 
houden, zocht Brederode Wonen samenwerking met Het Molenduin, een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs in Santpoort. Leerlingen van de school, die 
onder meer onderwijs krijgen in de groenvakken, wilden graag praktijkervaring 
krijgen in het aanleggen van een tuin. Deze samenwerking is niet eenmalig: met 
de school is afgesproken dat de Velsense corporaties stageplekken gaan bieden 
om de jongeren praktijkervaring op te laten doen. Onder leiding van hun men-
tor Hans Sturkenboom ploegden de jongens de grond om, brachten bestrating 
aan, plaatsten houten pergola's en legden als laatste het gras en de beplanting 
aan. Het werd een feestelijke opening. Na het doorknippen van het lint en de 
toespraakjes van Piet van der Ham, Leo Salman van Brederode Wonen en Merel 
Rolink van Het Molenduin, konden bewoners en leerlingen van de school genie-
ten van een slagroomtaart met daarop een foto van de werkende jongeren. Als 
dank voor hun werk kregen de jongeren een bioscoopbon (Foto: pr). x

Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

haarlem - Op woensdag 8 juli vindt 
er een puzzelruilbeurs plaats in 
het Grand Café van Sint Jacob in 
de Hout. Deze ruilbeurs duurt van 
13.30 tot 15.00 uur. De entreeprijs 
bedraagt 1 euro. Woon-zorgcen-
trum Sint Jacob in de Hout bevindt 
zich aan de Zuiderhoutlaan 1 in 
Haarlem. x

Puzzelruilbeurs 
bij Sint Jacob

heemstede - Door het jaar heen aan 
je conditie werken, spieren verster-
ken en lenig blijven; dat is wat de 
dames van de cursus Keep-fit voor 
vrouwen van 55 jaar en ouder, onder 
leiding van docente Lisette Lourens, 
iedere woensdag gaan doen. Na de 
warming-up volgen gevarieerde 
grondoefeningen op muziek. Enige 
geoefendheid is wel gewenst. De 
cursus Keep-fit voor vrouwen start 
op woensdag 2 september, van 10.00 
tot 11.00 uur, bij Casca in de bewe-
gingsruimte in De Luifel (Herenweg 
96, Heemstede). Aanmelden kan nu 
al via www.casca.nl of tel.nr. 023-
5483828 (kies 1), op werkdagen tus-
sen 09.00 en 13.00 uur. x

Keep-fit voor 
vrouwen van 55+

Door het jaar heen aan je conditie wer-
ken, dat kan in De Luifel (Foto: pr).
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“Elk jaar weer was de vakantie een puzzel. Wie neemt tijdelijk de zorg 

voor moeder over? Ze is 81 en woont zelfstandig thuis. Dat kan, omdat ik 

dagelijks bij haar langsga. Van dat gepuzzel zijn we nu af. In de vakantie 

neemt Dorie, CAREGiver van Home Instead, de zorg over. Ze doet dat vol 

overgave en geeft moeder alle persoonlijke aandacht.” 

Zij is er  
voor mijn moeder

“Ik kan nu eindelijk met een 
gerust hart op vakantie. ”

Mevrouw ’t Sand,
dochter

Interesse? Belt u mij gerust: Nicole Kindt

t 023 82 00 392 

i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland

Voor de kortste weg op de arbeidsmarkt

PERSONEELSADVERTENTIES IN DE KRANT EN OP INTERNET
Meer weten? Bel 071-3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl
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heemstede - Een stukje brood bij de 
bakker, een plakje worst van de sla-
ger, een bordje tapas of een glaasje 
wijn bij de wijnhandel. Alles mocht 
zaterdag 27 juni geproefd en getest 
worden tijdens de tweede editie van 
De Smaak van Heemstede. Op de Bin-
nenweg en Raadhuisstraat deden ver-
schillende ondernemers mee met het 
culinaire evenement.

door Christa Warmerdam

Ondernemers van de Binnenweg 
en Raadhuisstraat willen met dit 
evenement het publiek op een laag-
drempelige manier kennis te laten 
maken met de diversiteit, die de 
lange winkelstraat te bieden heeft.
Bij slagerij/traiteur Ton de Wit staat 
voor de winkel aan de Raadhuis-
straat een 'smoker'. In de smoker 
(een rookoven) liggen kippetjes 
boven bierblikjes te garen. "Het 
voordeel van de bierblikjes is dat 
de kip niet uitdroogt en een heel 
speciale smaak krijgt", legt een 
medewerker van de slager uit. "We 
hebben vandaag, omdat het De 
Smaak van Heemstede is, ook onze 
specialiteit, de 'smokey sticks', in 
de smoker. Smokey sticks zijn bol-
letjes gehakt met spek eromheen. 
We willen binnenkort de smoker 
inclusief kok aanbieden voor fees-
ten en partijen." De geuren van de 
kip en smokey sticks zijn verleide-
lijk en menig klant kan de verlei-
ding dan ook niet weerstaan. "Heer-
lijk hoor!", zegt een vrouw terwijl 
ze een hapje van een smokey stick 
neemt. Ik heb nog nooit iets uit 
een rookoven geproefd, maar dit 
smaakt naar meer."
Bij Van Dam kan er blind ijs geproefd 
worden en Restaurant Tante Bep ser-
veert de hele dag speciale biertjes. 
Daarnaast heeft het restaurant een 
bordje tapas, inclusief een glaasje 
wijn voor de prijs van 5,95 euro. Het 
restaurant, dat vorig jaar haar deu-
ren opende, is inmiddels een begrip 
in Heemstede geworden.

Bij elkaar
Eigenaren van Tante Bep, Barry en 
Leslie, zijn dan ook erg blij met deze 
locatie, maar ze zouden De Smaak 
van Heemstede graag meer gecon-
centreerd willen zien. "Natuurlijk is 
het hartstikke leuk om een culinair 
evenement te organiseren, maar we 
zitten een beetje te verspreid over 
twee gedeeltes. Misschien moeten 
we volgend jaar iets doen in Groe-
nendaal waar we allemaal bij elkaar 
kunnen staan." Ook de eigenaresse 

van restaurant Family komt met dit 
idee. "Wij geven vandaag bittergar-
nituurtjes weg, maar ik moet uitleg-
gen dat dit vanwege De Smaak van 
Heemstede is."
Bij de restaurant Pastabox kan er 
gratis een crostini met tapenade of 
een pastaschelp met krab, zalm of 
tonijnsalade geproefd worden. De 
lekkernijen kunnen vervolgens wor-
den 'weggespoeld' met het populai-
re, Italiaanse, alcoholische drankje, 
dat van citroenen wordt gemaakt: 
Limoncello. Wie geen alcohol wil, 
maar toch iets wil drinken, kan een 

stukje doorlopen, want bij Rituals 
kunnen er gratis vijf smaken thee 
geproefd worden. "We hebben voor 
elk moment van de dag een ultieme 
thee", legt de verkoopster uit.
En wie denkt dat een boekenzaak 
niks met eten te maken, heeft het 
mis. Want bij boekhandel Blokker 
staat een kraam met kookboeken 
van onder andere Sophia Loren, de 
tafel is versierd met verschillende 
pasta soorten en in het midden staat 
een etagère met lekkere hapjes.
Zo viel het evenement ook dit jaar 
in de smaak. x

"Dit smaakt naar meer"

Verschillende ondernemers deden mee met De Smaak van Heemstede (Foto: 
Christa Warmerdam).

vogelenzang - Ondanks de fikse droog-
te van de laatste maanden kan er flink 
worden geoogst op moestuin Leyduin 
van Stichting de Nieuwe Akker. Op 
deze zonnige zaterdag zijn weer tal 
van deelnemers naar de moestuin 
gekomen om spitskool, peultjes, 
tuinbonen, koolrabi en bieten te 
oogsten of een bakje zoete aardbeien 
te plukken. Aan de rand van de tuin 
houdt imker Albert Knol een verhaal 
over het leven van de honingbij en 
laat hij belangstellenden de kasten 
zien waar de bijen verblijven. Onlangs 
verrichtte hij samen met de secretaris 
van de stichting Smart Beeing, Ferry 
Schutzelaars, de opening van nog 
eens nieuwe kasten, bij zorgboerde-
rij Zebra Zorg in Vogelenzang. De bij 
is populair in deze streken.

door Marilou den Outer

Het verhaal van de bij en het bijen-
volk is dan ook fascinerend, want 
heel complex. Het kan eigenlijk 
niet vaak genoeg verteld worden. 
Het gaat over bruidsvluchten, bij-
enspuug, de stof propolis, die bijen 
maken om kieren in hun nest af te 
dichten en zelfs over democratie 
- die koningin der bijen heeft niet 
veel te vertellen. En het gaat uiter-
aard over de bestuivingen, die bijen 
doen zodat zaadplanten zich kun-
nen voortplanten. En zo is de link 
naar de moestuin weer gelegd.
De moestuin Leyduin is bezig aan 
het vierde seizoen. Wie deelnemer 
is, kan elke week komen oogsten. 
Op de website en bij het huisje bij 
de ingang staat aangegeven wat er 
geoogst kan worden. In de bedden 
staan vlaggen, die de oogstplekken 
aangeven. Een aandeel kost 230 

euro per seizoen en daarvoor kan tot 
medio november worden geoogst. 
Nu het seizoen al verder gevorderd 
is, kunnen belangstellenden zich 
alsnog aanmelden en betalen zij 
175 euro tot einde seizoen.
"We hebben nu volop aanbod", 
vertelt Marga Verheije, tuinder op 
de moestuin. "Er zijn volop tuinbo-
nen en peultjes, straks komen ook 
de sperziebonen, courgettes en 
maïs. De laatste hebben het moei-
lijk gehad. Vanwege de kou en het 
gebrek aan regen kwamen die maar 
moeilijk op gang. Gelukkig hebben 
we hier een beregeningsinstallatie, 
die komt goed van pas", zegt Verhe-
ije, wijzend op de grond, die er aar-
dig zandig uitziet. Een grondsoort 
waarop in elk geval bleekselderij, 
broccoli en bloemkool niet gedijen, 
en die zijn dan ook niet te vinden 
in de moestuin. Druiven echter dan 
weer wel. Dit seizoen zijn wijnstok-
ken geplaatst. "Wie weet dat we hier 
over een paar jaar wijn van eigen 
bodem te kunnen aanbieden", lacht 
Verheije.
De sfeer op de moestuin is uiterst 
gemoedelijk. Kindertjes in de zand-
bak terwijl moeder oogst. Deelne-
mers zijn er van jong tot oud. Hier 
en daar helpen vrijwilligers mee, 
bijvoorbeeld met het planten van 
prei. "Het is hier fantastisch, een 
heel mooie plek en erg rustgevend!", 
zegt Els Harink, die altijd op de fiets 
uit Haarlem naar Leyduin komt. Ze 
komt doordeweeks oogsten, maar 
op zaterdagmiddag is ze er vaak ook 
nog even om te zien of ze nog wat 
kan helpen. "Voor mij is dit beter 
dan een volkstuin. Hier heb ik geen 
zorgen. Maar wel de verse groente 
en de gezelligheid!" x

Bijen boeiende 
bezienswaardigheid

Imker Albert Knol houdt een verhaal over het leven van de honingbij (Foto: Mari-
lou den Outer).

haarlem - De Colette Sol Foundation 
organiseert op zondag 20 september 
de Stiletto Run op de Grote Markt in 
Haarlem. Vrouwen én mannen rennen, 
zo hard als ze kunnen, honderd meter 
op hoge hakken. Deze hakkenrace is 
verbonden aan het goede doel. De vol-
ledige opbrengst gaat naar de stich-
ting Free a Girl, de stichting die strijd 
tegen vrouwenhandel en zich inzet om 
meisjes en vrouwen uit gedwongen 
prostitutie te bevrijden.

De Stiletto Run is een run op smalle, 
hoge hakken, die minimaal negen 
centimeter hoog moeten zijn. Voor 
de run is een speciaal traject van 
honderd meter op de Grote Markt 
in Haarlem afgezet en zijn er spec-
taculaire optredens. De Stiletto Run 
bestaat uit diverse varianten. Er is 
een individuele race voor zowel 
vrouwen als mannen en men kan 
deelnemen in teamverband met vier 

personen, om in een estafette tegen 
elkaar te strijden. Voor kinderen tot 
12 jaar is er een speciale kinderrace 
georganiseerd, waarbij de kids over 
een speciaal tapijt kunnen rennen op 
blote voeten. Het evenement wordt 
afgesloten met een optreden van 
Glennis Grace, zij is ambassadeur 
van stichting Free a Girl. De Stiletto 
Run duurt van 14.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer info en/of inschrijving: 
www.stilettorunhaarlem.nl. x

Haarlem op hoge hakken

Op 20 september wordt de Stiletto 
Run gehouden op de Grote Markt 
(Foto: pr).

haarlem - De komende weken vindt 
tussen twee landelijk gerenomeerde 
kunstenaarsverenigingen, te weten 
KZOD uit Haarlem en Arti-Shock uit 
Rijswijk, een uitwisselingstentoon-
stelling plaats. Niet minder dan 35 
leden van een van deze verenigingen 
hebben zich laten inspireren door 
eenzelfde thema en tonen de neer-
slag daarvan in de expositieruimte 
van de collega'. Het gekozen thema, 
'Op Reis', vormde - met de zomer in 
het vooruitzicht - een ware uitdaging 
en inspiratiebron voor de beeldend 
kunstenaars van beide verenigingen, 
gelet op doordachte uitwerkingen in 
het gecreëerde werk.

De zoektocht van de beeldend 
kunstenaars uit de regio Den Haag 
heeft interessant en contrastrijk 
werk opgeleverd, dat de komende 
weken in de sfeervolle expositie-
ruimte van De Waag (Spaarne 30 
rood, Haarlem) te bewonderen is. 
Willy van den Berg valt op met de 
weergave van een eenzame reizi-
ger in een atmosferisch landschap 
gehuld in onbestemd, diffuus licht. 
Bij Carla de Kievid verstilde sporen 
van een zoektocht naar een onbe-
kend doel, terwijl Peet Hiddink een 
sfeervol beeld geeft van een verre 
reis. Er is daarnaast veel ruimtelijk 
werk te bewonderen in De Waag: 
beelden van avontuurlijke reizigers 
van onder meer Brigit Klatser en 
Jacqueline Stubenistky naast fasci-
nerende fantasievolle figuren van 
Rielle Beekmans.
Verder is er ruimtelijk werk te zien 
van Agada Oosterbaan, Ben Stolk, 

Bouwe Kuijt, Claire Delperdange, 
Jos Poeder, Ilona Senghore, Mary 
Bezembinder, Mieke Sampers en 
Sonja van der Burg. Naast schilde-
rijen en tekeningen van Arnold 
Beugelsdijk, China Dierkx, Coor 
Muller de Groot, Ingrid Dingjan, 
Maria Bentvelzen, Marjetta Lin-
schoten, Resie Schlooz, Ria Diercks 
Kroon en Ton Lindhout.
De feestelijke opening van deze 
bijzondere uitwisselingsexpostie 
vindt in Haarlem plaats op zondag 
12 juli om 15.00 uur in De Waag en 
loopt vanaf donderdag 9 juli tot en 
met zondag 2 augustus. Vervolgens 
is het werk in Rijswijk te zien. x

De Waag stelt zomerse 
reisimpressies tentoon

Een werk van Brigit Klatser (Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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Hard rapport over
bestuurscultuur 
Bloemendaal

College teruggefloten
over verlenen 
vergunning 
Elswoutshoek

Tames Kokke 
gelooft niet in 
'old boys network'

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang
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Dutje in gestolen camper

heemstede - De politie is maandagmiddag enige tijd 
bezig geweest met een gestolen camper. De politie trof 
de gestolen camper langs de Cruquiusweg in Heemstede 
aan. De nummerborden die op de camper zaten, waren als 
gestolen geregistreerd. Toen een bergingswagen de cam-
per wilde wegslepen, bleek er nog iemand in de camper te 
liggen slapen. De bewoner werd wakker en keek verbaasd 
uit het raam wat er allemaal gebeurde. Agenten vertelden 
de man dat de camper als gestolen geregistreerd stond, 

maar de man wist van niets. Politieagenten vroegen daar-
op de man de papieren van de camper te tonen. De man 
moest de hele camper overhoophalen, maar hij kon de 
papieren uiteindelijk niet vinden. Ook het registratienum-
mer van de camper was niet meer te vinden. Politieagen-
ten besloten daarop de man aan te houden wegens dief-
stal/heling. De camper is vervolgens alsnog weggesleept 
en zou door de politie verder onderzocht worden (Foto: 
Rowin van Diest). x

BLOEMENDAAL - Eigenlijk zouden 

ze al met vakantie zijn, maar vrij-

dagavond 10 juli zitten toch 16 van 

de 19 raadsleden in de vergader-

zaal van het nieuwe gemeentehuis 

klaar voor een extra raadsverga-

dering. De ingelaste vergadering 

is aangevraagd door de VVD en 

vooral bedoeld om de kwestie Els-

woutshoek te bespreken.

door Christa Warmerdam

Niet alleen ontbreken drie raads-
leden, ook burgemeester Emmens 
is afwezig. En naast wethouder 
Richard Kruijswijk staat een lege 
stoel, dit als gevolg van het feit 
dat wethouder Tames Kokke per 1 
juli is teruggetreden als wethou-
der. Plaatsvervangend voorzitter 
André Burger: "De burgemeester 
leeft vanaf haar vakantieadres 
mee met onze vergadering en 
wenst ons succes." Voordat het 
dossier Elswoutshoek wordt 
besproken, wordt de nieuwe 
wethouder Nico Heijink (VVD) 
geïnstalleerd. Heijink belooft de 
resterende raadsperiode 'naar eer 
en geweten zijn plichten als wet-
houder te zullen vervullen'. Mar-
tijn Bolkestein (VVD) heet Heijink 
welkom: "Heijink is de trouwste 

bezoeker van de gemeenteraads-
vergaderingen van het afgelopen 
decennium. We zijn er blij mee en 
trots op dat hij nu achter de col-
legetafel zit."

Politieke inhoud

De VVD heeft samen met Groen-
Links en D66 de raadsvergade-
ring aangevraagd, omdat zij van 
mening zijn dat het college niet 
helemaal goed heeft begrepen 
wat de gemeenteraad eind 2013 
heeft afgesproken. Deze afspra-
ken liggen vast in een Verklaring 
Van Geen Bedenkingen (VVGB). 
Het college heeft aan de huidige 
eigenaren van Elswoutshoek 
toegezegd mee te werken aan 
een bouwvergunning. Deze 
vergunning is volgens de drie 
coalitiepartijen in strijd met de 
VVGB. Bolkestein: "Wij volgen de 
redenering van het college, dat zij 
denken te handelen in de geest 
van de VVGB, maar wij denken dat 
de raad het niet zo heeft bedoeld. 
Wij willen de discussie hierover 
uit de juridische hoek halen en 
terugbrengen naar de politieke 
inhoud." Alles draait om het feit 
of er nu wel of niet een tweede 
huis gebouwd mag worden op 
Elswoutshoek en aan welke voor-

waarden die dan moet voldoen.

Tweesporenbeleid

Na een twee uur durende discus-
sie wordt er gestemd. VVD, Groen-
Links en twee leden van D66 
stemmen voor het voorstel om de 
VVGB in te trekken. Daarmee komt 
de grondslag voor de ingediende 
aanvraag te vervallen en zal er 
waarschijnlijk een nieuwe aan-
vraag ingediend moeten worden. 
Deze zal dan getoetst worden 
aan het bestemmingsplan. Een 
poging van wethouder Jur Botter 
om even een paar maanden niet 
over Elswoutshoek te debatteren 
en zo rust te creëren, strandt ook. 
Bolkestein: "Wij denken op deze 
manier meer duidelijkheid te 
geven en dan het krijgt het college 
daarmee de gewenste rust om de 
aanvraag te behandelen." Botter: 
"Dan komt er nu een tweesporen-
beleid. De indieners moeten hun 
mind opmaken wat ze willen en 
wij als gemeente moeten goed kij-
ken wat de consequenties zijn van 
het besluit van de raad vanavond. 
We gaan niet verder met de aan-
vraag zoals die is ingediend."

Meer over deze kwestie verderop in 

de krant. x

Volop reuring in Bloemendaal

bloemendaal - VVD Bloemendaal 
heeft haar nieuwe wethouders-
kandidaat gepresenteerd: Nico 
Heijink. Heijink volgt Tames 
Kokke op als wethouder Bestuur 
en Middelen. Deze portefeuille 
bevat onder andere de gemeente-
lijke financiën en eigendommen, 
belastingen, subsidiebeleid, sport 
en winkelstraten. Nico Heijink is 
goed bekend in en met de gemeen-
te en woont reeds vele jaren in 
Bennebroek. Eerder werkte Hei-
jink voor een grote Nederlandse 
bank, waar hij onder meer direc-
teur was van het Bloemendaalse 
filiaal. Hij is maatschappelijk 
actief, tot voor kort onder meer 
in het bestuur van Welzijn Bloe-
mendaal. Heijink: "Bloemendaal 
is een prachtige gemeente waar 
heel veel zaken goed geregeld zijn. 
Ik vind het collegeprogramma een 
uitstekend uitgangspunt om de 
goed lopende zaken te bewaren en 
accenten te leggen op die dingen 
waar nog enige verbetering in kan 
worden aangebracht. Het ingezet-
te verbeteringsbeleid van waar-
nemend burgemeester Emmens 
ter verbetering van onder meer 
de bestuurscultuur, ga ik actief 
ondersteunen." x

Nico Heijink volgt 
Tames Kokke op

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 17 juli - do 23 juli)
Frisse witlofsalade met gerookte 

Eendenborst
Gestoofde kabeljauw rug met 
knoflook, basilicum en tomaat 

geserveerd roerbak spinazie
Dame Blanche speciaal € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 20 juli - do 23 juli)
Kip kerrie met basma�rijst en frisse 

salade € 10,50

Tespelduyn op Noordwijkerhout
Culinair 8 & 9 augustus

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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“Elk jaar weer was de vakantie een puzzel. Wie neemt tijdelijk de zorg 

voor moeder over? Ze is 81 en woont zelfstandig thuis. Dat kan, omdat ik 

dagelijks bij haar langsga. Van dat gepuzzel zijn we nu af. In de vakantie 

neemt Dorie, CAREGiver van Home Instead, de zorg over. Ze doet dat vol 

overgave en geeft moeder alle persoonlijke aandacht.” 

Zij is er  
voor mijn moeder

“Ik kan nu eindelijk met een 
gerust hart op vakantie. ”

Mevrouw ’t Sand,
dochter

Interesse? Belt u mij gerust: Nicole Kindt

t 023 82 00 392 

i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland

ANTIEKMARKT
op de DREEF te HAARLEM

 
zaterdag 18 juli

zaterdag 1 augustus
zaterdag 15 augustus
zaterdag 5 september
zaterdag 19 september
ANTIEK en BROCANTE

Bezoek gratis 90 kramen
Kraam 50,-- 06-10144717

MASSAGE
- Thaise massage

-Ontspanning massage
-Rug,schauder massage

-Olie massage
35, euro(met deze

advertentie meenemen2,50
korting zomeractie)

Generaal Cronje 3zw(naast
de Wibra)geen sex
tel:06-34417034

VERVELEND...
dat de folie van uw nog

goed functionerende
keuken

bobbelt en loslaat.
Wij spuiten uw keuken in

bijna elke kleur.
TdH Special Paints

www.keukenspuiten.nl
Uw keuken als nieuw!!!

06 14436185

Op zoek naar een leuke
nieuwe of gebruikte

Vespa, Kymco, Sym, AGM,
Piaggio, Yamaha, enz. Bij

SCOOTS2GO
staan er meer dan 60.

Ook voor (schade)reparatie
banden en onderhoud.

Satellietbaan 22d Hillegom
0252-516693

WWW.SCOOTS2GO.NL

123COSMETICA
123COSMETICA.NL

 
-huidverzorgingsproducten

-zon beschermingsprod.
-make-up producten
-(gratis) huidadvies

 

BEDRIJFSPAND
te koop / te huur

 
Meer en Duin 203

Lisse
 

65m2; incl. alarm, ketel,
airco, keuken, toilet,
eigen parkeerplaats

 
Bel voor info: 06-20198000

Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

CO LO FO N
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overveen - Even leek het of de eigena-
ren van Elswoutshoek vooruit zouden 
kunnen met hun bouwplannen op het 
landgoed in Overveen. Het college 
van Burgemeester en Wethouders, 
met uitzondering van toenmalig wet-
houder Tames Kokke, had 30 juni 
besloten een omgevingsvergunning 
te verlenen. Echter, op de door de 
VVD aangevraagde extra raadsver-
gadering van 10 juli, werd het col-
lege teruggefloten. Een meerderheid 
steunde een initiatiefvoorstel van 
D66, GroenLinks en VVD, dat het 
college dwingt pas op de plaats te 
maken. De meerderheid van de raad 
was er niet gerust op dat de omvang 
van de nieuwbouw binnen de perken 
zou blijven. Bovendien, zo stelde de 
VVD-fractie, zou er na de zomer weer 
een 'nieuwe politiek-inhoudelijke 
raadsdiscussie moeten plaatsvinden 
over de vraag: wat willen we met de 
landgoederen en de huizen daarop?'.

door Marilou den Outer

De discussie in de raad afgelopen 
vrijdag was vooral juridisch. Cen-
traal stond de Verklaring Van Geen 
Bedenkingen (VGGB). De raad had 
deze in november 2013 afgegeven. 
Deze was nodig, omdat de bouwaan-
vraag niet in het bestemmingsplan 
paste. Om uitvoerig te geven aan de 
motie sloot het college vervolgens 
een convenant af met de eigenaren 
van het landgoed, de gebroeders 
Slewe. Maar kort erop vernietigde 
het college het convenant. Volgens 
toenmalig verantwoordelijk wet-
houder Tames Kokke, omdat in de 
periode tussen de mondelinge en 
de schriftelijke overeenkomst van 
het convenant "een cruciaal stukje 
grond was verkocht, van de ene 
broer aan de andere". De rechter 
besliste later dat de vernietiging 
door het college rechtmatig was. 
Echter, recent is deze grondver-
koop door de broers weer ongedaan 
gemaakt.

Wake-upcall
De vraag afgelopen week in de extra 

raadsvergadering was of de VVGB 
uit 2013 nog van toepassing is op 
de nieuwe aanvraag in 2015. Een 
meerderheid (D66 met uitzonde-
ring van raadslid Metselaar, VVD, 
GroenLinks) vond van niet en zag 
het inititiatiefvoorstel om de VVGB 
in te trekken, aangenomen. Wet-
houder Botter die aan het begin van 
het agendapunt had opgeroepen 
het voorstel niet in te dienen, beet 
in het stof. Aftreden echter vond hij 
echter geen optie, zo deelde hij de 
raad voor de stemming mee. "Ik zie 
het echter wel als een wake-upcall, 
voor ons allen, om beter naar de 
stukken te kijken." Het college 
moest het tijdens de vergadering 
vooral hebben van de oppositie. 
Fractievoorzitter Heukels van Libe-
raal Bloemendaal: "Laat het college 
toch zijn werk doen en gooi geen 
olie op het vuur." Ook het CDA gaf 
zijn steun aan het college. "We lij-
ken nu terug bij af. Dat betreuren 
wij", aldus fractievoorzitter Michael 
Schnackers.

Met stomheid geslagen

De reactie van Hans Slewe, een van 
de eigenaren van Elswoutshoek 
op de uitkomst van de raadsver-
gadering: "Triest. Sinds het college 
excuus heeft gemaakt aan ons over 
de geëscaleerde gang van zaken, 
zijn we nu al maandenlang in goed 
overleg met college én ambtenaren 
over de verdere plannen. Om dan 
nu zo teruggefloten te worden door 
wat ik niet anders kan zien als een 
gefrustreerde VVD - ik ben met 
stomheid geslagen. Ik begrijp ook 
niet waarom D66 en GroenLinks 
zich zo laten leiden door de VVD, de 
partij die op ramkoers met ons ligt. 
Alle drie die partijen, plus het CDA, 
hebben in december 2012 een motie 
gesteund, die op oplossing aan-
stuurde. We bouwen geen woning, 
maar verschuiven een bestemming 
en verder gaat het om een opper-
vlakte en volume, die kleiner zijn 
dan we nu hebben. Bovendien: we 
hebben het hier over een landgoed 
van zevenduizend vierkante meter 
waarop altijd al schuren hebben 
gestaan. Dit is geen rationeel besluit 
meer, van de raad."

Rechter
Hans Slewe stapt nu naar de rechter. 
Welke precies moet zijn advocaat 
nog uitzoeken, zo ingewikkeld en 
uniek is de kwestie rond de VVGB. 
Slewe: "Ik heb al drie keer op aan-
wijzing van de gemeente een totaal-
plan ingediend waarvan twee door 
de wethouder (Tames Kokke -red.) 
zijn afgekeurd, bouwtekeningen 
laten maken, leges betaald, deskun-
digen ingehuurd, kortom giganti-
sche kosten gemaakt. Bovendien 
heeft de gemeente ons nooit gezegd 
dat het onmogelijk is om een woon-
bestemming op het terrein te ver-
schuiven."
De Slewes kochten het Landgoed 
Elswoutshoek in 2009. x

Eigenaren Elswoutshoek 
in Overveen terug bij af

Raad fluit college terug over verlenen vergunning

Wethouder Jur Botter (midden) beet in het stof, maar van aftreden wilde hij niet 
weten. Links wethouder Richard Kruijswijk en rechts André Burger, die het voor-
zitterschap overnam van de burgemeester, die op vakantie was (Foto: Marilou 
den Outer).

Wat is de kern van de problema-
tiek?
De eigenaren van Elswoutshoek, de 
gebroeders Slewe, willen het land-
goed in Overveen 'revitaliseren' 
(opknappen) door middel van onder 
andere de bouw van een gezinswo-
ning en een schuur/paardenstal. 
Het bestemmingsplan staat dit niet 
toe. Nu gebeurt het wel vaker dat 
grondeigenaren plannen, hebben 
die niet in overeenstemming zijn 
met het bestemmingsplan. De wet 
laat de mogelijkheid open om af 
te wijken van het bestemmings-
plan. Hiervoor is een zogenaamde 
'omgevingsvergunning tot afwijken 
van het bestemmingsplan' nodig. 
Burgemeester en wethouders zijn 
bevoegd zo'n omgevingsvergun-
ning af te geven. Vroeger (voor de 
Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, Wabo, in 2010) had de 
gemeenteraad deze bevoegdheid. 
Nu, na 2010, kan de gemeenteraad 
alleen nog invloed uitoefenen op 
de afgifte van een dergelijke omge-
vingsvergunning door middel van 
het geven van een Verklaring Van 
Geen Bedenkingen (VVGB).
Deze verklaring heeft de gemeen-
teraad ten behoeve van deze ver-
gunningaanvraag op 13 novem-
ber 2013 afgegeven. Echter, de 
gemeenteraad heeft deze VVGB 
afgegeven in de veronderstelling 
dat de afwijking van het bestem-
mingsplan binnen bepaalde gren-
zen zou blijven. Deze grenzen zijn 
destijds vastgelegd in afspraken 
tussen het gemeentebestuur (des-
tijds wethouder Tames Kokke) en 
de eigenaren van Elswoutshoek 
en onder andere neergelegd in een 
convenant (overeenkomst). Omdat 
volgens de gemeente de gebroeders 
Slewe zich niet hebben gehouden 
aan bepaalde onderdelen van de 
afspraak, heeft de gemeente het 

convenant vernietigd.
Inmiddels zijn de verhoudingen tus-
sen de eigenaren van het landgoed 
en de gemeente weer verbeterd en 
heeft de wethouder (Jur Botter), die 
sinds enige tijd is belast met het 
dossier Elswoutshoek, voorgesteld 
om alsnog de omgevingsvergun-
ning af te geven. Daarmee zouden 
de eigenaren aan de slag kunnen en 
zou er een einde komen aan deze 
slepende kwestie. Dit voorstel is als 
besluit van Burgemeester en Wet-
houders, met een tegenstem van 
toenmalig wethouder Kokke, afge-
lopen 30 juni genomen.
Echter, zoals op 10 juli bleek, vindt 
een groot deel van de gemeente-
raad dat de vergunning, die de wet-
houder wil afgeven, zoals die er nu 
ligt, de mogelijkheid biedt tot het 
realiseren van een woning met een 
veel groter oppervlak en volume 
dan destijds door de gemeenteraad 
bij de afgifte van de VVGB voor ogen 
stond. Een meerderheid van de 
gemeenteraad is dus tegen de afgifte 
van de vergunning en wil terugko-
men op de eerder afgegeven VVGB. 
Het besluit dat de gemeenteraad op 
10 juli heeft genomen, is in wezen 
de intrekking van de VVGB, waar-
mee tevens de stekker uit het colle-
gebesluit van 30 juni is getrokken, 
dat de afgifte van de vergunning 
aan de gebroeders Slewe mogelijk 
maakte.

Hoe nu verder?
Nu de gemeenteraad afgifte van 
een omgevingsvergunning met de 
voorwaarden zoals die er nu ligt 
heeft tegengehouden, zit er voor 
de wethouder niets anders op dan 
weer om de tafel te gaan met de 
gebroeders Slewe en de gemeen-
teraadsfracties om een compromis 
te bedenken waar alle partijen het 
mee eens zijn. x

Kwestie Elswoutshoek

Vanaf de Elswoutslaan in Overveen kun je het hoofdgebouw op het landgoed 
net zien (Foto: Marilou den Outer).

Vervanging Kwakelbrug 
in Heemstede van start

heemstede - De Kwakelbrug, de brug over het Heemsteeds kanaal die de Mozart-
kade en Nijverheidsweg met elkaar verbindt, is verdwenen. De hoge (onhan-
dige) brug moet plaatsmaken voor een lage en beweegbare voetgangers- en 
fietsbrug. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt aan de nieuwe brug. Als 
alles volgens planning gaat, zal de brug eind van deze maand klaar zijn. En dat 
is goed nieuws voor de leerlingen van college Hageveld en de recreanten van 
park Meermond, want zij maken veelvoudig gebruik van deze brug (Foto: Christa 
Warmerdam). x



  4

PERSONEELSADVERTENTIES
IN DE KRANT EN OP INTERNET!

Meer weten? Bel 071 - 3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl

P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
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bloemendaal - Hoe hoger opgeleid en 
mondiger de bevolking, hoe beter 
de democratie zal functioneren. Zou 
je verwachten. Bloemendaal blijkt 
daar op dit moment geen illustratie 
van te zijn. Een vorige week versche-
nen rapport, opgesteld door waarne-
mend burgemeester Aaltje Emmens, 
luidt de noodklok. Er is sprake van 
een 'zeer zorgelijke situatie', schrijft 
zij aan de commissaris van de Koning 
in Noord-Holland, Johan Remkes, die 
opdracht gaf voor dit rapport.

door Marilou den Outer

Emmens somt op: een niet goed 
functionerende raad met ruwe 
omgangsvormen, machtspolitiek en 
dusdanig hinderlijke bemoeizucht 
richting colleges, dat deze 'zwak' 
zijn en onvoldoende bestuurlijke 
regie kunnen voeren; onvoldoende 
gevoel van verantwoordelijkheid 
voor een goed bestuur en een goed 
functionerende democratie bij raad, 

college en ambtelijke organisatie; 
een nogal eens problematische rela-
tie met de samenleving en in relatie 
hiermee 'slopende juridisering' van 
bestuur en menselijke interactie.

Doordrijven
De oorzaken zijn te vinden in onder 
meer de 'grote assertiviteit en door-
zettingsvermogen om de eigen wil 
door te drijven' binnen het geheel 
van de cultuur en bestuur van 
Bloemendaal. Bloemendalers zou-
den een 'corporate visie' hebben, 
'bestuurders zijn van ons, moeten 
doen wat wij zeggen'. Een andere 
oorzaak die genoemd wordt, is dat 
de politieke macht jarenlang bij 
één partij lag (VVD -red.).
Dit alles wordt geïllustreerd met 
onder meer citaten van onder-
vraagde inwoners, raadsleden en 

bestuurders. Veel van deze citaten 
klinken aansprekend en zijn beel-
dend, zoals: 'belangrijke sociale net-
werken zijn Rotary, golf- en hockey-
club. Vanuit dergelijke verbanden 
wordt ook invloed uitgeoefend op 
individuele raadsleden, fracties en 
bestuurders'. En: 'Binnen Bloemen-
daal is een waterscheiding tussen 
oud en nieuw geld. Mensen met 
'nieuw geld' (onder andere horeca-
ondernemers) worden slecht geac-
cepteerd en zijn bijvoorbeeld snel 
object van juridische procedures.' 
Feitelijke onderbouwing van deze 
uitspraken is niet in het rapport te 
vinden.

Correctie
De situatie die wordt beschreven 
in het rapport is zoals de burge-
meester die aantrof bij haar aan-
treden een halfjaar geleden, na het 
opstappen van burgemeester Ruud 
Nederveen door grote problemen 
binnen de gemeente over het dos-
sier Elswoutshoek. In dat halfjaar 
is al gewerkt aan verbetering van 
de verhoudingen. In 'werkateliers' 
bijvoorbeeld, over hoe de ideale 
bestuurspraktijk eruitziet en hoe 
de gemeente het beste kan com-
municeren met de bevolking. In 
het rapport staat dat er hoopvolle 
eerste tekenen zichtbaar zijn in de 
raad. 'Men corrigeert elkaar.'

Minder e-mail
Inmiddels hebben diverse spelers 
gereageerd. De fractievoorzitters 
van VVD en D66 zeggen de hand 
in eigen boezem te zullen steken. 
'Minder e-mailen, meer naar bui-
ten treden', neemt D66 zich voor. 
'Discussies in de raad gaan te vaak 
over personen, over procedures en 
juridische meningsverschillen en 
te weinig over de inhoud', stelt de 
VVD-fractie op de lokale website. 
'We gaan snel overleggen over de 
conclusies van het rapport, en ook 
in gesprek met de andere betrok-
kenen.'
Het gehele rapport 'Samen bouwen 
aan het huis van de democratie in 
Bloemendaal' is te vinden op de 
website van de gemeente: www.
bloemendaal.nl. x

Burgemeester luidt noodklok over 
bestuurscultuur in Bloemendaal

Rapport vol beeldvorming en citaten

Er is sprake van een 'zeer zorgelijke 
situatie' bij de gemeente (Foto: Mari-
lou den Outer).
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haarlem - Wethouder Jeroen van Spijk 
en de Haarlemse Reddingsbrigade 
hebben met elkaar een oplossing 
gevonden voor de financiering van 
de nieuwbouw. Er was een tekort van 
100.000 euro, dat overbrugd moest 
worden. De Gemeente Haarlem en 
de Reddingsbrigade en hun bouwer 
nemen beiden circa 50 procent van 
deze resterende kosten voor hun 
rekening. Van Spijk rondde onlangs de 
onderhandelingen met de Reddings-
brigade af.

Met het akkoord is de Reddings-
brigade verzekerd van nieuwbouw 
op Schoteroog aan de Mooie Nel. 
Belangrijk, want de tijdelijke huis-
vesting in Spaarndam voldoet niet 
meer en dreigde een financiële 
strop te worden voor de vereniging. 
Reden voor Van Spijk om nu vaart 
te maken: "De Reddingsbrigade is 
al 105 jaar belangrijk voor Haar-
lem, daar is iedereen het over eens. 
Het water staat hen aan de lippen. 
Ook door de gemeenteraad is hier 
een helder signaal over afgegeven. 
We hebben met elkaar gekeken 
welke mogelijkheden er zijn om 
het bedrag van een ton te overbrug-
gen. Ik ben blij dat de gemeente niet 
alleen voor de kosten opdraait. Hier-
mee wordt nieuwbouw voor de Red-
dingsbrigade realiteit én behoudt 
Haarlem haar Reddingsbrigade. 
Wat mij betreft, gaan we de tweede 
helft van dit jaar bouwen."
Voorzitter Ed Broertjes van de Haar-
lemse Reddingsbrigade reageert 
opgelucht en is tevreden met het 
bereikte resultaat: "Met dank aan de 
wethouder, de gemeenteraad, bou-
wer Bedrijf en Milieu en Reddings-
brigade Nederland kunnen we nu 

eindelijk aan de slag met de bouw 
van ons nieuwe onderkomen. We 
kunnen onze energie nu ook weer 
richten op waar we voor zijn: de vei-
ligheid van mensen op en rond het 
water. Met de huidige weersomstan-
digheden komt dit resultaat wat dat 
betreft precies op tijd."

Nieuwbouw
Het nieuwe gebouw komt op Scho-
teroog aan de Mooie Nel en wordt 
ontwikkeld en gerealiseerd in 
samenspraak met de PAS (People, 
Autarkic, Solutions) Academy en 
Bedrijf & Milieu. Directeur Gerard 
Nijboer: "Na een constructieve 
bespreking met de Gemeente Haar-
lem en de Haarlemse Reddings-
brigade, hebben we gezamenlijk 
besloten, om van de nieuwbouw 
een leerproject te maken samen 
met onderwijsinstellingen in Haar-
lem." De PAS Academy houdt zich 
in de kern bezig met Transitiema-
nagement en Research & Develop-
ment op basis van zelfvoorzienende 
gebouwen met een energie opbren-
gend karakter. x

Akkoord over nieuwbouw 
Haarlemse Reddingsbrigade

haarlem - Dik Box vraagt geliefden 
of zij willen meewerken aan zijn 
kunstproject 'In the cloud'. Door 
middel van een aantal 'laaghan-
gende wolken' - die worden beves-
tigd aan het plafond - worden een 
nieuwe dimensie en sfeer tijde-
lijk aan de formele ruimte van de 
Gravenzaal van het stadhuis toe-
gevoegd. Het meewerken kan op 
verschillende manieren: door het 
maken van 'a cloud'; het materi-
aal maakt niet uit, niet groter dan 
70 centimeter hoogte, breedte en 
lengte, en niet zwaarder dan drie 
kilo. Kleuren: roze, wit of goud. Of 
door een tekstuele bijdrage in de 
vorm van een gedicht of een kort 
verhaal, dat uiting geeft aan het 
gevoel 'In the cloud'. Een selectie 
van de ingezonden gedichten of 
een kort verhaal wordt goed lees-
baar uitgeprint en bevestigd op 
de vloer van de Gravenzaal onder 
'the clouds' waardoor tekst en 
beeld een 'verbintenis' met elkaar 
aangaan. Indieningsdatum: vóór 
15 oktober 2015. Voor deelname 
en/of meer informatie: info@dik-
box.nl. x

Oproep aan 
geliefden

regio - De zomervakantie is begon-
nen en dat betekent dat men weer 
uit kan kijken naar het nieuwe 
sportseizoen. Vanaf heden kun-
nen kinderen vanaf 5 jaar, uit de 
gemeenten Haarlem, Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude, Bloemendaal 
en Velsen, via www.jeugdsportpas.
nl inschrijven voor het JeugdSport-
Pas-aanbod voor het nieuwe school-
jaar 2015-2016. Met één druk op de 
knop worden alle activiteiten in de 
wijk zichtbaar. Vanaf 15 augustus 
gaan de sportactiviteiten daadwer-
kelijk van start.
Aankomend jaar krijgen de kinde-

ren op de basisschool drie minibro-
chures voor de JeugdSportPas uit-
gereikt. De eerste brochure - voor 
de periode augustus tot en met 
december 2015 - wordt verspreid in 
week 34 op de scholen. Mist men 
een bepaalde sport of heeft men 
een vraag over de JeugdSportPas, 
dan kan men contact opnemen 
met team JeugdSportPas via jsp@
sportsupport.nl of bellen met 023-
5251630. x

Inschrijving gestart voor 
aanbod JeugdSportPas

Jonge dansers van DSG (Foto: Menno 
Sabel).

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding



bloemendaal - "Ik ben een happy en 
tevreden mens", zegt Tames Kokke 
aan het eind van het gesprek naar 
aanleiding van zijn onverwachts, 
tussentijds terugtreden als wethou-
der in Bloemendaal. En zo kennen de 
meeste mensen hem ook. 'Een aima-
bele man', zeggen velen. Zijn aftre-
den valt in een hectische tijd, met een 
net verschenen rapport van de burge-
meester over de slechte politieke ver-
houdingen en mores, een rapport dat 
zelfs de landelijke media haalde. En 
een raad, die weer hopeloos verdeeld 
is over het dossier Elswoutshoek. 
"Een hype", vindt Kokke deze kwes-
tie. "Ik ga er niet in mee, ik verzet me 
ertegen. We leven in een hartstikke 
ordentelijke gemeente. Vertel me 
eens, wat is hier nou mis?"

door Marilou den Outer

Aftredend wethouder (VVD) Kokke 
ontvangt bij hem thuis. Drie-onder-
éénkapwoning, wijds en groen uit-
zicht. Bij de koffie, met kruidnoot-
koekje van de lokale banketbakker 
kijkt hij terug op zijn wethouder-
schap. Ontspannen doch waak-
zaam, een doorgewinterd bestuur-
der. Zes en een half jaar duurde 
zijn wethouderschap. Het dossier 

Elswoutshoek is niet de reden van 
zijn eigen aftreden, zo benadrukt 
Kokke. "De enige en doorslaggeven-
de reden voor mij om een tweede 
termijn door te gaan als wethou-
der was om de verbouwing van het 
gemeentehuis tot een goed einde te 
brengen. Dat project is nu afgerond 
en daarna wilde ik stoppen. Aan 
het begin van 2015 heb ik dat de 
VVD al duidelijk gemaakt, om hen 
voldoende tijd te geven een opvol-
ger te vinden. Niemand bij de VVD 
had er problemen mee. De teneur 
van de reacties na mijn bekendma-
king is erg positief. En zeg nu zelf, 
gelet op wat er in de Bloemendaalse 
politiek allemaal gebeurt, dan voelt 
iedereen wel aan dat je er na zes 
en een half jaar wel eens mee wilt 
stoppen."

Succesvol
Vervolgens verhaalt Kokke bevlo-
gen van zijn tijd als bestuurder. de 
bouwprojecten die hij begeleidde, 
zoals het Marinehospitaalterrein in 
Overveen en Haringbuys in Aerden-
hout. "Ondanks de economische 

crisis allemaal succesvol afgerond 
en met heel veel bewonerspartici-
patie. Bovendien is de gemeente er 
financieel netto goed uitgespron-
gen. Een enkel verlies, maar dat 
is in de begroting weer helemaal 
gedekt. In vergelijking met andere 
gemeenten in Nederland doen wij 
het financieel fantastisch."
Kokke vervolgt: "We hebben uit-
stekende wegen, het gras wordt 
gemaaid, bomen gesnoeid, we 
hebben prachtige sportverenigin-
gen, twee voetbalclubs, nu met 
kunstgrasvelden. Bij enquêtes over 
bewonerstevredenheid springt de 
gemeente er altijd heel goed uit en 
dat met een bovengemiddeld kriti-
sche bevolking. Wat is dan het pro-
bleem van de gemeente Bloemen-
daal nog?", vraagt hij retorisch.

Elswoutshoek
Elswoutshoek bijvoorbeeld, de 
langdurige strijd tussen de eigena-
ren van het landgoed, die er willen 
bouwen en de gemeente? Kokke: 
"Eigenlijk wil ik daar zo min moge-
lijk over zeggen. Ik heb tot het laatst 
geprobeerd  altijd zakelijk en rustig 
in dit dossier te staan, beter gezegd: 
erbóven te staan. In de laatste col-
legevergadering heb ik tegen het 
collegevoorstel gestemd, omdat ik 
een verschil van mening had over 
het gebruik van de Verklaring Van 
Geen Bedenking in deze kwestie. 
Die had de raad destijds onder 
andere omstandigheden afgegeven. 
Ik zag dat als in strijd met het eigen 
beleid (zie artikel hierover elders in 
Het Weekblad -red.). Maar we moe-
ten dit niet uitvergroten, het is een 
dossier en meer niet. Inhoudelijk is 
dit níet beeldvormend voor wat in 
Bloemendaal gebeurt."
Over beeldvorming gesproken: vlak 
nadat Kokke bekend had gemaakt 
af te treden, kwam waarnemend 
burgemeester Aaltje Emmens met 
een rapport. Met niet mis te versta-
ne woorden over ruwe omgangsvor-
men in de raad, onveilig gevoel bij 
burgemeester en wethouders, en te 
grote afstand tot de burgers. "Heb 
je het al gelezen?", vraagt Kokke. 
"En vooral die passage dat op de 

Tames Kokke: "In Bloemendaal speelt weinig. Misschien té weinig en dan 
gebeurt hetzelfde als op school: de kinderen gaan zich vervelen en gaan zich 
gedragen als een verwende schoolklas." (Foto: Marilou den Outer)
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Vrijdag 17 juli

09.30-11.00 uur 
| Vrijdagochtendyoga
Eerst een uur fysiek bezig zijn, met 
oefeningen die je op je eigen niveau 
kan meedoen. Afwisselende oefe-
ningen, duidelijke uitleg. En daarna 
ruim de tijd voor ontspanning en 
meditatie. Ook Restoratieve (herstel-
lende) houdingen worden gebruikt 
om dieper te kunnen ademen en te 
kunnen ontspannen.
Diana Aben, Haarlem.
10.00-12.30 uur | Start mindfulness-

training

Door inzicht en bewustwording van 
onze niet altijd heilzame gewoonten 
en de ontdekking, dat we meer zijn 
dan onze gedachten en emoties, 
kun je met meer zelfvertrouwen een 
scala aan positieve mogelijkheden 
in jezelf ontdekken waarmee je echt 
voor jezelf gaat zorgen. Dit heeft 
een positief effect op de relatie met 
jezelf en de mensen om je heen.
Titia van Rootselaar, Driehuis.

Zondag 19 juli

10.00-16.30 uur | Dagworkshop fami-

lieopstellingen

Een familieopstelling kan gaan over 
allerlei uiteenlopende levensvra-
gen of thema's, die je in een nieuw 
daglicht wilt stellen of waarin je wilt 
groeien. De ervaring is dat zowel de 
vragensteller als de representant 
nieuwe inzichten krijgt over vragen, 
die spelen rondom huidige situa-
ties, dromen of iets wat nog speelt 
uit het verleden.
Stefanie Bussing, Haarlem.
10.00-13.00 uur | Buitentraining Chi 

Kung

Voor beginnende en gevorderde Chi 
Kung-beoefenaars. De trainingen 
kunnen los van elkaar gevolgd wor-
den. Onderwerpen van de trainingen 
zijn: structuur, energie en bewe-
gende Chi Kung /tai chi.
Monique Wouda, Overveen.

Dinsdag 21 juli

13.30-16.30 uur | Familieopstellingen

Familieopstellingen brengen je 

inzicht en leiden vaak tot een oplos-
sing. Je krijgt meer rust in je hoofd 
en meer innerlijke vreugde. Je eige-
naarschap over je eigen leven groeit. 
Issues die je tegenhouden in werk of 
privé kunnen gelegen zijn in het gro-
tere familieverband of in jezelf.
Mia Macke, Haarlem.

Woensdag 22 juli

10.00-11.30 uur | Introductiework-

shop Art of Living Happiness Pro-

gramma

In deze introductieworkshop van 
anderhalf uur maak je kennis met de 
basisprincipes van Art of Living voor 
een gezond en gelukkig leven. Met 
praktische ademhalingstechnieken, 
die je meteen thuis kunt toepassen.
Art of Living, Haarlem.
10.00-17.00 uur | Vierdaagse Trance-

dans Intensive

Je ster is dat wat je leven richting 
geeft, dat wat je spirit je ingeeft. Dat 
waaraan je je leven afmeet of het 
goed is of niet. Heel vaak zijn we 
dat in de loop van ons leven uit het 
oog geraakt en weten we alleen nog 
maar wat we niet willen en niet meer 
wat we wel willen. Je gaat daarnaar 
op zoek. Je overwint angsten, je rei-
nigt en laat het verleden los en gaat 
dan op zoek naar je ster. We zullen 
iedere dag een trancedans doen met 
daarnaast verschillende oefeningen 
om het thema van die dag tot leven 
te brengen.
Spiritueel Centrum de Regenboog-
slang, Haarlem.

Vrijdag 24 juli

19.30-22.00 uur | Avondworkshop 

'Als je naaste kanker heeft...'

Wanneer je de partner, ouder, 
broer/zus of het kind bent van 
iemand, die kanker (of een andere 
ernstige ziekte) heeft of daaraan 
is overleden, dan heb je aan den 
lijve ervaren dat dit ook een grote 
impact heeft op jou en jouw leven. 
Wat wordt er bij jou geraakt door de 
ziekte van jouw naaste? Hoe ga jij 
ermee om? Tijdens deze workshop 
kijken we met behulp familieopstel-
lingen naar wat de kanker van jouw 
naaste bij jou raakt, naar de diepere 
betekenis hiervan voor jou in het 
hier en nu en hoe het eventueel ver-
bonden is met de geschiedenis van 
jouw familiesysteem.
Stefanie Bussing, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Mindfulnesstraining (Foto: pr).

Chi Kung (Foto: pr).

Trancedans (Foto: pr).

Oud-wethouder Kokke herkent 
snoeiharde kritiek rapport niet

"We leven in een hartstikke ordentelijke gemeente"

golfbaan en hockeyvelden van alles 
wordt beslist? Haha, toen ik erover 
vertelde op de golfbaan deze week, 
werd er hartelijk om gelachen. Ze 
herkenden het absoluut niet. Ik ook 
niet."

Gedoe
Dus dat beeld klopt niet? Tames 
Kokke leunt achterover en denkt 
even na. "Je kunt natuurlijk onmo-
gelijk van jezelf zeggen dat je inte-
ger bent. Maar ik kan je zeggen: er 
is nog nooit iemand op mij afgeko-
men met een vraag als: 'Regel dit 
of dat even voor mij.' Wat ik in het 

rapport wel herken, is de kritische 
toon ten aanzien van de raad in 
Bloemendaal. In mijn ogen gaan 
raadsleden te vaak op de stoel van 
de bestuurder zitten. Ze gaan zich 
bezighouden met de uitvoering. 
Dat kan natuurlijk niet, met 19 
man in de raad praten hoe je iets 
wilt uitvoeren. Ik heb het al eens 
eerder gezegd: in Bloemendaal 
speelt weinig. Misschien té weinig 
en dan gebeurt hetzelfde als op 
school: de kinderen gaan zich ver-
velen en gaan zich gedragen als een 
verwende schoolklas. Altijd gedoe 
in de raad." x
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POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

GRIJSZWARTE
CYPERSE KAT
met grote witte bef en
witte voetjes is zoek in
de omgeving van de
president Steijnstraat

in Haarlem sinds 4 juli.
Bel aub: 0641597685

of mail c.baay1@upcmail.nl

- Gediplomeerd -
PEDICURE

 
Behandeling (45 min)
Bij u thuis of in mijn

Praktijk
 

ook in de avond tot 20:00
Vrijb. inl: 06-8 23456 67

 

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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Kom naar een van de mooiste 
plekjes van Nederland: de Veluwe! 
Verkent u per fi ets de bijzondere 
natuur of bezoekt u het Kröller-
Mülller Museum? En gaat u ook 
naar Paleis het Loo of een dagje 
winkelen in Harderwijk? Ook 
het stadje Staverden is zeker de 
moeite waard! In wellnessresort 
De Zwaluwhoeve komt u in de 
sauna’s, baden en relaxruimtes 
helemaal tot rust.  

U logeert in paviljoenhotel Apollo 
Hotel De Beyaerd in het dorpje 
Hulshorst. Het hotel ligt nabij het 
Veluwemeer, tussen Nunspeet en 
Harderwijk en beschikt onder an-
dere over een bostuin, openlucht-
zwembad en een zonneweide.

Heerlijk ontspannen 
op de Veluwe

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 40017.

euro p.p.
59

Inbegrepen
• 1x overnachting
• 1x ontbijtbuffet
• 1x dagentree Zwaluwhoeve met
 gratis gebruik fi tnessruimte, buiten-
 zwembad en zonneweide
• informatiepakket van de Veluwe

Prijzen 2 dagen
14/07-20/12 59

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(€ 1,- p.p.p.n) en kos-
ten Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 40017

vogelenzang - Oudere inwoners ken-
nen Casa Carmeli als plek waar een 
kleuterschool was, en een internaat 
voor arme kinderen onder wie ker-
miskinderen. Later fungeerde het een 
tijdje als bezinningshuis, daarna als 
seminarie en als laatste: een gasten-
klooster. Zo trof provinciaal overste 
zr. Elvira Maria Casa Carmeli aan toen 
zij hier in 2010 aankwam vanuit het 
moederhuis van de orde in Sittard. Zij 
kwam er met een missie, en een iPho-
ne en iPad in haar bagage. "Ik had al 
het gevoel: hier is iets van te maken", 
aldus de overste. Eerst werd het ver-
ouderde kloostergebouw gemoderni-
seerd en, alles volgens plan verloopt, 
wordt in april 2016 een complex met 
zorgappartementen voor ouderen op 
het kloosterterrein geopend.

door Marilou den Outer

De aanleiding voor deze voortva-
rendheid aan de Bekslaan in Voge-
lenzang is helder: steeds minder 
vrouwen voelen zich aangetrokken 
tot het leven in een kloostergemeen-
schap. En het werkte. Zodra nieuw 
leven in het klooster was geblazen, 
traden er nieuwe, jonge nonnen 
in. Drie in getal zelfs. Ondertussen 
ging het klooster ook steeds meer 
open naar de buitenwereld. Zo werd 

de maandelijkse restaurantdag van 
Welzijn Bloemendaal, wegens ver-
bouwing in Huis te Bennebroek, 
tijdelijk in Casa Carmeli georga-
niseerd. Eten in een klooster - een 
groot succes. Dit jaar werd voor 
het eerst meegedaan aan de Open 
Kloosterdag en eerder al werd deel-
genomen aan de vrijwilligersactie 
NLdoet. Sindsdien melden vrijwil-
ligers uit de buurt zich aan, om bij-
voorbeeld mee te helpen het groen 
op het terrein te onderhouden.

Nijpende situatie
En vanaf april 2016 dus het zorg-
hotel. Ook die functie past goed in 
de geest van de stichteres van de 
vrouwelijke tak van de Karmelor-
de, Maria Teresa-Tauscher - van den 
Bosch, wier familie overigens uit 
Haarlem kwam. Zij wilde aandacht 
voor de zorg voor de allerarmsten. 
Zuster Elvira Maria: "Tijdens de ver-
bouwing van het klooster kwam 
ik al in aanraking met de oude-
ren. Hun situatie is soms nijpend, 
komen minder snel in aanmerking 
voor een plek in een verzorgings-
huis, Thuiszorg kan ook niet alles 
meer doen. Dus als je geen kinderen 

hebt, ben je aangewezen op mantel-
zorgers. Ik raakte toen in gesprek 
hierover met Marcel Steenbergen 
uit Hillegom, die eerder al de reno-
vatie begeleidde van het klooster en 
zo kwamen we samen al snel op het 
idee voor een zorghotel."

Bewonerscommissie
Het bestaande paviljoen op het ter-
rein wordt daartoe omgebouwd. Er 
komen 17 appartementen in. Huur-
ders krijgen faciliteiten als een 
alarmsysteem, mantelzorg en ook 
kunnen zij op werkdagen maaltij-
den bestellen, die ze in eigen appar-
tement of in het restaurant kunnen 
nuttigen. "Verder is er ook een bin-
nentuin waar mensen die dat wil-
len, wat kunnen werken. En wie 
weet wat er nog meer kan gebeuren 
hier. Dat is straks aan de bewoners-
commissie om te bespreken met de 
zuster", aldus Steenbergen.

Stevige huurprijs
Het prijskaartje: een maandelijkse 
huur van rond de 1.600 euro. "Met 
alleen AOW is dat niet op te bren-
gen helaas, dat realiseren wij ons 
ook", aldus Marcel Steenbergen. 
"De investering in de nieuwbouw 
moet wel na een aantal jaren terug-
komen, anders is het klooster als 
geheel niet levensvatbaar. We zoe-
ken uiteraard naar oplossingen voor 
mensen, die het echt niet kunnen 
betalen. Dat kan niet uit de midde-
len van het klooster zelf, maar wie 
weet voelen mensen zich geroepen 
een schenking te doen of komen er 
legaten. Het zou al prachtig zijn als 
er op die manier twee of drie minst 
daadkrachtigen een plek kunnen 
vinden in het zorghotel. Dat is de 
inzet."

Voordelen
"Katholiek zijn, is zeker geen voor-
waarde om te huren", zegt zuster 
Elvira Maria. "Als je niks hebt met 
de zusters, dan wil je hier waar-
schijnlijk niet wonen. Maar als je 
wel katholiek bent, heb je natuur-
lijk wel de voordelen hier: bijwo-
nen van de dagelijkse heilige mis, 
de rozenkrans, het Getijdengebed 
en andere gebedsmomenten." x

Zuster Elvira schudt de 
boel op bij Casa Carmeli

Opening zorghotel op kloosterterrein in 2016

Links Marcel Steenbergen, naast hem Elvira Maria. "Katholiek zijn, is geen voor-
waarde om te huren." (Foto: Marilou den Outer)

HAARLEM - Meewind is ook in het 

seizoen 2015/2016 hoofdspon-

sor van de Haarlemse topklasser 

Koninklijke HFC. Het duurzame 

beleggingsfonds en HFC hebben hun 

partnership met een jaar verlengd. 

Tot tevredenheid van beide partijen.

door Jacqueline Wallaart

"Afgelopen seizoen waren we voor 
het eerst verbonden aan Konink-
lijke HFC", aldus Willem Smelik, 
bestuurder van Meewind. "We kun-
nen terugkijken op een mooi jaar. 
Het eerste elftal is een verrijking 
gebleken voor de Zondag Top-
klasse. Als debutant direct op een 
gedeelde vierde plaats eindigen, 
is een geweldige prestatie. Net 
als het eerste elftal kan ook Jong 

HFC, dat eveneens met Meewind 
op de borst speelt, terugkijken op 
een goed seizoen. En wat ik vooral 
mooi vind: de jeugdafdeling flo-
reert. Daar zijn wij als hoofdspon-
sor enorm trots op!"
Op zondag 23 augustus trapt 
Zondag 1 van HFC het nieuwe 
voetbalseizoen af met de eerste 
wedstrijd in de Topklasse; uit tegen 
het Noord-Brabantse UNA. Voor die 
tijd staat er in de zomer nog een 
aantal oefenwedstrijden gepland 
waarvan de eerste plaatsvindt op 
dinsdag 28 juli om 20.00 uur tegen 
HFC EDO. Een derby op de velden 
aan de Spanjaardslaan, die de 
Haarlemmers komend seizoen in 
competitieverband zullen moeten 
missen door de degradatie van 
EDO afgelopen jaar. x

Meewind ook komend seizoen 
hoofdsponsor Koninklijke HFC

haarlem - Deze week is de eerste 
Parksessie, een gratis toegankelijk 
kunst-, muziek- en theaterfestival 
in de Haarlemmerhout, weer van 
start gegaan. Voor wie het gemist 
heeft, woensdag 22, 29 juli en 5 
augustus (van 17.00 tot 23.00 uur) 
zijn de volgende Parksessies.
Om het gratis festival mogelijk te 
maken, moeten er per editie 250 
picknickkratten worden verkocht. 
Het is crowdfunding met een krat 
oftewel: 'kratfunding'. Een krat 
wordt van tevoren besteld en kan 
de dag zelf op het terrein afgehaald 
worden en na afloop worden inge-
leverd.
Overigens wordt er van het stads-
park ook volop gebruikgemaakt als 

er geen Parksessies of andere festi-
vals zijn.
Kijk voor meer informatie op www.
parksessies.nl. x

Parksessies in 
Haarlemmerhout

Het is de komende tijd weer goed 
toeven in de Haarlemmerhout (Foto: 
Christa Warmerdam).

haarlem - Op de Dreef zijn zater-
dag 18 juli zo'n negentig kramen 
met antiek en brocante te vinden. 
Belangstellenden zijn van 09.00 
tot 16.30 uur welkom in Haarlem. 
Het aanbod is zeer divers. x

Snuffelen tussen
antiek en brocante
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heemstede - "Ik zag deze ruimte en 
wist meteen dat het een perfecte plek 
was voor een spreekkamer", zegt 
Kevin van Gaalen. Sinds mei van dit 
jaar houdt de dierenarts, samen met 
zijn assistente Nyree van Splunder, 
twee dagdelen per week (dinsdag-
middag en vrijdagochtend) spreekuur 
in de Caressa Dierenpolikliniek, Bin-
nenweg 71 in Heemstede. Bijzonder 
is dat deze polikliniek te vinden is 
achterin de winkel van Dierenspeci-
aalzaak Bos.

door Christa Warmerdam

In de dierenpolikliniek kunnen 
baasjes met hun huisdier terecht 
voor consulten, vaccinaties en klei-
ne operatieve ingrepen. Voor grote 
operaties wordt doorverwezen 
naar de vestigingen in Haarlem en 
Hoofddorp. Deze vestigingen zijn 

voor spoed 24 uur per dag zeven 
dagen per week bereikbaar.
Het samenwerkingsverband tus-
sen dierenarts Van Gaalen en de 
eigenaren van Dierenspeciaalzaak 
Bos, Jeffrey en Pascal Koster, blijkt 
een schot in de roos. "Ik ken Jeffrey 
en Pascal Koster vanuit de Caressa 
Dierenkliniek Haarlem waar ik 
praktijkmanager ben. We hebben 
altijd een heel leuk contact gehad 
met elkaar en we denken hetzelfde 
over kwaliteit en nauwkeurigheid. 
Op een gegeven moment zijn we 
op het idee gekomen om samen te 
gaan werken. Vanaf het moment 
dat we gestart zijn met ons spreek-
uur, is het druk. Het is voor onze 
klanten uit Heemstede veel makke-
lijker om hier even binnen te lopen. 

Ze hoeven niet meer, bijvoorbeeld 
voor een vaccinatie, naar Haarlem 
en combineren een bezoekje aan 
het spreekuur met een boodschap 
op de Binnenweg." Bijkomend voor-
deel van een spreekkamer en een 
winkel is dat de wachtkamer in 
de winkel is. Van Gaalen: "Klanten 
vinden dat heel gezellig en voor de 
dieren is het ook fijn, want voor de 
meeste dieren is deze winkel een 
vertrouwde omgeving."
De dierenpolikliniek is te vinden 
aan de Binnenweg 71 in Heemstede, 
tel. 023-5370220. Openingstijden: 
dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Kijk 
voor meer informatie: www.dieren-
ziekenhuizen.nl. x

Samenwerking tussen dierenarts 
en dierenwinkel schot in de roos

Polikliniek Caressa in Heemstede:

V.l.n.r.: Nyree van Splunder, Jeffrey en Pascal Koster en Kevin van Gaalen in de 
dierenpolikliniek op de Binnenweg in Heemstede (Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - Zaterdag 1 augustus geeft 
het koor van de Temple Church uit 
Londen een gratis concert in de Grote 
of St. Bavokerk in Haarlem. Op het 
programma staat onder meer muziek 
van Händel, Tavener, Howells, Parry, 
Bruckner, Mendelssohn, Duruflé en 
Tipett.

Het koor van Temple Church Lon-
don is een van de beste koren van 
Engeland. Het koor bestaat uit acht-
tien koorzangers en twaalf professi-
onele 'choir men' (alt, tenor en bas). 
Deze choir men hebben een profes-
sionele, vocale opleiding gevolgd en 
velen zijn succesvolle solisten met 
een wereldwijde carrière. De koor-
knapen volgen naast hun studie 
koorscholing. Ze treden zowel in 
Engeland als in het buitenland op.

Orgelsolist Interstellar
Director of Music van het koor is 
Roger Sayer. Hij is vooral bekend als 
de orgelsolist op de soundtrack van 
de kaskraker 'Interstellar', die eind 
2014 werd uitgebracht. De orgelop-
names voor deze soundtrack zijn 
ook gemaakt in de Temple Church 
in Londen. Daarnaast is Roger Sayer 
bekend als plaatsvervangend direc-
teur van het Londen Symphony Cho-
rus. Het koor van de Temple Church 
heeft onder zijn leiding opgetreden 
op BBC Radio 3, op Classic FM en in 
Washington DC (VS).

Magna Carta
Het concert staat in het teken van 
800 jaar Magna Carta, een van de 
beroemdste documenten uit de 
Engelse geschiedenis. De Magna 
Carta is de naam van het handvest 
over vrijheden en rechtspraak, dat 
de Engelse koning Jan zonder Land 

(John Lackland) op 15 juni 1215 
ondertekende in een weiland bij 
Runnymede, nabij Windsor. De 
UNESCO heeft de Magna Carta in 
2009 opgenomen op de Werelderf-
goedlijst voor documenten, omdat 
het een mijlpaal is van vrijheid en 
democratie met een wereldwijde 
invloed.

Gregg Morris
Het koor wordt begeleid door Gregg 
Morris, organist van de Temple 
Church. Morris was organist in St. 
George's Chapel, Windsor Castle 
en bij Jesus College in Cambridge. 
Ook speelde hij in St. Martin-in-the-
Fields in Londen. Zijn uitgebreide 
repertoire richt zich op barokmu-
ziek - met name de werken van 
Bach en Buxtehude - en Franse en 
Engelse muziek uit de 20e eeuw.
Aanvang is om 20.15 uur. De entree 
is gratis (wel is er collecte na afloop). 
Meer informatie en het complete 
programma vindt men op: www.
templechurchtour.wix.com/neder-
land. x

Temple Church Choir 
in Grote of St. Bavokerk

Het Londense koor treedt 1 augustus 
op in Haarlem (Foto: pr).

haarlem - Op zondag 19 juli is het 
mogelijk om deel te nemen aan een 
bijzondere en leerzame excursie 
door de Haarlemmer Kweektuin. 
Het thema is 'planten zintuigelijk 
ervaren', van geurende kamperfoe-

lie tot brandende brandnetels. De 
wandeling begint om 20.00 uur en 
deelname kost 3 euro per persoon. 
Aanmelden is niet nodig. De Haar-
lemmer Kweektuin is gelegen aan 
de Kleverlaan 9. x

Excursie door 
stadskweektuin

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Trein raakt steen; verkeer stilgelegd

haarlem - Het treinverkeer tussen Haarlem en Leiden is 
woensdagnacht stilgelegd na een aanrijding . Een passeren-
de trein raakte rond één uur iets of iemand bij de spoorweg-
overgang met de Pijlslaan in Haarlem. Brandweer, ambu-
lance en politie werden met spoed opgeroepen om hulp te 
komen verlenen terwijl de trein tientallen meters verderop 
tot stilstand kwam. Bij aankomst van de politie bleek al snel 
dat het geen persoon was, die de trein had geraakt. Een of 

meerdere personen hadden een grote steen op het spoor 
gelegd, die de trein had geraakt. Agenten zijn een stuk het 
spoor opgelopen, maar troffen daar verder niets meer aan. 
Het treinverkeer kon vervolgens weer worden hervat terwijl 
agenten in de buurt naar de dader(s) zochten. Het is niet 
bekend of deze later ook nog zijn aangetroffen. Er raakte 
niemand gewond bij het incident, wel zat de schrik er goed 
in bij de machinist (Foto: Michel van Bergen). x
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haarlem - Er worden steeds meer 
video's met behulp van drones 
gemaakt. Dit geldt ook zeker voor 
de filmpjes over Haarlem, die onli-
ne staan. Zo zijn er bijvoorbeeld op 
YouTube prachtige beelden van de 
Grote of St. Bavokerk op de Grote 
Markt te vinden. Maar wat is een 
drone eigenlijk en waarom wor-
den deze gebruikt? Een drone is 
oorspronkelijk een militaire lucht-
vaartterm voor 'een op afstand 
bestuurd onbemand vliegtuig'. 
Tegenwoordig zijn ze er echter in 
klein formaat en zijn de drones 

voor iedereen toegankelijk. Zowel 
online als in de winkel kan men 
namelijk deze bestuurbare vlieg-
tuigjes kopen. Johannes Netelen-
bos uit Haarlem kocht zo'n drone 
een halfjaar geleden via een Chi-
nese internetsite en plaatste ver-
volgens meerdere video's op You-
Tube. Hij is bijvoorbeeld de maker 
van het veelbekeken 'Sint Bavo 
Kathedraal'-filmpje.

door Nena Vlas

Waarom besloot je om een drone 
aan te schaffen? Johannes: "Ik 
ben nieuwsgierig en vind het 
interessant om te kijken hoe de 
wereld er om ons heen uitziet. 
Met een drone is dit heel goed 
mogelijk, omdat je daarmee de 
wereld vanuit een geheel ander 
perspectief ziet. Daarnaast heb 
ik een kleine voorliefde voor 
geeky stuff", voegt hij lachend 
toe. Johannes heeft echter een 
goedkopere drone aangeschaft 
en gebruikt deze vooral voor 
eigen vermaak. "Ik doe het ook 
niet al te vaak. Er moet namelijk 
met bepaalde zaken rekening 
worden gehouden. Allereerst 
moet je erg oppassen dat je de 
drone niet kwijtraakt. Dat kan 
lastig zijn als je in een dichtbe-
volkt gebied, zoals in de stad, aan 
het filmen bent. Daarnaast is het 
een vereiste dat je de drone in 
een open ruimte laat landen. Het 
kan anders gevaarlijk zijn voor de 
omgeving."
Johannes heeft zijn drone uit 
China besteld, omdat het daar 
een stuk goedkoper is dan in 
Nederland. Maar niet alleen via 
Chinese internetsites zijn goed-
kope drones verkrijgbaar. Ook 
bij 'gewone' winkels als Imagina-
rium in de Grote Houtstraat en 
bij Eurosound op de Kruisweg 
zijn verschillende goedkope vari-
anten verkrijgbaar. "Vaak geldt 
wel dat de hoogte van de film-
kwaliteit en het aantal mogelijk-
heden de prijs bepalen. Zo zijn er 
drones, die niet enkel een betere 
camera hebben, maar bevatten 
deze vliegtuigjes een schermpje 
zodat er zelf meegekeken kan 
worden met wat de drone ziet. 
Op die manier kan er veel bewus-
ter worden gefilmd", aldus een 
medewerker.
Overigens zitten er veel haken 
en ogen aan het vliegen met een 
drone en gelden er veel regels. 
Per 1 juli 2015 is de regelgeving 
voor het recreatief gebruik van 
drones in Nederland zelfs aan-
gescherpt. Voor meer info: www.
drones.nl/wetgeving/ x

Johannes: "Ik heb een kleine 
voorliefde voor geeky stuff"

Haarlemmer filmt Spaarnestad van boven

Johannes Netelenbos in actie met zijn drone (Foto: pr).

haarlem - Op zondag 19 juli heeft de 
Vriendenkring van de Nieuwe Bavo 
een nieuwe aflevering in de serie 
thematische rondleidingen. Deze 
keer leidt een ervaren gids bezoekers 
langs de kapellen, die de kathedraal 
aan de Leidsevaart rijk is.

Iedereen die wel eens de Nieuwe 
Bavo heeft bezocht en langs de 
diverse kapellen heeft gelopen, 
moet zich hebben afgevraagd waar-
aan deze zijn gewijd en wat de bete-
kenis van de gebruikte symbolen 
is. Onder leiding van een gids komt 
men hier tijdens deze rondleiding 
meer over te weten en wordt tevens 

duidelijk hoe kunstenaars als Han 
Bijvoet, Jan Toorop en Mari Andries-
sen dit op eigen wijze als inspiratie 
hebben gebruikt en hebben vorm-
gegeven.
Deelname is alleen mogelijk na 
aanmelding via vrienden@rkbavo.
nl (o.v.v. kapellen rondleiding). De 
entreeprijs bedraagt 5 euro.
De Kathedrale Basiliek Sint Bavo is 
gevestigd aan de Leidsevaart 146 in 
Haarlem. De ingang bevindt zich 
aan het Emmaplein (via de tuin). x

Rondleiding langs kapellen 
van kathedraal Sint Bavo

Het interieur van de kerk aan de 
Leidsevaart (Foto: pr).

Defecte cv houdt buurt 
in Heemstede wakker

heemstede - Een defecte cv-ketel zorgde in de nacht van vrijdag op zaterdag voor 
de nodige overlast in Heemstede. Bewoners van een aantal huizen aan de Eyk-
manlaan konden de slaap niet vatten vanwege een hard geluid uit een woning. 
De bewoners van de woning waar het geluid uit kwam, waren echter niet aan-
wezig en dus werd de politie erbij gehaald. Na een kort onderzoek schakelde 
deze de brandweer in om de woning te betreden. Een brandweerman is op een 
ladder omhooggeklommen en via een raam naar binnen gegaan. Binnen bleek 
het harde geluid inderdaad afkomstig te zijn van een defecte cv. De stekker is 
eruit gehaald waarna de rust in de buurt terugkeerde. Buurtbewoners bedank-
ten de politie en brandweer en konden weer rustig gaan slapen (Foto: Michel 
van Bergen). x

Vrouw aangehouden na 
ongeval Brederodelaan

bloemendaal - De hulpdiensten zijn zondagnacht groots uitgerukt voor een ver-
keersongeval in Bloemendaal. Rond tien over een ging het mis op de Bredero-
delaan. Naast brandweer, politie en ambulance werd ook het traumateam opge-
roepen om assistentie te verlenen. Al vrij snel bleek het letsel gelukkig mee te 
vallen en kon het traumateam worden geannuleerd. De auto is vermoedelijk op 
een stoepje terechtgekomen waarna het voorwiel van de wagen is afgebroken. 
De vermoedelijke bestuurster van de wagen is na het ongeval aangehouden, 
omdat ze waarschijnlijk te veel had gedronken. Ze is door ambulancepersoneel 
gecontroleerd, maar raakte verder niet gewond bij de crash (Foto: Michel van 
Bergen). x

spaarnwoude - Op 26 juli start de 
twaalfde editie van de Haarlem 
Jamborette: een internationaal 
scoutingkamp, dat plaatsvindt 
in recreatiegebied Spaarnwoude. 
Tien dagen lang kamperen hier 
ruim 3.500 scouts van 10 tot en met 
17 jaar uit 27 verschillende landen. 
Hiermee is de Haarlem Jamborette 
het grootste scoutingzomerkamp 
in Nederland deze zomer. De Jam-
borette wordt eens in de vier jaar 

gehouden en het kampthema is 
deze keer 'Cartoon Your Camp'. 
Voor iedereen die een kijkje wil 
komen nemen, houdt de Haarlem 
Jamborette open dag op zondag 2 
augustus van 14.00 tot 17.00 uur. 
Voor 5 euro ontvangen de bezoekers 
een informatiekrantje, een Jambo-
rette-mok en een consumptie. De 
entree van het terrein bevindt zich 
in deelgebied Houtrak, aan de Zui-
derweg 1 in Halfweg. x

Jamborette in Spaarnwoude

spaarndam - In de serie Kunstmarkt-
concerten verzorgt Nelson's Blood 
op zaterdag 18 juli een optreden in 
de Oude Kerk, aan het Kerkplein 
in Spaarndam. Dit gezelschap 
zingt niet alleen het traditionele 
werklied, de shanty, maar ook 'sea 
songs' en maritieme balades. Nel-

son's Blood put voornamelijk uit 
het Engelse en Franse repertoire. 
Nelson's Blood heeft veel bekend-
heid gekregen in binnen- en bui-
tenland. Aanvang is om 14.00 
uur en de toegangsprijs bedraagt 
5 euro. Meer info is te vinden op 
www.vriendenoudekerk.nl. x

Nelson's Blood in Oude Kerk
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bennebroek - Hugo Rol (65) is gestopt 
als huisarts, na veertig jaar praktijk 
in Bennebroek. De drukbezochte 
afscheidsreceptie was eind vorige 
maand in Het Trefpunt. Het medische 
vak geheel de rug toekeren, doet hij 
echter nog niet. Hij verricht met veel 
plezier wetenschappelijk onderzoek 
en draait gemiddeld nog twee keer 
per week zijn diensten als foren-
sisch arts, vroeger beter bekend als 
politie-arts. Als 'Commissaris Rol' 
- zoals de collega-huisartsen aan de 
Zwarteweg hem wel schertsend noe-
men, blijft hij voorlopig nog actief.

door Marilou den Outer

Er zijn huisartsen, die ook na hun 
65ste nog volop aan het werk blij-
ven. Voor Hugo Rol is veertig jaar 
echter genoeg. "Bovendien wil ik 
graag ruimte maken voor jonge 
huisartsen. Die vinden nu moei-
lijk werk. En als ze vijf jaar niet 
hebben gewerkt als huisarts, ver-
liezen ze hun registratie", vertelt 
hij in de woonkamer van zijn huis 
in de Hoofddorpse wijk Floriande. 
Ook echtgenote Karin Verzijlber-
gen is bij het gesprek aanwezig. Zij 
werkte geen veertig, maar bijna 
38 jaar in de praktijk. Eerst als 
doktersassistente en sinds 2000 
als praktijkmanager, een van de 
eerste praktijkmanagers in de 
regio.

Facturen
Want dat hebben beide echtelie-
den de afgelopen jaren zien gebeu-
ren: een huisartsenpraktijk is een 
bedrijf geworden. Met name de 
facturering naar de 'schadeverze-
keraars', zoals Rol de zorgverzeke-
raars steevast noemt, vereist veel 
tijd en kennis van zaken. "Een 
doktersassistente doet dit werk er 
vaak bij, maar dat is niet te doen. 

De zorgverzekeraars keuren fac-
turen af en het is soms niet mak-
kelijk te achterhalen waarom.  Als 
je niet weet hoe dit op te lossen, 
dan verlies je als praktijk dus inko-
men", aldus Karin Verzijlbergen, 
die de afgelopen jaren ook trainin-
gen op dit gebied heeft verzorgd 
voor praktijken in de regio.
De relatie met de zorgverzekeraar 
valt onder de categorie minpunten 
van de huisartsenpraktijk. Maar 
pluspunten zijn er wat betreft 
Rol volop: "Het vak is veel profes-
sioneler geworden en ook meer 
wetenschappelijk onderbouwd. 
Vroeger kon je als basisarts zó aan 
de slag als huisarts, dat is gelukkig 
niet meer zo. De opleiding wordt 
steeds breder en ruimer en het 
werken met protocollen is ook 
een enorme vooruitgang."

Inspiratie
Maar kennis en professionaliteit 
was niet het eerste waar hij aan 
dacht toen hij als 17-jarige, vers 
van de HBS, besloot medicijnen 
te gaan studeren. Hij was geïnspi-
reerd door zijn eigen huisarts, die 
verder keek dan een zere keel en 
het echte contact aanging met de 
patiënt. Ook Rol deed dat in zijn 
eigen praktijk.
Sommige patiënten heeft Hugo 
Rol veertig jaar meegemaakt. 
Eerst in de duopraktijk op de 
hoek van de Rijksstraatweg en de 
Zwarteweg, de villa Quatre-Bras, 
en sinds 2001 in het verbouwde 
Kruisgebouw aan de Zwarteweg, 
vlakbij de Centenbrug. Sinds afge-
lopen 1 juli is De Kennemerpoort 
overigens verder gegaan als één 
gezamenlijke praktijk, voor zo'n 
zevenduizend patiënten, met als 
praktijkhouders Tom Harding, 
Freek van Andel en Laura van 
Wiechen. In dienst zijn huisarts 
Marianne Princen en waarnemers 
Eefje van Duin en Fenny Thoolen. 
Daarnaast werken er doktersas-
sistenten en praktijkondersteu-
ners.

Boeiend
Rol heeft meer langdurig werk ver-
richt. Als huisartsenopleider aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam 
leidde hij vanaf 1978 meer dan 

veertig huisartsen op, onder wie 
Rob van den Akker, die jarenlang 
huisarts was aan de Schoollaan 
en diens opvolger Bas de Rooij en 
Marianne Princen, die nu in de 
Kennemerpoort werkt. Als foren-
sisch arts is hij sinds 1974 actief. 
Dat werk draait om alle gevallen 
waarin twijfel is over de doodsoor-
zaak. Dat betekent: opgeroepen 
worden als een lichaam in de dui-
nen wordt gevonden of als een 80-
plusser, die eerder is geopereerd 
aan een heup, na enkele weken 
overlijdt en bij euthanasie, zeden-
zaken en alle overlijdens van kin-
deren jonger dan 18 jaar. "Ik werk 
dan in een team met technische 
en een tactische rechercheurs. 
Heel boeiend en uitdagend om 
te doen!", zegt Rol. Om er direct 
aan toe te voegen: "Maar soms ook 
heel smerig."
Hugo Rol schreef, samen met soci-
aal geneeskundige Rémy Smits-
huijzen, een handboek forensi-
sche geneeskunde voor huisart-
sen, dat afgelopen najaar uitkwam 
bij Reed Business. x
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Hugo Rol zegt na veertig jaar 
praktijk in Bennebroek vaarwel

"Ruimte maken voor jonge huisartsen"

Rol en echtgenote Karin Verzijlbergen (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Het Haarlemse Rode Kruis 
en de Lionsclub Haarlem over den 
Duin zijn op zoek naar scootmobiel-
rijders, die op zaterdag 29 augustus 
willen meedoen aan een toertocht van 
circa 20 kilometer door de Kennemer-
duinen.

In samenwerking met sponsors 
wordt gezorgd voor een lunch, 
versnaperingen en entertainment. 
Gestart wordt vanaf de Tetterodehal 
in Overveen. Met de Biosgroep wor-
den afspraken gemaakt om het ver-
voer van huis naar de hal en terug 

naar huis in goede banen te leiden. 
's Morgens wordt een mooie route 
gereden door de duinen. In de Tette-
rodehal wordt de lunch geserveerd. 
Na de lunch volgt een feestelijke 
afsluiting waarna het evenement 
officieel wordt afgesloten.

Inschrijven
Personen uit Zuid-Kennemerland 
die in het bezit zijn van een scoot-
mobiel, met een snelheid van ten 
minste 10 kilometer per uur en een 
actieradius van tenminste 30 kilo-
meter, kunnen zich inschrijven. 
Inschrijving kan per mail naar info@
rodekruishaarlem.nl of telefonisch 
via 023-5411612 (maandag tot en 
met donderdag). Inschrijving vindt 
plaats op volgorde van aanmelding. 
Aan de dag zijn voor de deelnemers 
geen kosten verbonden. Wel wordt 
deelnemers gevraagd zich voor deze 
rit te laten sponsoren door familie, 
vrienden of bedrijven. Personen die 
zich al aangemeld hebben, hoeven 
niet te reageren; details over de 
tocht worden na inschrijving ver-
stuurd. x

Scootmobielrijders 
gezocht voor duintocht

Op 29 augustus vindt de tocht door de 
Kennemerduinen plaats (Foto: pr).

Brandweer biedt 
imkers uitkomst

heemstede - De brandweer heeft dinsdagavond twee imkers in Heemstede geas-
sisteerd om een bijenzwerm van een raamkozijn te halen. De bijen zaten tegen 
een raamkozijn van een woning aan de Raadhuisstraat. Omdat het voor de 
imkers lastig was om erbij te komen, werd de brandweer om hulp gevraagd. Met 
een hoogwerker zijn de twee imkers naar het raam toe gegaan, waarna zij de bij-
enzwerm in een emmer hebben gestopt. De imkers hebben de bijen vervolgens 
meegenomen en zullen daar verder voor zorgen (Foto: Rowin van Diest). x

HAARLEM - Zeven basisscholen (De 

Kring, De Wadden, De Talenten, de Vrije 

School Kennemerland, Rudolf Steiner-

school, De Zuidwester en de Beatrix-

school) in Haarlem krijgen subsidie 

om een groen schoolplein te maken.

In totaal deden twaalf scholen een 
beroep op de subsidie voor Duur-
zaamheid, Fiets en Groen. De basis-
scholen konden maximaal 20.000 
euro aanvragen. In de plannen zijn 
natuurlijk spelen, educatie en biodi-
versiteit onderdeel van het ontwerp. 
De ingediende plannen zijn divers. 
Enkele scholen startten het groener 
maken van hun schoolplein al op 
eigen kracht en met eigen middelen, 
waarbij zowel de buurt, ouders en 
leerlingen hebben meegedacht over 
wensen en mogelijkheden. Maar er 
zijn ook scholen, die nog aan het 
begin staan van het vergroenen en de 
subsidie willen gebruiken om het ont-

werptraject te starten. Omdat er een 
plafond zit aan het subsidiebedrag, 
kan de gemeente helaas niet alle 
aanvragen honoreren.
Alle twaalf scholen die een aanvraag 
indienden, zijn enthousiast, met 
ieder een eigen motivatie om het 
plein te willen vergroenen. Bijvoor-
beeld 'om de drukke Randweg buiten 
te sluiten en de kinderen een knusse 
speelomgeving te bieden', of 'om het 
natuurlijk leven binnen de school-
poorten te halen, omdat de kinderen 
hier anders nauwelijks mee in aan-
raking komen'. Ook natuureducatie 
wordt vaak genoemd als reden om 
groene aanpassingen te doen aan het 
schoolplein.
Het is de bedoeling dat alle scholen 
die subsidie krijgen, eind 2016 een 
groen schoolplein hebben gereali-
seerd. De wethouders Onderwijs en 
Duurzaamheid zullen het project met 
veel enthousiasme volgen. x

Scholen krijgen subsidie 
voor groen schoolplein haarlem - Op maandag 21 septem-

ber vindt in het Noord-Hollands 
Archief (Jansstraat 40, Haarlem) 
een debat plaats over de vraag: 
wat als Nederland en België samen 
waren gebleven? Wat zou dan de 
rol en functie van Haarlem zijn in 
dat land van bijna dertig miljoen 
zielen? Hoe zouden kunst en cul-
tuur, onderwijs en wetenschap, 
economie en ecologie eruitzien? De 
Vlaamse Luc Devoldere, publicist 
en hoofdredacteur van de Vlaams-
Nederlandse culturele instelling 
Ons Erfdeel, gaat aan de hand van 
deze vragen in gesprep met Marc 
Reynebeau, journalist, columnist en 
historicus. Vervolgens geeft singer-
songwriter Lucky Fonz III een mini-
concert waarvan het Nederbelgisch 
Feestlied het hoogtepunt vormt. 
Aanvang in de Commandeurszaal is 
om 19.00 uur. De toegang is gratis. 
Wel dient men te reserveren: www.
noord-hollandsarchief.nl/histo-
risch-cafe/97/601/ x

Debat over 
lage landen

“Het voelt alsof ik langzaam 
in een diepe put wegzak. 
Hoe kom ik daar weer uit?”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl
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ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN
Max. 4 cursist. per les gratis proefles.
ZWEMLES VOOR ALLOCHTONEN
Max 6/8 cursist. per les gratis proefles
Locatie zwemschool Fletcherhotel
Oostbroekerweg 17 1981 LR Velsen –
Zuid www.zwemschool-atlantis.nl
Inschrijven via website mogelijk.

Gilde SamenSpraak is dringend op zoek naar 

VRIJWILLIGE TAALCOACHES

Veel anderstaligen willen graag beter Nederlands leren spreken en verstaan en 
volgen een taalcursus. Maar de gewone spreektaal leer je vooral in de praktijk. Niet 
iedereen heeft voldoende contacten om zo de taal te oefenen.   Een vrijwilliger van 
Samenspraak ondersteunt een anderstalige bij het oefenen van de taal. Door veel 
samen te spreken verbetert de taalvaardigheid snel. Ook kan men samen  huiswerk 
maken of op stap gaan (bibliotheekbezoek, boodschappen doen).

Een taalkoppel spreekt één keer per week samen af  (1 á 2 uur). De vrijwilliger  hoeft  
geen docent of deskundige te zijn. Een positieve instelling, geduld en  interesse in 
mensen uit een andere cultuur zijn voldoende. Wij zorgen voor een goede intro-
ductie en begeleiding. 

Interesse om taalcoach te worden? 
Meer informatie vindt u op www.gildehaarlem.nl/samenspraak. Of meld u aan voor 
een kennismakingsgesprek via 023-5314862.

KOFFERBAK
VERKOOP

Zaterdag 8 augustus vanaf
08.00 uur in Rijnsburg.
Meedoen kost € 10,-
Voor meer informatie:
www.ovrijnsburg.nl

 

HOMEMASSAGE
Niet de deur uit, maar

thuis en vertrouwd . Voor
ontspanning maar ook bij
klachten. Juli en augustus

flinke korting. Kijk op
www.htmassage.nl of bel

06 22442711

Leer de nieuwe vorm van
heling op 21, 22 en 23

augustus in Lisse en wordt
AQUARIUS

Angels Healer.
Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl.

Heereweg 466
2161 DH Lisse
06-41572161

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+
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Brand in Heemsteedse Plus

heemstede - In de Plus-supermarkt aan de Jan van Goyen-
straat in Heemstede is maandagmiddag brand ontstaan. 
Om even over drie uur kwam er rook uit het plafond, 
waarna de winkel ontruimd werd en de hulpdiensten 
gewaarschuwd werden. In het plafond van de winkel 
was de transformator van een lamp doorgebrand. De 
brandweer had het vuur snel onder controle. Met een 

overdrukventilator is de rook grotendeels uit de super-
markt geblazen. Een van de medewerkers had rook inge-
ademd en is door ambulancebroeders nagekeken. Na de 
controle in de ambulance hoefde hij niet mee naar het 
ziekenhuis. Door de brand was de Jan van Goyenstraat 
enige tijd deels afgesloten voor het verkeer (Foto: Rowin 
van Diest). x

Grote brand in Meerwijk

haarlem - De brandweer is maandagochtend met groot 
materieel uitgerukt voor een brand bij bejaardencentrum 
Huize Meerwijk in Haarlem. Rond acht uur werd het vuur 
in het complex aan de Briandlaan ontdekt, waarop deze 
binnen korte tijd is opgeschaald naar zeer grote brand. 
De brand heeft op de hoek van de derde etage gewoed 

en is overgeslagen naar een naastgelegen woning. In het 
pand zitten aanleunwoningen waar ouderen verblijven. 
Eén persoon is door ambulancepersoneel nagekeken op 
rookinhalatie, maar kon ter plaatse worden behandeld. 
De oorzaak van de brand is nog onbekend (Foto: Michel 
van Bergen). x

haarlem - Wethouder Jeroen van Spijk 
en de Haarlemse Reddingsbrigade 
hebben met elkaar een oplossing 
gevonden voor de financiering van 
de nieuwbouw. Er was een tekort van 
100.000 euro, dat overbrugd moest 
worden. De Gemeente Haarlem en 
de Reddingsbrigade en hun bouwer 
nemen beiden circa 50 procent van 
deze resterende kosten voor hun 
rekening. Van Spijk rondde onlangs 
de onderhandelingen met de Red-
dingsbrigade af.

Met het akkoord is de Reddings-
brigade verzekerd van nieuwbouw 
op Schoteroog aan de Mooie Nel. 
Belangrijk, want de tijdelijke huis-
vesting in Spaarndam voldoet niet 
meer en dreigde een financiële 
strop te worden voor de vereniging. 
Reden voor Van Spijk om nu vaart 
te maken: "De Reddingsbrigade is al 
105 jaar belangrijk voor Haarlem, 
daar is iedereen het over eens. Het 
water staat hen aan de lippen. Ook 
door de gemeenteraad is hier een 
helder signaal over afgegeven. We 
hebben met elkaar gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om het 
bedrag van een ton te overbrug-
gen. Ik ben blij dat de gemeente 
niet alleen voor de kosten opdraait. 
Hiermee wordt nieuwbouw voor 
de Reddingsbrigade realiteit én 
behoudt Haarlem haar Reddings-
brigade. Wat mij betreft, gaan we de 
tweede helft van dit jaar bouwen."

Voorzitter Ed Broertjes van de Haar-
lemse Reddingsbrigade reageert 
opgelucht en is tevreden met het 
bereikte resultaat: "Met dank aan 
de wethouder, de gemeenteraad, 
bouwer Bedrijf en Milieu en Red-
dingsbrigade Nederland kunnen 
we nu eindelijk aan de slag met 
de bouw van ons nieuwe onderko-
men. We kunnen onze energie nu 
ook weer richten op waar we voor 
zijn: de veiligheid van mensen op 
en rond het water. Met de huidige 
weersomstandigheden komt dit 
resultaat wat dat betreft precies op 
tijd."

Nieuwbouw
Het nieuwe gebouw komt op Scho-
teroog aan de Mooie Nel en wordt 
ontwikkeld en gerealiseerd in 
samenspraak met de PAS (People, 
Autarkic, Solutions) Academy en 
Bedrijf & Milieu. Directeur Gerard 
Nijboer: "Na een constructieve 
bespreking met de Gemeente Haar-
lem en de Haarlemse Reddings-
brigade, hebben we gezamenlijk 
besloten, om van de nieuwbouw 
een leerproject te maken samen 
met onderwijsinstellingen in Haar-
lem." De PAS Academy houdt zich 
in de kern bezig met Transitiema-
nagement en Research & Develop-
ment op basis van zelfvoorzienende 
gebouwen met een energie opbren-
gend karakter. x

Akkoord over nieuwbouw 
Haarlemse Reddingsbrigade

spaarndam - Eén dorp en twee gemeen-
ten, die samen al jaren lief en leed 
delen. Zo leven ze in Spaarndam, het 
dorp aan het IJ, al eeuwenlang. Om 
de traditie uit het verleden levend te 
houden, organiseert de Historische 
Werkgroep Spaarndam (HWS) elke vijf 
jaar sinds 1985 een tentoonstelling en 
publiceert daarbij een boek met het-
zelfde thema.

door Fred Dukker

Dit jaar is het thema 'Lief en leed in 
Spaarndam'. Voor veel Spaarndam-
mers worden de tentoonstelling en 
het boek een feest van herkenning 
en voor nieuwe dorpsgenoten een 
leuke kennismaking met het dorp. 
"In oktober viert de HWS haar zesde 
lustrum en dan gaan we weer fijn 
uitpakken", verzekert Rosé van der 
Sluijs namens de werkgroep. "Boek 
en tentoonstelling gaan over men-
selijk lief en leed zoals geboorte, 
huwelijk en dood, maar ook over 
andere vrolijke en droevige dorpse 
zaken als optochten, inhuldigingen, 
Hansje Brinker, moord en zelfs aard-
stralen. Hoe dat in elkaar zit, staat 
uitvoerig in het boek beschreven."
Boek en tentoonstelling worden the-
matisch samengesteld. "We geven 
bijvoorbeeld veel aandacht aan de 

opkomst en teloorgang van de vele 
(sport)verenigingen. Die speelden 
een voorname rol in Spaarndam. 
De meeste zijn inmiddels opgehe-
ven. Erg jammer! Maar de tijden zijn 
veranderd en de mensen hebben 
nu andere belangen. Het is straks 
allemaal te zien in het boek, dat 
we uitgeven. Het wordt een lekker 
boek met veel afbeeldingen. Het is 
niet zozeer een leesboek als wel een 
kijkboek."
De tentoonstelling wordt dit jaar 
gehouden in het Rijnlandshuis van 
zaterdag 17 tot en met zondag 25 
oktober. Openingstijden: elke dag 
van 10.00 tot 17.00 uur en van maan-
dag tot en met vrijdag 's avonds van 
19.00 tot 22.00 uur.
Het boek omvat circa 120 pagina's 
en is ruim geïllustreerd met foto's 
uit het omvangrijke archief van de 
Historische Werkgroep Spaarndam 
en van derden. Bij voorintekening 
kost het boek 13 euro, daarna 15 
euro. Intekening is mogelijk tot 1 
augustus 2015 via de website www.
historischewerkgroepspaarndam.
nl. x

Lief en leed in Spaarndam
Expositie en boek over historie

De familie Lemmers had elf kinderen. 
De familie woonde aan het Zijkanaal 
C. Vader Henk Lemmers kwam zelf uit 
een gezin met 19 kinderen (Foto: pr).

haarlem - Afgelopen zaterdag, 
om circa 15.45 uur, is een Burger-
netoproep verspreid onder ruim 
1.900 deelnemers om uit te kijken 
naar een 8-jarige jongen. De jon-
gen is licht verstandelijk beperkt 
en hij is op zijn fiets weggegaan 
vanuit de omgeving van de Bern-
straat. Al na tien minuten kwam 
er op de politiemeldkamer een 
reactie van een Burgernetdeelne-

mer binnen, dat de jongen in een 
speelgoedwinkel in het winkel-
centrum van Schalkwijk stond. De 
politie heeft de jongen vervolgens 
weer naar zijn bezorgde moeder 
gebracht. De Burgernetdeelnemer 
met de 'gouden tip' werd bedankt 
met een kleine attentie voor zijn 
oplettendheid. Bij Burgernet 
doet de politie een beroep op 
de burgers. Diegene die zich bij 

het netwerk heeft aangemeld, 
ontvangt na een incident een 
spraak- of sms-bericht met een 
duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als hij of zij 
de verdachte ziet of andere aan-
wijzingen heeft, kan die persoon 
gratis bellen naar 0800-0011. Zo 
kan de politie sneller en gerichter 
zoeken. Voor meer info: www.bur-
gernet.nl. x

Vermiste 8-jarige snel terecht
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HAARLEM - Al meer dan veertig jaar 
verzorgt Martin Uitendaal uitvaarten. 
“Vanaf mijn vijftiende jaar help ik al 
mee in ons familiebedrijf, dat al sinds 
1878 bestaat. In eerste instantie heb 
ik de opleiding automonteur gevolgd 
en onderhield de wagens, die de stoet 
vormden. Uiteindelijk ben ik toch in 
het bedrijf gegaan, omdat het een 
mooi en dankbaar beroep is. Je kunt als 
uitvaartverzorger echt iets betekenen 
voor nabestaanden.” 

door Christa Warmerdam

In de loop der jaren heeft Martin Uitendaal 

al heel wat uitvaarten verzorgd. Klein en 

intiem, maar hij verzorgde ook de uitvaart 

van Pim Fortuyn. “Dat was een van de 

grootste uitvaarten, die ik verzorgd heb en 

uniek. Ik heb de uitvaart van Pims vader ook 

verzorgd en ken de familie.”

Uitendaal: “Maar of het nu een grote of 

kleine uitvaart is, het gaat er uiteindelijk 

om dat je als uitvaartverzorger moet 

aanvoelen wat nabestaanden willen. Het 

is voor nabestaanden altijd een hectische 

tijd als een dierbare overlijdt. Er moet veel 

geregeld worden in een korte tijd. Daarom 

staan wij 24 uur per dag, zeven dagen per 

week klaar om mensen te helpen. Er is ook 

de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij ziekte 

of voor de eigen gemoedrust een uitvaart 

voor te bespreken.”

Uitendaal heeft alle diensten in eigen beheer, 

die wenselijk zijn voor een persoonlijke 

uitvaart. “Omdat we een kleinschalig 

bedrijf zijn, hebben nabestaanden tijdens 

de voorbereiding en de uitvaart met 

steeds dezelfde persoon te maken. Onze 

medewerkers nemen zaken uit handen, 

doen ook aangifte bij de burgerlijke stand. 

Er is dan meer tijd om in alle rust van een 

uitvaart een persoonlijk afscheid te maken 

en dat is waar het uiteindelijk om gaat.”

Uitvaartverzorging Uitendaal
Oranjestraat 25 Haarlem

Tel. 023-5324486

Kijk voor meer informatie op 

www.uitvaartuitendaal.nl

Uitvaartverzorging: “Omdat het 
een mooi en dankbaar beroep is”

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.



bloemendaal - Door alert optreden 
van buurtbewoners is aan het licht 
gekomen, dat een particulier op Park 
Brederode afgelopen december een 
stuk gemeentegrond bij zijn perceel 
heeft betrokken. Deze situatie kon 
maandenlang voortduren doordat de 
Gemeente Bloemendaal niet ingreep. 
Het hek, plus twee lantaarnpalen, 
dat de particulier in december had 
geplaatst aan de zijde van de Meer 
en Berglaan werd gedoogd door 
de gemeente. Na veel vragen, een 
inspreekbeurt van omwonenden en 
vervolgens ook vragen van raadsle-
den Burger (CDA), Roos (Hart voor 
Bloemendaal) en tot twee keer toe 
Westphal (D66) heeft het college van 
B en W uiteindelijk deze week beslo-
ten de grondeigenaar, wonend aan 
Duin en Beeklaan 30, op de vingers 
te tikken. De door hem gewenste aan-
koop van het stukje grond gaat niet 
door. De gemeente gaat de eigenaar 
opdragen het hek te verwijderen. Ook 
moet hij de carport afbreken, die al 
sinds 2012 bij het huis staat.

door Marilou den Outer

De betrokken buurtbewoners zijn 
blij, maar blijven ook bezorgd en 
kritisch, vooral op het uitblijven 
van handhaving van de kant van de 
gemeente. "Het was een poging tot 
landjepik", stelt Bloemendaler Rob 
Smit, die in juni insprak in de raads-
commissie over het illegale hek om 
het stuk gemeentegrond.

Puzzelstukjes
Een buurtgenoot, die veel onder-
zoek deed naar de kwestie en sinds 
december aan de bel trekt over het 

hek, maar die niet met zijn naam in 
de krant wil worden genoemd, zag 
de afgelopen weken zoals hij zelf 
zegt "de puzzelstukjes langzaam 
maar zeker in elkaar passen". Een 
puzzel is het zeker en vraagtekens 
blijven er ook. Het eerste stukje 
ervan lijkt nu een garage te zijn, 
die de eigenaar van het provinciale 
monument liet bouwen in 2012. 
Toestemming hiervoor vroeg hij 
vooraf niet, wel achteraf, maar dat 
is op twee momenten geweigerd 
(zie bijgaande tijdlijn). Overigens 
zou het een carport moeten zijn, 
omdat een garage in die monu-
mentale omgeving uit den boze is. 
Gebouwd werd echter een carport 
met dichte zijwanden. Een omwo-
nende stelt bovendien dat het maar 
de vraag is of de garage wel de grond 
van de eigenaar staat of toch niet al 
geheel of gedeeltelijk op het stuk 
gemeentegrond. De gemeente heeft 
hoe dan ook deze week laten weten 
dat zij ook op dit punt gaat hand-
haven. "De eigenaar wordt verzocht 
de carport af te breken. Inmiddels 
ligt er een aanvraag voor een nieu-
we carport op een andere plaats", 
zo laat een woordvoerder van de 
gemeente desgevraagd weten.

Park Brederode CV
Puzzelstukje twee is het stuk 
gemeentegrond met illegaal hek. 
Het gaat om een perceel van 770 
vierkante meter bij het kadaster 
bekend onder nummer A 11906. 

Rob Smit: "In 2008 echter bestond 
dit nummer nog niet, maar was dit 
stukje onderdeel van een veel gro-
ter stuk, met een ander nummer. 
De gemeente heeft het in 2014 
afgesplitst, waarna het als nummer 
A 11906 te boek stond. Wij denken 
dat de gemeente die afsplitsing 
heeft gedaan om het te verkopen." 
Het perceel A 11906 blijkt in augus-
tus 2014 opnieuw te zijn ingeme-
ten. Daarbij was ook aanwezig een 
vertegenwoordiger van Park Brede-
rode CV, het bedrijf dat samen met 
de gemeente aan de ontwikkeling 
van het gebied werkt. De gemeen-
tewoordvoerster gevraagd om een 
reactie: "We hebben maandelijks 
projectoverleg met Park Brederode 
CV. Destijds hebben we ook gespro-
ken over stukjes snippergroen, die 
nog her en der op het terrein lig-
gen. Daar was ook deze snipper bij, 

Chique brug over 
kanaal: "Echt 
Heemstede!"

Storm houdt 
ongenadig huis in 
Zuid Kennemerland

Duiker vist 
sieraden uit water
in Heemstede

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang
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Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 31 juli - do 6 augustus)
Bretonse vissoep

Gegrilde kalfsmedaillons, kletskop
van chalet rouge en rode wijnsaus

Diverse sorbe�js met een 
roodfruitsoepje € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 3 aug. - do 6 aug.)
Gekonfijte eendenbout met 
originele Franse ratatouille 

€ 10,50

Bezoek ons op Noordwijkerhout 
Culinair 8 & 9 augustus

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Omwonenden voorkomen 
'landjepik' in Bloemendaal

Het hek met toegangspoort en lantaarnpalen, dat sinds december 2014 langs de 
Meer en Berglaan in Bloemendaal staat. De eigenaar moet het nu verwijderen, 
zodat ook de toegang tot het openbare groen (rechts) weer vrij wordt (Foto: 
Marilou den Outer).

Vervolg zie elders

heemstede - Komend seizoen zullen 
er weer nieuwe nummers worden 
ingestudeerd door de Casca Koren. 
Alles wordt vierstemmig gear-
rangeerd door de enthousiaste 
dirigent Peter Cammermans. Hij 
speelt piano en weet als dirigent 
iedereen enthousiast te maken en 
te coachen als koorlid. Omdat het 
koor geen indeling in stemsoor-
ten (alt, sopraan et cetera) kent, 
maar wel alles vierstemmig is, 
ontstaat een verrassend en veel-
zijdig geluid met veel klankkleur. 
Nieuwe koorleden zijn welkom. 
Men hoeft geen auditie te doen 
of muziek te kunnen lezen. Het 
belangrijkste is enthousiasme. De 
Casca Koren starten op donderdag 
3 september van 20.00 tot 22.00 
uur (bij kinderdagverblijf Piere-
wiet) en op woensdag 9 september 
van 10.00 tot 12.00 uur (in De Lui-
fel). Opgeven kan via www.casca.
nl of door te bellen op werkdagen 
tussen 09.00 en 13.00 uur: tel. 023-
5483828 (kies 1). x

Zingen met 
Casca Koren

Vanaf 3 september kan men meezin-
gen (Foto: pr).

heemstede - Mandy Schoorl expo-
seert vanaf heden tot en met 16 
september haar foto's van Botswa-
na en Namibië. De tentoonstelling 
'Bewonder & Verteder' is te zien in 
de Bibliotheek Heemstede. Deze 
bibliotheek is gevestigd aan het 
Julianaplein 1 in Heemstede. x

Foto's van Afrika 
in bieb Heemstede

heemstede - De receptie van Casca in 
De Luifel is de hele zomer open en 
telefonisch bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 13.00 uur voor informatie over 
activiteiten en cursussen, aanmel-
den en kaartverkoop. Vanaf maan-
dag 10 augustus is Casca bereik-
baar van maandag tot en met 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur 
(kaartverkoop tot 16.00 uur) en 
vrijdags van 09.00 tot 13.00 uur. 
Vanaf eind augustus beginnen de 
cursussen weer en het seizoen 
wordt traditioneel geopend met 
de Casca Nova Seizoens Opening 
met een middagfilm en daarna 
een Indisch buffet op donderdag 
17 september. Voor meer informa-
tie: www.casca.nl. x

Receptie Casca
gewoon open
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

KOFFERBAK
VERKOOP

Zaterdag 8 augustus vanaf
08.00 uur in Rijnsburg.
Meedoen kost € 10,-
Voor meer informatie:
www.ovrijnsburg.nl

 

Op zoek naar een leuke
nieuwe of gebruikte

Vespa, Kymco, Sym, AGM,
Piaggio, Yamaha, enz. Bij

SCOOTS2GO
staan er meer dan 60.

Ook voor (schade)reparatie
banden en onderhoud.

Satellietbaan 22d Hillegom
0252-516693

WWW.SCOOTS2GO.NL

BEDRIJFSPAND
te koop / te huur

 
Meer en Duin 203

Lisse
 

65m2; incl. alarm, ketel,
airco, keuken, toilet,
eigen parkeerplaats

 
Bel voor info: 06-20198000

Leer de nieuwe vorm van
heling op 21, 22 en 23

augustus in Lisse en wordt
AQUARIUS

Angels Healer.
Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl.

Heereweg 466
2161 DH Lisse
06-41572161

Nieuwe leden gezocht voor
BIG BAND

op 7 september, 20.00 uur
is er een introductieavond

Waar? Bennebroek,
Zandlaan

clubgebouw KNA
Meer informatie:

www.knabennebroek.nl
/kna big band

of bel Diana: 06 4623 5776

VERZAMELAAR
zoekt spullen

uit Tweede Wereldoorlog,
1940-1945

zoals persoonsbewijzen,
foto's, uniformen,

medailles enz.
06-21898943

 

Op zoek naar scooter?
Kom dan nu naar onze
SHOWROOM
wij zijn dagelijks open

dag van 9.00 tot 17.30:
Van der Ham Trading,

Grevelingstraat 71 Lisse
www.vanderham-trading.

com tel. 0252-421516
 

HOMEMASSAGE
Niet de deur uit, maar

thuis en vertrouwd . Voor
ontspanning maar ook bij
klachten. Juli en augustus

flinke korting. Kijk op
www.htmassage.nl of bel

06 22442711

Zijn zijn er weer!
BILDTSTARS
5 kg voor €4,00 en

5 kg Doré's voor € 3,25!
Bij het Aardappelwinkeltje

van Stal Jasper aan de
Hillegommerdijk 417

in Beinsdorp.
0252-524898

www.staljasper.nl
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2012: carport/garage op terrein 
gebouwd.
2013 - juli: eigenaar doet principe-
verzoek bouw carport.
2013 - okt.: verzoek waarschijnlijk 
afgewezen. Eigenaar vraagt nu om 
legalisatie carport.
2013 - dec.: verzoek om legalisatie 
carport door welstandscommissie 
afgewezen.
2014 - aug.: kadaster meet percelen 
opnieuw in, in aanwezigheid van 
Park Brederode CV.
2014 - dec.: hek met beweegbaar 
toegangshek en twee lantaarnpalen 
langs Meer en Berglaan geplaatst; 
omwonenden kaarten dit bij 
gemeente aan.
2015 (begin): Park Brederode CV 
doet mondeling verzoek bij beleids-
medewerker gemeente om perceel A 
11906 te verkopen.
2015: omwonenden stellen opnieuw 
vraag aan gemeente over hek.
2015 - juni: omwonende spreekt in 
in raadscommissie Grondgebied 
over het hek, daarna mondelinge 
vragen om toelichting van sommige 
raadsleden.
2015 - 18 juni: D66 stelt schriftelijke 

vragen, onder andere over de han-
delingen op het perceel.
2015 - 9 juli: gemeente geeft aan 
meer tijd nodig te hebben voor 
beantwoording vragen D66.
2015 - 23 juli: college antwoordt 
dat het perceel door een particulier 
onrechtmatig is toegeëigend, dat er 
verzoek tot verkoop ligt en dat daar-
over advies wordt ingewonnen bij 
verschillende afdelingen.
2015 - 24 juli: D66 stelt vervolgvra-
gen en verzoekt om agendering van 
dit punt op de volgende vergadering 
van de commissie Grondgebied.
2015 - 25 juli: Hart voor Bloemen-
daal stelt dertien vragen rond de 
verkoop van het perceel, onder 
meer over datum verzoek verkoop 
perceel.
2015 - 28 juli: onderwerp komt op 
de agenda van de wekelijkse verga-
dering van het college. Dit besluit 
dat de verkoop niet doorgaat, op 
grond van twee adviezen: afde-
ling Groen en afdeling Ruimtelijke 
Ordening. Advies nummer 3 is dan 
nog niet binnen. Het college gaat 
de eigenaar sommeren het hek te 
verwijderen. x

Tijdlijn

en toen zei Park Brederode dat het 
misschien wel goed zou zijn als de 
eigenaar van de Duin en Beeklaan 
dit stukje erbij zou kunnen kopen. 
Omdat er onduidelijkheid was over 
kadastrale grenzen op die plek, heb-
ben we dat meteen opnieuw laten 
inmeten. Vervolgens heeft een ver-
tegenwoordiger van Park Brede-
rode eind 2014 of begin 2015 een 
mondeling verzoek bij een beleids-
medewerker van ons gedaan om 
het perceel A 11906 te kopen."

Achterkamertjespolitiek
"Ik kan dit niet anders dan achter-
kamertjespolitiek noemen", zegt 
de buurtbewoner, die de kwestie 
uitvoerig onderzocht. "Het roept 
toch vragen op als een partij als 
Brederode, die met aankoop van 
een dergelijk stuk grond niets te 
maken heeft, een aankoopverzoek 
doet? Waarom bemoeit Brederode 
zich hiermee? Het kan haast niet 
anders of de eigenaar van de Duin 
en Beeklaan heeft hen (Park Brede-
rode CV -red.) ingeschakeld. Om zo 
een extra zijingang voor zijn stuk 
grond te creëren. En: waarom heeft 
de ambtenaar die het verkoopver-
zoek destijds kreeg, niet meteen 
gezegd dat dit niet kon gezien het 
bestemmingsplan?"
Wat de omwonenden vooral stoor-
de aan de kwestie, was dat met 
het illegale hek een stuk openbaar 
groen onbereikbaar was geworden; 
een slootkant met vanaf daar fraai 

uitzicht op nog meer groen. Die 
situatie keert weer terug, daar aan 
de Meer en Berglaan.

Niet de schoonheidsprijs
D66-fractievoorzitter Westphal rea-
geert op de kwestie: "Het is goed 
dat deze transactie niet doorgaat. 
Ik heb nog wel vragen over hoe dit 
allemaal kon gebeuren en waarom 
het college pas na beantwoorden 
van de vragen tot deze beslissing 
is gekomen. D66 zal hier later op 
terugkomen." Marielys Roos (Hart 
voor Bloemendaal): "Wat ontbreekt, 
is beleid voor grotere stukken 
grond. Dat moet er nu komen."
De burgemeester, die met twee wet-
houders dinsdag over de verkoop 
van de grond vergaderde, laat via de 
woordvoerster weten dat deze gang 
van zaken "niet de schoonheids-
prijs verdient". "Het was handiger 
geweest als het verzoek tot verkoop 
formeel was vastgelegd én als het 
niet zo lang had geduurd voordat 
we de adviezen binnen hadden 
gekregen. Daardoor kon de indruk 
ontstaan dat het land verkocht zou 
worden", aldus de woordvoerster. 
Dit is ook precies een kwestie, die 
de burgemeester zo hekelt blijkens 
het rapport over de bestuurscultuur 
in Bloemendaal, dat deze maand 
openbaar werd.
De eigenaar van de Duin en Beeklaan 
30 is voor dit artikel meermaals 
benaderd voor een reactie. Hij rea-
geert echter niet. x

regio - Het boomrijke Zuid-Kenne-
merland is door de storm van afge-
lopen zaterdag flink getroffen. In de 
gemeenten Bloemendaal en Heemste-
de zijn tientallen bomen omgewaaid, 
in enkele gevallen ook op een huis, 
schuur, auto en caravan. Persoonlijk 
letsel is niet gemeld. Al dagen wordt 
gewerkt aan het boomvrij maken van 
wegen en paden, een klus die nog 
geruime tijd in beslag zal nemen. De 
gemeenten raden mensen aan voorlo-
pig nog voorzichtig te blijven bij een 
wandeling of fietstocht door een bos.

door Marilou den Outer

In Heemstede staat de teller van 
omgevallen bomen voorlopig op vijf-
tig. Van de woonwijken is vooral de 
Geleerdenwijk getroffen. Een heel 
grote boom is omgegaan op de Van 
Lentsingel. De kastanjes aan de Vrij-
heidsdreef hebben de storm goed 
doorstaan; hier knapte een boom 
af, een relatief jong exemplaar. Op 
de Overplaats, grenzend aan Lin-
naeushof, is de grote linde op het 
grote veld gesneuveld. In het Ben-
nebroekbos is er een boom gevallen 
op een muur en een schuurtje van de 
buurman. In het Groenendaalse bos 
zijn hier en daar stukjes afgezet, het 
bos als geheel is wel toegankelijk. De 
opruimwerkzaamheden gaan nog 
dagen duren, zo laat een woord-
voerder van de gemeente weten. 
Over het schadebedrag kan zij nog 
niets zeggen.

Kwart miljoen euro
Medewerkers van de Gemeente 
Bloemendaal hebben tot nu toe 
zo'n zeventig omgewaaide bomen 
geturfd. Op enkele plaatsen zijn 
ook lichtmasten omgevallen. De 
gemeente heeft al het beschikbare 
personeel en materieel ingezet om 
samen met aannemers, omgeval-
len bomen en takken op te ruimen. 
De woordvoerster van de gemeente 

schat de schade voor de gemeente 
voorlopig op zo'n kwart miljoen 
euro.

Vol aan de bak
Medewerkers van Landschap Noord-
Holland moesten vol aan de bak. 
Vanaf zaterdagmiddag zijn drie 
man elke dag aan het zagen en 
ruimen, geholpen ook door vrijwil-
ligers. Maandagmiddag waren de 
wegen en fietspaden schoon en er 
werd naar gestreefd woensdag ook 
alle voetpaden boomvrij te hebben 
gemaakt. Maar er zal nog voor zo'n 
drie weken volop werk zijn, ver-
wacht woordvoerder Johan Stuart. 
Immers, het gebied van het Land-
schap is uitgebreid, het gaat om de 
landgoederen Buitenplaats Leyduin, 
Overplaats, Bennebroekbos, Alverna 

en Naaldenveld.

Zwaarst getroffen
Zuid-Kennemerland behoorde tot 
de zwaarst getroffen gebieden in 
Nederland. Alleen voor Noord-Hol-
land had het KNMI tussen 12.00 en 
16.00 uur  de code 'rood' afgegeven. 
Bij IJmuiden werd windkracht 10 
gemeten, met windstoten tot 120 
kilometer per uur.  Zeer uitzonder-
lijk, een weerrecord voor deze tijd 
van het jaar.
Bewoners kunnen melding maken 
van loshangende takken of omge-
waaide bomen via het meldingsfor-
mulier op www.bloemendaal.nl of 
bellen met 023-5225555. x

Groene veldslag
'Code rood' in Zuid-Kennemerland

Tijdens de zomerstorm van zaterdag is er heel wat groen gesneuveld. Zo gingen 
er veel bomen tegen de vlakte. Gevolg was ook dat auto's en woningen getroffen 
werden door de vallende bomen. De eigenaren van deze bootjes in Heemstede 
hadden geluk. De boom belandde precies tussen de bootjes in (Foto: Marilou 
den Outer).

Vervolg van voorpagina

overveen - Stichting Kleine Revolutie 
Producties organiseert zondag 23 
augustus een bijzondere en gevari-
eerde literaire middag: Poëziefestival 
Dichters in Elswout.

De line-up is als volgt: Sirkka Turkka 
(Finland), Joke van Leeuwen (Vlaan-
deren/Nederland), Lieke Marsman, 
Kira Wuck, Ruth Lasters (Vlaande-
ren), Marieke Rijneveld, Ester Naomi 
Perquin, Maria Barnas, Charlotte van 
den Broeck (Vlaanderen) en Ineke 
Riem. Hun optredens worden afge-
wisseld met muziek van Mevrouw 
Tamara. De presentatie is in handen 
van Annetje Rubens.
Het festival zal plaatsvinden op Land-
goed Elswout in Overveen, op het 
grasveld naast de koetshuizen. Bij 

onverhoopt slecht weer zal het festi-
val in een van de koetshuizen plaats-
vinden. De middag begint om 15.00 
uur (inloop vanaf 14.30 uur) en zal 
tot ongeveer 18.00 uur duren. Er kan 
gepicknickt worden; bezoekers kun-
nen zelf eten en drinken meenemen 
en er zijn consumpties verkrijgbaar 
bij de kraam van Orangerie Elswout. 
De middag is gratis toegankelijk. Er 
zal een vrijwillige bijdrage voor de 
middag worden gevraagd. x

Dichters in Elswout

heemstede - Op dinsdag 4 augustus 
kunnen senioren mee op excur-
sie. Er zijn dan een stadswande-
ling door Hoorn, een rit met de 
stoomtram en een wandeling 
door Medemblik. De excursie-
groep verzamelt om 08.30 uur in 
de hal van station Heemstede-Aer-
denhout voor deze interessante 
excursie. De kosten zijn 23 euro 
met Museumkaart en 41,75 euro 
zonder Museumkaart. Niet inbe-
grepen zijn lunch, consumpties 
en reiskosten. Opgeven en betalen 
zijn mogelijk aan de kassa in De 
Luifel (Herenweg 96, Heemstede). 
Men krijgt dan een deelnamebe-
wijs. Inschrijven kan ook op www.
casca.nl. x

Excursie voor
senioren

CO LO FO N
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heemstede - De vervanging van de oude 
kwakelbrug door een beweegbare 
brug over het Heemsteeds Kanaal is 
praktisch klaar. De Mozartkade heeft 
in een klap een ander aanzien gekre-
gen met dit ontwerp. Geen kale, ijze-
ren, hoge brug meer, maar een nostal-
gisch, wit bruggetje. Een ontwerp, dat 
omwonenden zelf hebben uitgekozen. 
De oversteek wordt veel gebruikt door 
scholieren van het Hageveld College, 
maar ook door recreanten.

door Marilou den Outer

Kwakelbrug is een algemene 
Nederlandse benaming voor een 

vaste, hoge fietsers- en voetgan-
gersbrug. Wordt ook wel kippen-
bruggetje genoemd. Heemstede 
telt er nog wel enkele, zoals die 
over de Leidsevaart: bij de Man-
padslaan, en noordelijker bij de 
Spoorzichtlaan. Waar de naam 
precies vandaan komt, is ondui-
delijk. Frans Buissink noemt in 
een column in het magazine van 
het Noord-Hollands Landschap 
enkele mogelijkheden: kwak-
kelen kan duiden op de wankele 
staat waarin de bruggetjes door-

gaans verkeren; ofwel de naam 
doet denken aan een plank waar 
eenden of kippen overheen lopen. 
Of: het is simpelweg een Oudhol-
lands woord voor brug.
Hoe dan ook, aan de Mozartkade is 
de kwakel definitief uit beeld. "Het 
is een heel chique brug gewor-
den",  zegt een inwoonster van 
Heemstede, die met haar echtge-
noot de brug in aanbouw vanaf de 
kant gadeslaat. "Echt Heemstede!", 
knikt ze tevreden. x

Kwakelbrug vervangen 
door chique, witte brug

De Mozartkade heeft in een klap een ander aanzien gekregen met dit ontwerp 
(Foto: Marilou den Outer).

bennebroek - Begin deze maand 
schreef Het Weekblad over histori-
sche kanonslopen uit Bennebroek, 
die onlangs zijn gerestaureerd. Het 
gaat om twee stuks, waarvoor de 
gemeente een geschikte plek in het 
dorp zoekt. Martin Bunnik van de 
Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek, die zelf dacht aan het 
voormalige Huis te Bennebroek 
(nu appartementencomplex), vroeg 
om reacties van lezers. Hij heeft er 
enkele ontvangen, van wie twee het 
niet eens waren met het Huis te Ben-
nebroek als locatie. Vooral, omdat 
het wat betreft stijl niet aansluit; 
oude kanonslopen bij een modern 
complex. Bunnik: "Daar ben ik het 
wel mee eens. Historisch past het 
wel, maar gezien de actuele situatie 
niet."

De lezers kwamen met onder meer 
deze suggesties: het hofje van de Ver-
schuer Brants aan de Binnenweg, 
de plek waar nu het oude gemeen-
tehuis van Bennebroek staat en 
straks appartementen staan of bij 
het herdenkingsbeeld 1940-1945 
tegenover het gemeentehuis. Bun-
nik, die blij is met de inzendingen, 
vindt deze plekken echter niet heel 
geschikt.
Maar al verder redenerend, komt 
hij nog op een nieuwe plaats: aan 
de Rijksstraatweg aan de ingang 
van de Bennebroekerlaan. "Daar 
hebben de kanonnen gedurende 
twee eeuwen gestaan. Daar zouden 
ze qua historie en ruimte ook wel 
goed passen", zo oordeelt hij.
De gemeente zal er na de zomer 
over beslissen. x

Lezers noemen locaties 
kanonnen Bennebroek

Bennebroekerlaan-hoek Rijksstraatweg (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Uit onderzoek blijkt dat 
maar liefst één op de vier huwelijks-
aanzoeken op reis wordt gedaan. Voor 
de Gemeente Heemstede een reden 
om eens extra aandacht te geven 
aan de verschillende trouwlocaties 
en trouwambtenaren in Heemstede. 
De gemeente doet dat via filmpjes op 
YouTube en de website www.heem-
stede.nl/trouweninheemstede.

door Christa Warmerdam

"Trouwen in Heemstede is overal 

een feestje", zegt een van de trouw-
ambtenaren. "Je hebt het Raadhuis, 
het Oude Slot en Buitenplaats Groe-
nendaal." Volgens trouwambtenaar 
Vera Apetz mag er veel tijdens de 
trouwceremonie en moet er niks. 
Apetz: "Nou ja, één ding wil ik wel 
graag en dat is dat het bruidspaar 
'ja' tegen elkaar zegt."
De filmpjes zijn gemaakt door leer-
lingen van Hogeschool Inholland 
van de opleiding Media- en Enter-
tainment Management (Rookie 
Entertainment). x

Gemeente promoot trouwen in 
Heemstede via YouTubefilmpje

Het Raadhuis van Heemstede (Foto: Christa Warmerdam).

bennebroek - Het gemeentehuis van 
Bloemendaal is afgelopen mei geheel 
vernieuwd heropend. Het gemeente-
huis in Bennebroek wordt als gevolg 
daarvan binnenkort gesloten. Frac-
tievoorzitters Henk Schell (PvdA) 
en André Burger (CDA) willen graag 
dat voorwerpen uit het oude Benne-
broekse gemeentehuis terugkeren in 
het nieuwe raadhuis in Bloemendaal. 
Vooral vanwege de symbolische waar-
de. Maar het lijkt erop dat uitgerekend 
één cruciaal voorwerp met symbo-
liek, een gobelin uit de 18e eeuw met 
daarop afgebeeld een pauw, in alle 
verhuisperikelen is verdwenen. De 
raadsleden vragen opheldering.

door Marilou den Outer

Bennebroeker Schell en Vogelen-
zanger Burger stelden eind juni 
vragen in de vergadering van de 
gemeenteraad. "Hoe kan het dat 
in het nieuwe gemeentehuis niets 
herinnert aan het feit dat Bloemen-
daal sinds 2009 fusiegemeente is?" 
Het college antwoordde vervolgens 
dat er wel degelijk voorwerpen van 
Bennebroekse komaf te vinden zijn 
in de nieuwbouw. Op de schilderij-
enwand op de benedenverdieping 
hangen twee schilderijen: de Rohel-
lerbrug geschilderd door W.G. Kuij-
per en een schilderij van de Neder-
lands Hervormde kerk door Jacobus 
Doeser. In de wethouderskamer op 
de eerste etage hangt ook Benne-
broeks werk.
Schell in een reactie: "Klopt inder-
daad, maar de kamer van de wet-
houder is natuurlijk geen publieks-
ruimte en op de schilderijenwand 
moet je goed zoeken - en ook nog 
precies weten waarnaar je zoekt - 
om de schilderijen te zien."
Waar Schell en Burger zich vooral 
zorgen om maken, is de 18e-eeuwse 
gobelin, een wandtapijt van 3 meter 
bij 38 centimeter, dat in de hal van 
het Bennebroekse gemeentehuis 
hing. Op het wandkleed is een 
pauw afgebeeld. Dit stuk lijkt op dit 
moment onvindbaar. Het bevindt 
zich niet, zoals nog vele voorwer-

pen, in een opslag, zo blijkt uit een 
recente inventarislijst. Henk Schell 
gevraagd om een reactie: "Ik vind 
het wel raar dat het college in het 
antwoord op de gestelde vragen 
niet bevestigt dat ook de gobelin in 
opslag is, in afwachting van de defi-
nitieve bestemming. Dat wekt in 
ieder geval het vermoeden dat dit 
Bennebroeks erfstuk niet meer aan-
wezig is. Als dat inderdaad het geval 
is, zou dit op zijn zachtst gezegd een 
grove blunder zijn. In dat geval zal 
ik van het college eisen dat dit stuk 
terugkeert waar het hoort. En dat is 
een prominente plek in het nieuwe 
gemeentehuis, om te benadrukken 
dat Bennebroek - nu een dorpskern 
in Bloemendaal - honderden jaren 
zelfstandig is geweest als heerlijk-
heid en gemeente."

Adriaan Pauw
Juist het gobelin heeft symbolische 
waarde. De pauw verwijst naar Adri-
aan Pauw, die in de 17e eeuw Heer 
van Bennebroek werd. Hij kocht 
hofstede Duinwijck, dat later Huis 
te Bennebroek werd genoemd. Alle 
latere ambachtsheren- en vrouwen 
hebben in dat huis gewoond. De 
laatste ambachtsvrouw was Arnol-
dine Willink, die in 1950 overleed. 
Schell: "Op welke wijze de familie 

Willink in het bezit is gekomen 
van dat stuk weet ik niet, maar best 
mogelijk dat dit eveneens vanwege 
de symboliek (pauw -red.) is. Het 
wandtapijt moet zijn verworven 
nog vóór de sloop van het Huis te 
Bennebroek, ook in 1950."
Er staan nog diverse spullen in 
opslag, zo laat de gemeente weten. 
Daaronder is een oude arrenslee uit 
het gemeentehuis in Bennebroek. 
Een projectgroep gaat de komende 
maanden inventariseren welke 
spullen worden herplaatst. Het zijn 
vooral schilderijen en beeldhouw-
werken, die in het nieuwe gemeen-
tehuis zijn teruggekomen. x

Het mysterie van het  verdwenen gobelin

Het oude gemeentehuis van Ben-
nebroek herbergde het 18e-eeuwse 
wandtapijt (Foto: Marilou den Outer).
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“Er staat zoveel druk op me.
Bij het minste of geringste 
schiet ik uit mijn slof.”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl
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heemstede - Het eerst gebouwde huis 
aan de Van Merlenlaan, nummer 2, uit 
1904, is niet meer. Deze maand is de 
witte villa 'De Meerlhorst' gesloopt 
om plaats te maken voor een apar-
tementencomplex van Nova Zembla 
Zorg. Voor behoud was het gebouw 
niet karakteristiek genoeg, zo werd 
geoordeeld. Al was het wel beeldbe-
palend, want vol in het zicht voor ver-
keer komend vanaf de Vrijheidslaan.

door Marilou den Outer

Het werd destijds gebouwd als nota-
rishuis. Daarna was het een tijd in 
gebruik als hulpraadhuis. Vanaf 
1948 diende het als openbare lees-
zaal en bibliotheek en vanaf 1984 
waren er 17 kleinschalige huurap-
partementen van Elan Wonen in 
gevestigd. Deze eigenaar wilde er 
vanaf, omdat het onderhoud te 

duur werd en de brandveiligheid te 
veel investeringen vergde.
Op de plek komt nu opnieuw een 
witte villa in een stijl, die wat doet 
denken aan het gemeentehuis 
van Heemstede, op een steenworp 
afstand. Klassieke stijl met grote 
kap, in drie bouwlagen, met een 
serre aan de westkant en nog een 
aanbouw aan de oostkant.
De gemeente heeft het bouwplan 
goedgekeurd. De Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
houdt bedenkingen. De vereniging 
vindt het gebouw 'te massaal voor 
deze bijzondere plek'.
Nova Zembla Zorg uit Oegstgeest 
gaat er een particulier zorgcentrum 
in vestigen. x

De Meerlhorst tegen de vlakte

De witte villa aan de Van Merlenlaan 
in Heemstede is niet meer (Foto: Mari-
lou den Outer).

Gestolen bestek en 
sieraden opgevist

heemstede - Een duiker van de brandweer heeft woens-
dagmiddag diverse gestolen spullen uit het Zuider Buiten 
Spaarne gehaald. Rond twee uur ging de brandweer samen 
met een politieagent naar de Tooropkade in Heemstede. 
Vanaf de kant waren diverse messen, vorken en lepels te 
zien, die vermoedelijk ergens zijn gestolen en in het water 

zijn gedumpt. Een duiker van de brandweer is te water 
gegaan en heeft alle spullen naar boven gehaald. De poli-
tieagent heeft de spullen meegenomen en onderzocht zal 
worden of te achterhalen is waar ze vandaan komen (Foto: 
Michel van Bergen). x

overveen - De kwestie Elswoutshoek 
blijft ook in deze zomermaanden de 
politiek bezighouden. Zowel vanuit 
de provincie als gemeenteraad van 
Bloemendaal zijn vervolgvragen 
gesteld, naar aanleiding van de extra 
raadsvergadering van 10 juli over dit 
onderwerp. De raad bleek toen niet 
bereid in meerderheid het college te 
steunen, dat de aanvraag voor omge-
vingsvergunning van de landgoedei-
genaar in behandeling wilde nemen, 
en trok de eerder afgegeven 'verkla-
ring van geen bedenkingen' in.
Op 21 juli besloot het college zich 
'nader te oriënteren' en nader juri-
disch advies te gaan inwinnen. Aan-
leiding voor PvdA-fractievoorzitter 
Henk Schell om schriftelijke vragen te 

stellen, om "duidelijkheid te krijgen 
over de positie van het college, nu 
het is teruggefloten door de raad". 
Schell hoopt echter vooral "dat het 
normaliseringsproces in de kwestie 
Elswoutshoek tot een goed einde 
wordt gebracht, ook tot tevredenheid 
van de aanvragers van de omge-
vingsvergunning".
'Normaliseringsproces' is een term, 
die ook voorkomt in het stevige 
rapport, dat verscheen over de 
bestuurscultuur in Bloemendaal. 
Een rapport, dat op verzoek van de 
provincie is geschreven. SP-Statenlid 
Carlijn Boelhouwer vroeg zich daags 
na de extra raadsvergadering in 
schriftelijke vragen af welke moge-
lijkheden de provincie heeft om de 

langslepende kwestie Elswoutshoek 
tot een goed einde te brengen - dit 
omdat in haar ogen "de bestuurscul-
tuur in Bloemendaal nog geen spat 
veranderd is". "Als buitenstaan-
der was en is deze kwestie (Els-
woutshoek -red.) misschien grappig 
om te volgen, maar voor de betrok-
kenen is er niets grappigs aan en de 
gebeurtenissen zijn ronduit funest 
voor het aanzien van de politiek", zo 
stelt zij.
Ze vraagt ook of de provincie van-
uit haar toezichthoudende rol op 
gemeentebegrotingen, mogelijkhe-
den heeft om invloed uit te oefenen 
op de kwestie Elswoutshoek en in 
bredere zin ook op de bestuurscul-
tuur in Bloemendaal. x

Elswoutshoek blijft politieke gemoederen bezighouden

LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

iPad 
Dinsdag 1 september, 14.00 uur
Locatie Noord, Bloemendaalseweg 125, 
Bloemendaal
Nieuw! Mindfulness Atelier 
Woensdag 16 september, 9.30 uur
Locatie Noord, Bloemendaalseweg 125, 
Bloemendaal
Teken en Aquarelles
Woensdag 9 september 15.00 uur

Locatie Noord, Bloemendaalseweg 125, 
Bloemendaal
Tekenen, Schilderen en Kunst 
Donderdag 1 oktober, 10.00 uur
De Voghelsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang
Bridge Klaveren (voor beginners) 
Maandag 12 oktober, 9.30 uur
Locatie Zuid

CURSUSSEN NIEUWE SEIZOEN

Nieuw! Open Eettafel Bennebroek 
start 17 augustus
Wekelijks op maandag, 12.30 uur
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6, 
Bennebroek
Restaurantdag Casa Carmeli
Dinsdag 18 augustus, 12.30 uur
Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang
Nieuw! Thursday Tunes, Jazz Concert
Donderdag 10 september, 14 uur

Locatie Noord
Lezing Tram Bollenstreek naar Leiden
Donderdag 10 september, 10.00 uur
Locatie Zuid
Dag van de Ouderen
Donderdag 1 oktober, muzikaal 
optreden van The Sentimentalists
Dorpshuis Vogelenzang, Henk 
Lensenlaan 2A, Vogelenzang

GENIETEN BUITENSHUIS

Onze  jaargids komt 10 augustus weer uit!

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Yoga, gymnastiek, conditietraining, 
o.l.v. sportleraren
Nieuw! Spinning 
Dinsdag en donderdag van 16.15-17.15 
uur, GGZ in Geest, Rijksstraatweg 113, 
Bennebroek
Wandelen, koersbal, nordic walking, 
biljart, jeu de boules begeleid door 
vrijwilligers
Fietstochten vanaf locatie Noord, 
9.30 uur
Woensdag 5 augustus Dagtocht naar 
Zaandam en Westzaan

Donderdag 20 augustus Rondje 
Zandvoort
Woensdag 2 september Dagtocht langs 
de noordelijke forten van de Stelling van 
Amsterdam
Fietstochten vanaf locatie Zuid, 10.00 
uur. Woensdag 12 augustus Grote 
route Weide A. Woensdag 9 september 
Kaagroute
Tai Chi en Nieuwe Energie
Woensdag 9 september, 10.45 én 19.30 
uur Dorpshuis Vogelenzang en locatie 
Noord

BEWEGEN, GOED VOOR U 

Meer informatie in onze programmagids of website

heemstede - De klok uit het torentje 
op het gemeentehuis in Heemstede 
is verwijderd. Bij een inspectie in 
verband met geplande werkzaam-
heden aan het dak, bleek dat de hou-
ten pilaren in het torentje te zwak 
waren geworden om het gewicht 
van de klok te kunnen dragen. Ook 
de kroon (de ijzeren punt inclusief 
windvaan) is nu verwijderd. Naar 
verwachting zijn de werkzaamhe-
den in het voorjaar van 2016 afge-

rond en kunnen de klok en kroon 
worden teruggeplaatst. Tot die tijd 
biedt de achtkantige klokkento-
ren dus een wat kale aanblik. Het 
gemeentehuis stamt uit 1907 en 
een van de architecten was J.Th.
J. Cuypers, zoon van de beroemde 
Cuypers, die onder meer het Rijks-
museum ontwierp. x

Klok van gemeentehuis in 
Heemstede tijdelijk verwijderd

Het torentje is leeg (Foto: Marilou den 
Outer).

heemstede - Casca's Eethuis gaat na 
de zomersluiting weer van start 
op maandag 10 augustus. In Eet-
huis de Luifel, aan de Herenweg 
96 in Heemstede, kan men van 
maandag tot en met donderdag 
terecht voor een driegangen-
maaltijd. Er is iedere dag een 
wisselend menu (zie www.casca.
nl of kom langs voor meer info). 
Men kan aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren voor 
het menu kan tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf. De tafel staat 
gedekt voor het aantal personen 
waarvoor men reserveert. Mensen 
die alleen komen, maar wel samen 
willen eten, kunnen om 17.45 uur 
aanschuiven aan de stamtafel. Op 
maandag 31 augustus is er een 
extra themamaaltijd, met een 
Italiaans buffet. Reserveren kan 
via tel.nr. 023-5483828 (kies 1) op 
werkdagen tussen 09.00 en 13.00 
uur. x

Eethuis in Luifel

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl
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bloemendaal - "Je doet de dingen nooit 
alleen." Een gevleugelde uitspraak 
van Gerard Kunst, die op zaterdag 18 
juli een koninklijke onderscheiding 
in ontvangst mocht nemen van bur-
gemeester Emmens-Knol bij de Club 
Petanque d'Orion in Bloemendaal. 
Hij werd benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.

"U zegt hier met weinig woorden 
heel veel mee en daardoor vind ik 
het een prachtig citaat. Het geeft 
de essentie weer, die zo belangrijk 
is in onze samenleving", zo begon 
de burgemeester haar speech. 
Gerard Kunst heeft zich meer 
dan verdienstelijk gemaakt op de 
Aloysiusschool in Overveen waar 
hij zijn bouwkundige expertise 
inzette om nieuwbouw, renovatie 
en uitbreiding van de school te rea-
liseren. Maar hij was ook degene, 
die de lekkende kranen repareerde 
en bij nacht en ontij, als het alarm 
op school afging, op de fiets stapte 
om te checken of alles wel in orde 
was.
Ook zette Kunst zich in voor de 
Boca Loho Foundation, hij bouwde 
met de lokale bevolking een school 
in Gambia. Met zijn voorkomen, 
kennis en expertise dwong Kunst 
het respect af van de lokale bouw-
lieden, die menig moment de goed-
keuring van 'Old Pappa' vroegen 
wanneer er iets aangepast moest 
worden.
Daarnaast heeft Kunst tien jaar 
als voorzitter en spil van de Club 

Petanque d'Orion gezorgd voor 
saamhorigheid, voor de organi-
satie van toernooien, voor het 
onderhoud en het verhuur van 
speelvelden, voor het verbeteren 
van de accommodatie en voor het 
onderhouden van alle sociale con-

tacten met clubleden.
Gerard Kunst is in meerdere opzich-
ten een bouwer gebleken. x

Nieuws donderdag 30 juli 2015 9

Rond de Achensee vindt u alles 
wat Tirol zo aantrekkelijk maakt: 
prachtige natuur, gezellige dorpen
en vele mogelijkheden voor wande-
lingen en mooie autoritjes. Verkent 
u ook de bijzondere omgeving? 
Bezoek de Krimmler watervallen, 
de gezellige stad Innsbruck of 
maak een ritje met een 100 jaar 
oude stoomtrein. Veel bezienswaar-
digheden zijn bovendien extra 
voordelig te bekijken met de inbe-
grepen Achensee Gästekarte!

Seehotel Mauracherhof in Maurach 
ligt prachtig tussen de bergen, op 
ca. 5 wandelminuten van de Achen-
see. Het heeft een restaurant, gezel-
lige bar, tuin en wellnesscentrum.

Het mooiste
bergmeer

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 40028.

euro p.p.
289

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijt (ook 
 biologische producten)
• welkomstdrankje
• 6x driegangenkeuzemenu of
 themabuffet
• 1x grill-avond (weersafhankelijk)
• 1x dansavond met live-muziek
• gebruik wellness en ligstoelen
• Achensee Gästekarte met kortingen 
 op bezienswaardigheden
• gebruik regiobus Achensee
• begeleide wandelingen via VVV

Prijzen 8 dagen
28/07-04/09  359
05/09-02/10  319
03/10-30/10  289

Prijzen in € p.p. o.b.v. 2-/4-pk. Niet inbe-
grepen: reserveringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(€ 1,50 p.p.p.n. vanaf 
16 jaar) en kosten 
Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 40028

Afgelopen zaterdag, 25 juli, was 
het 150 jaar geleden dat Jacobus 
Pieter Thijsse geboren werd. We 
weten nu wat voor grote invloed 
hij gedurende zijn leven heeft 
gehad om de natuur dichter bij 
de mens te brengen. In Thijsse's 
Hof gaan wij nog steeds door met 
het uitdragen van zijn ideaal (zie 
voor meer informatie: www.thijs-
seshof.nl).
Op zondag 2 augustus staan bij de 
ingang van de Hof, Mollaan 4 in 
Bloemendaal, IVN-natuurgidsen 
klaar om een gratis rondleiding 
voor u te verzorgen. Er is veel 
zomerbloei te zien en diverse bes-
sen en vruchten beginnen te kleu-
ren. Aanvang is om 14.00 uur.
Het is zomer, dus de zomerfijn-
straal (Erigeron annuus) doet het 
nu goed. Ze staan op diverse plaat-
sen in de Hof. Een goede plek om 
ze te zien is langs het pad tussen 
de graanakker en het perk ach-
ter het Pannenkoekenhuisje. Het 
is een eenjarige plant. Daarom 
hangt haar aanwezigheid elk jaar 
af van het zaad, dat in het vorige 
jaar is geproduceerd. De mooie, 
witte bloempjes, een geel hartje 
met straalsgewijs eromheen witte 
bloemblaadjes ter grootte van en 
lijkend op het bekende madelief-
je, staan met meer exemplaren 
op een ongeveer zestig centime-
ter lange steel. In België wordt de 
plant dan ook wel 'madelieffijn-
straal' genoemd. Van oorsprong 
komt de plant uit Noord-Amerika, 
maar deze is hier al heel lang inge-
burgerd. Net als de teunisbloem.
In augustus krijgen we weer last 
van de wespen. Wespen komen 
over de hele wereld voor. Ze zijn te 
verdelen in tien families en er zijn 
wel 24.000 soorten onderzocht en 
beschreven. En er komen er nog 
steeds meer bij.
'Onze' wespen, ik bedoel die nu 
op al uw zoetigheden afkomen, 
zijn de gewone wesp (Vespula vul-
garis)  en de Duitse wesp (Vespula 
germanica). Ze lijken sprekend op 
elkaar, maar voor kenners: het 
verschil zit in de tekening op hun 
kop. Beide wespen behoren tot 
de zogenaamde papierwespen. Ze 

maken hun nesten, ter grootte van 
een voetbal, van hout dat ze kau-
wen tot een papierachtige massa. 
Die nesten bouwen ze in de grond, 
maar vaak ook in spouwmuren of 
gewoon op een zolder. Elk nest 
wordt in het voorjaar begonnen 
door een koningin, die ergens op 
een veilig plekje overwinterd heeft 
en dan eerst paart met een gevleu-
geld mannetje, dat eveneens goed 
door de winter is gekomen. Uit 
de eitjes van de koningin komen 
jonge wespen en zo wordt een heel 
volk opgebouwd.
Wespen zijn nuttig. Ze leven van 
insecten. In de loop van augustus 
gaan ze over tot het eten van zoe-
tigheden. Voor ons mensen heel 
vervelend. Gelukkig nemen ze in 
de herfst in aantal af en blijven 
alleen nog de koninginnen en 
gevleugelde mannetjes over om 
in het voorjaar weer opnieuw te 
beginnen.
Tot slot even aandacht voor de 
wijngaardslak. Ekke maakte een 
mooie foto van een parend stel. 
Wijngaardslakken zijn in ons land 
vrij zeldzaam. Ze komen voor in 
Limburg en op de landgoederen 
in Groningen en Friesland en de 
kalkrijke Hollandse duinen en ze 
zijn vrijwel zeker ingevoerd door 
de Romeinen. In Engeland heten 
ze dan ook 'Roman snail'. Ze zijn 
beschermd. Afblijven dus.
Het bijzondere van wijngaard-
slakken is dat ze noch mannetje, 
noch vrouwtje zijn. Als ze elkaar 
tegenkomen, omhelzen ze elkaar 
en bepalen dan pas wie de man 
en wie de vrouw is. Dan schiet de 
man zijn liefdespijl, een verkakte, 
pijlachtige structuur van ongeveer 
een centimeter lang, in de voet van 
het vrouwtje. Vervolgens draaien 
ze hun lichamen tegen elkaar en 
vindt de overdracht van het sper-
ma plaats. Als ze klaar zijn, draaien 
ze de rollen om.
Dat onze natuur hartstikke mooi 
en bijzonder is, vinden nog steeds

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in augustus

Parende wijngaardslakken.

Gerard Kunst ontvangt 
koninklijke onderscheiding

"Je doet de dingen nooit alleen"

Kunst kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Emmens (Foto: Gemeente 
Bloemendaal).

heemstede - Zagen en timmeren, 
mooie dingen maken; op donder-
dag 17 september start een cursus 
houtbewerking voor de jeugd. 
In deze cursus leren kinderen 
timmermansgereedschap goed 
te gebruiken. Het gereedschap 
bestaat onder meer uit: zagen, 
hamers, beitels, raspen, hand-
boren, timmermanspotloden en 
duimstokken. Fred van der Pols, 
de docent, heeft een leuk en leer-
zaam programma samengesteld. 
De jeugd maakt bijvoorbeeld een 
auto, een boot of een trein. De cur-
sus is voor zowel meisjes als jon-
gens geschikt en de prijs is inclu-
sief materiaal. De cursus voor 7-10 
jaar is van 16.00 tot 17.30 uur en 
die voor 11+ en gevorderden is van 
18.00 tot 19.30 uur. Beide cursus-
sen (twaalf lessen) worden gegeven 
vanaf donderdag 17 september bij 
Casca in activiteitencentrum De 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede. Opgeven kan via www.
casca.nl of telefonisch op werkda-
gen tussen 09.00 en 13.00 uur, tel. 
023-5483828 (kies 1). x

Jeugd aan de 
houtbewerking

santpoort-noord - Uitvaartverzor-
ging Loes Hofhuis organiseert, 
in samenwerking met Landgoed 
Duin & Kruidberg, een gevari-
eerde voorlichtingsavond inclu-
sief mini-uitvaartbeurs op maan-
dagavond 31 augustus. De gratis 
informatieavond 'Open over de 
dood' is voor iedereen, die meer 
wil weten over de vele mogelijk-
heden, die er zijn bij het afscheid 
nemen van een dierbare. Aanvang 
is om 20.00 uur in de Cremerzaal 
van Landgoed Duin & Kruidberg 
(Duin- en Kruidbergerweg 60, 
Santpoort-Noord). x

Informatieavond 
uitvaartverzorging

haarlem - Kom naar de RoboClub in de zomervakantie. In twee ochten-
den bouw en programmeer je een rijdende robot. Op maandag 3 en 10 
augustus ben je welkom in de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuis-
straat 32), op woensdag 5 en 12 augustus wordt de workshop gegeven 
in de Bibliotheek Haarlem Noord (Planetenlaan 170) en op vrijdag 7 en 
14 augustus zijn de robots in de Bibliotheek Bloemendaal (Korte Klever-
laan 9) actief. De workshop is voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 
jaar. Aanvang is steeds om 10.00 uur (duur: twee uur). De toegangsprijs 
voor de workshop bedraagt 2,50 euro. Leden hebben gratis toegang. 
Kaartjes kunnen gereserveerd worden via  www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. x

Rijdende robot programmeren
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

Leden
gezocht!

Bennebroekse BIG BAND 
in oprichting

Samen Jazzy/Populaire muziek spelen
o.l.v. een professionele Bigbandleider?

Kom dan langs op: 
7 september om 20.00 uur.

Waar? Bennebroek, Zandlaan, 
helemaal achterin, rechts 

clubgebouw KNA 
(neem je instrument mee)

Meer informatie:
www.knabennebroek.nl/kna big band

of bel Diana: 06 46235776

Gemeubileerde 
vakantiewoning

te huur 
voor 1 à 2 personen. 

Kamer/keuken/
slaapkamer. 
Vrij parkeren. 

Schelp 57 te Zandvoort.
€ 750,- incl. gas/water/licht.

Inlichtingen
023-5733606.

heemstede - Vallende takken waren 
voor de Gemeente Heemstede eer-
der deze maand aanleiding om de 
monumentale Vrijheidslaan voor 
alle verkeer af te sluiten. Diverse 
kastanjebomen blijken aangetast 
door de kastanjeziekte, een aan-
doening die in heel Nederland 
voorkomt bij paardenkastanjes 
en wordt veroorzaakt door een 
bacterie. Een extern bureau is 
ingeschakeld om de ernst van de 
zaak in Heemstede te onderzoe-
ken. De Vrijheidslaan blijft zeker 
nog een week afgesloten, laat een 
woordvoerder van de gemeente 
weten. Wat er daarna gebeurt, is 
afhankelijk van de uitkomsten 

van het onderzoeksrapport. Er 
wordt landelijk geëxperimenteerd 
met mogelijke behandelwijzen 
om de bomen te laten herstellen. 
Maar voor vervolgacties wacht de 
gemeente eerst het inspectierap-
port af.
De ziektesymptomen zijn voor 
het oog goed zichtbaar; op de stam 
verschijnen roestbruine vlekken. 
Deze verspreiden zich snel over 
de hele stam. Uit de vlekken komt 
een vloeistof; de boom 'bloedt' als 
het ware. Het vocht is eerst helder, 
maar verkleurt snel naar donker-
bruin en wordt stroperig. Daarna 

gaat de bast onder de vlekken rot-
ten, zo meldt de website Groen 
Kennisnet.
Een tijdje nadat de afsluitingshek-
ken aan weerszijden van de Vrij-
heidsdreef waren neergezet, sloeg 
het noodlot voor de tweede keer 
toe. In de storm van afgelopen 
zaterdag sneuvelden opnieuw 
fikse takken. Een relatief jonge 
kastanjeboom waaide zelfs in zijn 
geheel om en vernielde een deel 
van het afsluitingshek.
De kastanjes aan de Vrijheidsdreef 
zijn uit 1914; ze zijn geplant bij de 
aanleg van de Vrijheidsdreef. x

Kastanjebomen Vrijheidslaan 
in Heemstede dubbel getroffen

Het noodlot sloeg voor de tweede keer toe (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Spaans internati-
onaal Andres Mir maakt komend 
seizoen deel uit van Heren 1 van HC 
Bloemendaal. De club was op zoek 
naar een ervaren man en vond die 
in Madrid.

Mir (1987) is een verdediger, maar 
kan ook op het middenveld goed 
uit de voeten. Hij heeft ruim hon-
derd interlands op zijn naam staan. 
De speler die overkomt van Club 

de Campo, was onderdeel van het 
Spaanse team op de Olympische 
Spelen in London, nam aan twee 
WK's deel, waaronder het toer-
nooi in Den Haag en verdedigde 
de Spaanse kleuren tijdens EK's en 
Champions Trophy.
Andres Mir heeft ook twee jaar 
meegespeeld in de Hockey Indian 
League bij de Delhi Wave Riders.
Mir omschrijft zichzelf als snel, 
een vechter en een echte team-

speler.
Floris-Jan Bovelander, die betrok-
ken is bij de samenstelling van het 
eerste herenteam op 't Kopje, is 
blij met de Spanjaard. "In zo'n pre-
Olympisch jaar is het niet makke-
lijk een uitgebalanceerd team bij 
elkaar te krijgen, dat om de prij-
zen gaat spelen. We zijn heel blij 
dat het gelukt is en kijken uit naar 
het nieuwe seizoen." x

Spaans international naar HC Bloemendaal

heemstede - Op donderdag 20 
augustus is er een avondwande-
ling in wandelbos Groenendaal 
met een natuurgids van het 
IVN. De dagen worden korter 
en het bos maakt zich op voor 
de herfst. De schaapskudde is 
vertrokken en de rust is terug-
gekeerd. Intussen heeft ook in 
Groenendaal de zomer weer 
veel vruchten gebracht. Welke 
dit zijn en wat ze zo bijzonder 
maakt, kan men zelf meema-
ken. Aanvang is om 18.30 uur. 
Men verzamelt bij het informa-
tiepaneel op de parkeerplaats 
van restaurant Groenendaal. Er 
zijn geen kosten aan deelname 
verbonden en aanmelden is niet 
nodig. Voor meer info: www.ivn.
nl/zuidkennemerland. x

Wandeling in 
Groenendaal
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ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN
Max. 4 cursist. per les gratis proefles.
ZWEMLES VOOR ALLOCHTONEN
Max 6/8 cursist. per les gratis proefles
Locatie zwemschool Fletcherhotel
Oostbroekerweg 17 1981 LR Velsen –
Zuid www.zwemschool-atlantis.nl
Inschrijven via website mogelijk.

Dorette Schoofs is eigenares van Dorette salon de 
beauté, de Schoonheidssalon en Pedicure Praktijk 
in hartje Bloemendaal. Dorette heeft een unieke 
veilige laser in huis, waarmee schimmelnagels 
effectief kunnen worden bestreden, zonder het 
gebruik van medicijnen en zij vertelt enthousiast 
over de PinPointe Footlaser.
Dorette: “Iedereen wil gezonde en mooie teenna-
gels maar schimmelnagels gaan niet vanzelf over. 
Ik werk al 25 jaar als pedicure en ben o.a. gespeci-
aliseerd in schimmel(kalk)nagels en weet dat het 
een veel voorkomend probleem is. Als ik hoor wat 
mijn klanten allemaal hebben geprobeerd om van 
hun schimmelnagels af te komen, helaas zonder 
resultaat, denk ik: waren ze maar eerder bij ons in 
de praktijk gekomen. Ik bewerk de nagels eerst 
voor, dit geeft een nog beter resultaat en de nagels 
zien er meteen mooier uit. Daarna behandel ik met 
de PinPointe Footlaser de schimmel diep onder het 
nagelbed en de matrix (oorsprong van de nagel). Ik 
hoef nu maar 1 of 2 keer de nagels  te behandelen 
om deze infectie – want dat is het – te genezen, 

Schaam je je voor je schimmelnagels? Begin direct met laseren en ga voor gezonde nagels deze zomer!
met een nacontrole na 3-4 maanden, daardoor is de 
prijs van deze unieke behandeling zeer betaalbaar. 
Zit de schimmel er al jaren en helemaal onder de 
nagelriem en in het nagelbed, dan zijn er meer 
behandelingen nodig.”
Deze nieuwe doeltreffende laserbehandeling met 
de PinPointe Footlaser is pijnloos door de gepa-
tenteerde “pulsmodulatie”, geeft geen vervelende 
bijwerkingen en is zelfs geschikt voor diabetici. 
Eerst wordt vastgesteld of het daadwerkelijk om 
een schimmelnagel gaat. Bij twijfel wordt een biopt 
van de nagel opgestuurd naar een laboratorium 
in Leiden, want niet alle verkleurde en/of verdikte 
nagels zijn schimmelnagels. Daarna kan er met de 
behandeling worden begonnen. 

Dorette: “Soms worden medicijnen voorgeschreven 
voor een schimmelnagel maar deze zijn heel slecht 
voor de lever en je darmen en huisartsen schrijven 
dat dan ook niet graag voor. Doordat klanten vaak 
al jaren bezig zijn geweest met allerlei verschil-
lende middeltjes hebben ze de moed verloren. Mijn 

passie is klanten van deze infectie te verlossen 
zonder het gebruik van medicijnen en hen te 
begeleiden naar gezonde nagels.  Het beste is 
om bij constatering snel met de laserbehande-
ling te beginnen. Op die manier voorkom je 
dat de andere nagels ook besmet worden. Nog 
beter is om één keer per jaar bij ons je voeten te 
laten checken. We geven ook goede adviezen 
mee om herbesmetting te voorkomen. ”
Bij Dorette werken alleen maar ervaren Provoet 
pedicures. 
Dorette salon de beauté is te vinden in de 
dorpskern van Bloemendaal aan de Bloemen-
daalseweg 23, Tel: 023-525 26 02 Kijk voor meer 
informatie  op www.dorette.info

SANDER TWEEWIELERS IS EEN JONG, VLOT EN KLANTVRIEN-

DELIJK BEDRIJF MET INMIDDELS 3 VESTIGINGEN IN BLOEMEN-

DAAL, HAARLEM EN HEEMSTEDE

Voor onze vestigingen zijn wij op zoek naar 2 nieuwe collega’s die bij 

gaan dragen aan het leveren van de beste service en kwaliteit!

Wij zoeken een:

Junior fi etsenmaker
Je belangrijkste werkzaamheden bestaan uit reparatiewerkzaam-

heden. Indien je ook kennis en ervaring hebt in het repareren van e-

bikes is dat mooi meegenomen! Als je het leuk vindt om onze klanten 

te woord te staan, mag je daarbij assisteren.

Heb je 1 tot 2 jaar werkervaring en wil je je graag verder ontwikkelen, 

stuur ons dan snel een email!

Daarnaast hebben wij een vacature voor een:

Ervaren fi etsenmaker/verkoper
Naast het aannemen van reparaties en uitvoeren daarvan ben jij goed 

in staat om onze klant te adviseren over de aankoop van een fi ets/ 

e-bike en alle aanverwante artikelen.

Wij zijn op zoek naar kandidaten met minimaal 5 jaar werkervaring 

die in staat zijn om zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren. 

Medewerkers met ook ervaring in de reparatie van e-bikes hebben 

onze voorkeur.

Voor beide banen geldt dat je deel uit gaat maken van een klein team 

waarin het met elkaar “de kar trekken” voorop staat.

Wij ontvangen de reacties van kandidaten graag zo spoedig mogelijk 

per email. Het emailadres is Heemstede@sandertweewielers.nl

De redactie van Het Weekblad van uitgeverij Buijze Pers is op zoek naar een freelancer die wekelijks wil 
bijdragen aan de Heemsteedse berichtgeving in deze krant.

Verslaggever m/v
Onze redactie zoekt iemand met journalistieke ervaring en / of talent die de Heemsteedse politiek 
volgt (of wil gaan volgen) en daarbij dan ook met eigen ideeën komt om wekelijks aan de inhoud van 
Het Weekblad bij te dragen. 
De gezochte kandidaat beschikt in ieder geval over de spreekwoordelijke vlotte pen.
Het is mooi meegenomen als hij of zij ook in staat is goede foto’s te maken.
De geschikte man of vrouw is gezond kritisch en heeft oog voor wat in de Heemsteedse samenleving 
leeft. De kandidaat vindt het leuk om door zijn of haar journalistieke werk voor de gemeenschap wat 
positiefs te betekenen. 

Werken voor de redactie van Buijze Pers levert je het nodige op: bekendheid, contacten, ervaringen én 
ook een aardige bijverdienste.

Interesse? Mail dan nu je c.v. met je motivatie aan onze eindredacteur: peter.dofferhoff@buijzepers.nl 
en je krijgt van hem de nodige nadere informatie.

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.
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bloemendaal - Twee weken geleden 
werd duidelijk dat de eigenaar van 
Villa Meerzicht in Park Brederode 
een stuk gemeentegrond waar hij 
een oogje op had, bij zijn perceel 
wilde betrekken door er alvast een 
hek te plaatsen. Omwonenden had-
den dit ontdekt en trokken aan de bel 
bij de gemeente, waarna media erover 
berichtten en raadsleden vragen stel-
den. De gemeente besloot daarop dat 
deel niet te verkopen en: het hek moet 
weg. Nu blijkt dat de eigenaar aan de 
andere zijde van het perceel mogelijk 
over een stuk grond beschikt, dat niet 
in de koopakte was opgenomen. Het 
gaat om een strook, die voorheen als 
openbaar fietspad was ingepland.

door Marilou den Outer

De genoemde omwonenden ont-
dekten dit toen zij de koopakte 
onder ogen kregen. Die landkaart 
behorend bij de akte, uit 2009, 
bevat twee stukken grond waar-
voor exploitant Park Brederode CV 
belooft zich te zullen inspannen om 
die voor de eigenaar te verwerven. 
Het gaat om het perceel met het ille-
gale hek - dat nu dus van de baan is 
- en de strook met het fietspad.
Wie nu voor de ingang van Villa 
Meerzicht staat, ziet dat er geen 
strook fietspad meer is. In het 
bestemmingsplan komt het ook 
niet meer voor. Rob Smit, een 
omwonende die eerder aan de bel 
trok hierover: "Ik heb grote vraag-
tekens bij deze gang van zaken. 
Hoe kan een stuk fietspad opeens 
verdwijnen? Wanneer is het dan 

verkocht, in elk geval niet bij de 
verkoop van de hele villa, in 2009."
De gemeente, gevraagd om een 
antwoord, laat via de afdeling com-
municatie weten: 'Het (de fietspad-
strook -red.) is geen gemeentegrond. 
Het gebied is in overleg met de ont-
wikkelaar anders ingedeeld. De ont-
wikkelaar heeft het verkocht."

Illegale garage en hek
Smit: "Een schimmige situatie. Het 
blijkt ook dat er in 2012 een kadas-
trale inmeting heeft plaatsgevon-
den over die strook, waar niemand 
van de gemeente bij is geweest. 
En: hoe kan dat nu dat de ontwik-
kelaar gemeentegrond verkoopt? 
Wat mij betreft, geldt die schim-
migheid ook voor de garage, die de 
eigenaar aan de westkant had neer-
gezet en nu moet weghalen. Daar 

was niet alleen geen toestemming 
voor, uit de diverse kaarten blijkt 
dat deze ook voor een groot deel of 
misschien wel geheel op gemeente-
grond staat. Op het stuk, dat hij had 
willen verwerven." Over de gemeen-
te zegt hij: "Ik vind dat de gemeente 
moet weten hoe het hoort. Dingen 
die niet kunnen, kunnen niet, punt. 

Kringloopwinkel
Heemstede zoekt
nieuwe ruimte

Hulptroepen 
onderweg 
naar Groenendaal

Viering van 
60 jaar huwelijk
in Overveen

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang
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Verdwenen fietspad 
naast Villa Meerzicht

Vooraanzicht Duin en Beeklaan, met van links naar rechts Villa Meerzicht op 
nummer 30, de erfafscheiding en het appartementencomplex. Het oorspronke-
lijke fietspad is niet meer te vinden (Foto: Marilou den Outer).

Vervolg zie elders

heemstede - Op donderdag 27 augus-
tus wordt bij Casca een komische 
dramafilm gedraaid, geregisseerd 
door Israel Horovitz, met Maggie 
Smith, Kevin Kline en Kristin Scott 
Thomas. Een man wil het apparte-
ment dat hij van zijn vader heeft 
geërfd verkopen, maar dat lukt 
niet in de staat waarin hij het aan-
treft. Na de film wordt in de foyer 
van De Luifel (Herenweg 96, Heem-
stede) een lunch geserveerd. Het 
gehele programma duurt van 10.30 
tot 13.30 uur. De kosten (inclusief 
lunch) zijn 12,50 euro. In verband 
met de lunch wordt men verzocht 
te reserveren voor dinsdag 25 
augustus. Dit kan telefonisch, tel. 
023-5483828 (kies 1) op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur. x

Komisch drama 
voor senioren

bennebroek - De Open Dag van de 
volkstuinvereniging in Bennebroek 
wordt dit jaar gehouden op zater-
dag 15 augustus. Tussen 10.00 en 
14.00 uur is men welkom op het 
volkstuincomplex aan de Zandlaan 
in Bennebroek. Het complex ligt 
er in deze tijd van het jaar fraai 
bij en tuinders en bestuursleden 
leiden bezoekers graag rond over 
het complex en geven antwoord op 
vragen. Tijdens de open dag ver-
kopen de tuinders op bescheiden 
schaal en tegen een zacht prijsje 
tuinproducten van dit moment. 
Verder worden er pannenkoeken 
gebakken. x

Open dag 
tuindersclub

bloemendaal - E-books op je tablet? 
Wifi in het buitenland? Een selfie 
maken? Snel wat handige tips en 
trucs leren en je ervaringen delen 
met andere tabletgebruikers? 
Kom dan naar het Zomertabletca-
fé in de Bibliotheek Bloemendaal, 
Korte Kleverlaan 9 in Bloemen-
daal. Enthousiaste en deskundige 
mediacoaches van de bibliotheek 
zijn vrijdag 21 augustus, van 
10.00 tot 12.00 uur, aanwezig om 
te helpen bij vragen. De toegang 
is gratis en je kunt zo binnenlo-
pen. Neem je eigen tablet mee. 
Ook als je overweegt een tablet 
aan te schaffen, ben je van harte 
welkom. x

Zomertabletcafé in 
bieb Bloemendaal

Cursussen, Opleidingen en Trainingen
De komende weken hebben wij een presentatie voor 

Cursussen, Opleidingen en Trainingen.

Voor info: 071-3619323 of verkoop@buijzepers.nl

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 14 aug. - do 20 aug.)
Sashimi van zalm met zeewiersalade 

en wasabimayo
Parelhoenfilet met tomaat-thijmsaus

Frambozenijs mousse met lange 
vingers € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 17 aug. - do 20 aug.)
Vers mosselpannetje met diversen 

sauzen, frites en sla 
€ 10,50

Golf & Bridge toernooi
29 augustus - Schrijf snel in!!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant
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OVERVEEN - Uitvaartverzorgster Jessica 

IJzer heeft de afgelopen jaren al heel veel 

uitvaarten begeleid en zou er genoeg 

over kunnen vertellen. Toch wil zij dit 

interview gebruiken om een andere kant 

van haar vak te belichten.

“Er is altijd veel aandacht voor 

uitvaartverzorgers, maar ik wil graag iets 

vertellen over de mannen, die achter de 

schermen werken. Ik bedoel de verzorgers 

van overledenen, die veel fysiek zwaar 

werk doen en ook altijd beleefd en 

empathisch blijven. Verzorgers staan net als 

uitvaartverzorgers 24 uur per dag en zeven 

per week klaar om daarnaartoe te gaan 

waar het nodig is. Het zijn de mannen, die 

overledenen van het ziekenhuis naar huis 

of het uitvaartcentrum brengen. Maar ze 

worden ook opgeroepen als er bijvoorbeeld 

verkeersslachtoffers zijn. Ik werk veel samen 

met de verzorgers en heb ontzettend veel 

respect voor deze mensen. Verzorgers 

hebben kracht, techniek en vaardigheden 

om problemen op te lossen. Ik verzorg zelf 

ook overledenen, maar voor de verzorgers 

is dit een fulltime baan.

Mensen vragen wel eens aan mij: ‘Is het 

niet eng om overledenen te verzorgen?’, 

maar het tegenovergestelde is waar. Het 

verzorgen van een overledene is heel 

waardevol en een heel bijzonder en mooi 

aspect van mijn werk. Ik vraag altijd of de 

familie wil helpen en zeg erbij dat niets 

hoeft en dat ze alleen dat moeten doen 

wat ze durven en aankunnen.  Dat is 

eerst onwennig, maar ik zie dat het heel 

troostrijk is en dat het kan helpen bij de 

rouwverwerking.”

Uitvaartzorg Jessica IJzer

Bloemendaalseweg 245B

Overveen

Tel. 023-5272272

www.uitvaartzorgijzer.nl

Uitvaartzorg Jessica IJzer: ‘Verzorgen is 

bijzonder en mooi aspect van mijn werk’

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

UITVAARTVERZORGING

BETAALBAAR MAATWERK!

Rijnlaan 7, 
2105 XH 
Heemstede
M 06 395 072 45 

www.uitvaartverzorgingerika.nl

ErikaErika
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overveen/heemstede - Een bijzonder 
uitje op zondagochtend voor mens 
en dier in Heemstede. Een schaaps-
kudde uit de Kennemerduinen werd 
vanaf acht uur in de ochtend begeleid 
vanaf de Mr. H. Enschedeweg in Over-
veen naar Groenendaal in Heemste-
de. Tal van belangstellenden waren 
al vroeg uit de veren gegaan om dit 
schouwspel bij te wonen.

door Marilou den Outer

Een kudde schaapjes op de weg is 
op vakantie in het buitenland een 
maar al te gewone aanblik, maar 

in Heemstede is het allerminst 
alledaags. De grootste horde was 
de oversteek van de Leidsevaart, 
over de brug voor wandelaars en 
fietsers. Er was een emmertje biks 
voor nodig om het spreekwoorde-
lijke eerste schaap op de brug te 
krijgen en toen dat was gelukt, 
volgden de overige 93 gedwee.
Via de Herenweg, de Van Merlen-
laan en de Vrijheidsdreef beland-
den de schaapjes veilig in het 
noordelijk deel van Groenendaal. 
Hun taak is daar vooral lekker te 

grazen en flink met de hoeven 
trappelen. Het is de bedoeling dat 
ze op die manier kleine esdoorns, 
braamstruiken en brandnetels te 
lijf gaan. "Het is hard werken voor 
ze", meldt een woordvoerster van 
de Gemeente Heemstede. "Er is 
heel veel te eten. Het effect is al te 
zien, bijvoorbeeld in het afgeras-
terde deel naast de Adriënnelaan; 
vanaf de ingang bij de kinderboer-
derij, aan de linkerkant van de 
grote laan."
Dinsdag werden de schapen over-
gebracht naar het zuidelijk deel 
van Groenendaal om daar een paar 
dagen verder te grazen.
Morgen, vrijdag 14 augustus, gaan 
de schapen weer terug. De vertrek-
tijd is niet precies vastgesteld, maar 
in elk geval na tien uur. Tussen tien 
en twaalf is dus wat verkeershin-
der te verwachten op de Herenweg, 
Leidsevaart en Zandvoortselaan. x

Schaapjes op straat
Bijzonder uitje voor mens en dier

Een niet alledaags schouwspel (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Florian Fuchs (1991) 
heeft bekendgemaakt naar HC Bloe-
mendaal te komen. De Duitse inter-
national, een van de beste hockeyers 
ter wereld, maakt de overstap na de 
Olympische Spelen van 2016. De aan-
valler tekent voor twee jaar met een 
optie tot verlenging.

Florian Fuchs speelde 127 inter-
lands voor het Duitse nationale elf-
tal en maakte daarin 75 doelpunten. 
Hij won Olympisch goud in 2012, 
werd voor de tweede keer Europees 
kampioen in 2013 en veroverde de 
Champions Trophy in 2014. In 2012 
werd Florian Fuchs onderscheiden 
als FIH talent van het jaar.
Hoewel het nog even duurt, ver-
heugt Fuchs zich erop om te spelen 
op 't Kopje: "Het is geweldig om 
voor Bloemendaal uit te komen in 
de Hoofdklasse. Hier spelen zo veel 

topspelers. Ik kijk ernaar uit om 
vaak wedstrijden op topniveau te 
kunnen spelen, dat is iets wat elke 
speler wil. 'Tijdens de EHL heb ik de 
club en de spelers al leren kennen. 
Heren 1 is een van de beste teams 
van Europa; hun inzet, strijdlust en 
teamspirit spreken mij zeer aan."
De Duitse aanvaller gaat voor titels: 
"Natuurlijk wil ik eerste prijzen 
behalen met Bloemendaal. Het 
team is mooie mix van jong talent 
en ervaren spelers. Het heeft alle 
kansen om kampioenschappen te 
pakken, hoewel er natuurlijk meer 
sterke clubs zijn."
Bestuurslid tophockey Pepijn Post: 
"Het is geweldig dat Florian heeft 
gekozen om bij Bloemendaal te 
komen spelen. Als je een van de 
beste spelers ter wereld voor je club 
kunt laten uitkomen, is dat sportief 
gezien een geweldige stimulans." x

Topinternational Fuchs 
komt naar Bloemendaal

Na Spelen in Rio de Janeiro

heemstede - Edith Lambermon expo-
seert met 'Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting' tot 29 augustus 
in de Burgerzaal van het Raad-
huis in Heemstede. Op dinsdag 
11 augustus was de opening van 
de expositie. Wethouder Cultuur 
Christa Kuiper opende deze expo-
sitie. Daarna vertelde Edith Lam-
bermon over haar fotoproject en 
over haar werkwijze. Heleen Smit 
ging in op het leven in de kam-
pen. Aansluitend was er onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
gelegenheid om met de andere 
geportretteerden na te praten en 
de foto's te bekijken. x

Heemstedenaren 
onder bezetting

overveen - Sinds afgelopen vrijdag 
staan de (social) media bol van feiten 
en vooral meningen over een voorval 
in strandtent Parnassia aan Zee in 
Overveen. Het draait om de bejege-
ning door eigenaar Hans Slewe van 
een klant in rolstoel en diens echtge-
note. De klant in kwestie is bovendien 
een bekende Nederlander: literatuur-
criticus Pieter Steinz, die getroffen 
is door de ziekte ALS en afgelopen 
zaterdag zijn laatste bijdrage in NRC 
Handelsblad schreef.

door Marilou den Outer

Steinz' vrouw Claartje doet in een 
'Ikje' in die krant kort verslag van 
haar ervaring in Parnassia. Zij kwa-
men afgelopen maandag samen 
naar de strandtent. Zij om even te 
zwemmen in zee, hij om van het 
uitzicht te genieten. Bij aankomst 
op het terras legt Claartje Steinz uit 
dat haar man niet kan eten en drin-
ken. Volgens de medewerker die zij 
sprak, was dat geen probleem. Toen 
zij tien minuten later uit het water 
kwam, bleek er opeens wel een pro-
bleem; een serveerster vroeg wat 
haar man wil bestellen en mevrouw 
Steinz vertelde haar, dat zij net toe-
stemming had gehad van haar colle-
ga. De serveerster antwoordde met 
een: 'Nee dat mag niet. Daar beslist 
de baas over.' Steinz loopt mee naar 
de baas (Hans Slewe -red.), die tegen 
haar zegt: 'Ja, maar dat kan zomaar 
niet. Roep de jongen, die toestem-
ming heeft gegeven. Uw man kan 

niet eens praten.' Aldus Claartje 
Steinz in NRC Handelsblad.
In diezelfde krant reageert Slewe 
met excuses. 'Zeer betreurenswaar-
dig dat het zo is opgevat.' En: 'Toen 
mevrouw boos bij mij kwam, heb 
ik uiteraard gezegd dat zij beiden 
welkom zijn op het terras.' 'Miscom-
municatie.'
Intussen waren tientallen mensen 
op sociale media al 'los' gegaan, 
mede naar aanleiding van een 
Twitterbericht van het satirische 
stripduo Fokke en Sukke: 'Eigenaar 
Parnassia tegen de echtgenote van 
Pieter: "Hij kan niet eens praten. 
Dat kunnen we hier echt niet heb-
ben."'
De Facebookpagina Parnassia aan 
Zee stond in mum van tijd bol van 
de reacties. Vrijwel uitsluitend 
negatieve richting Slewe en ook 
waren er oproepen de strandtent 
te boycotten.  Pas toen hij een 
suggestie oppikte om een flinke 
donatie te doen aan Stichting ALS 
Nederland, keerde het tij enigszins. 
Slewe besloot de dagopbrengst van 
zondag 9 augustus te storten aan 
de stichting en plotseling viel het 
woord 'respect' op Facebook. Vooral 
toen hij zondagavond de kassabon 
met dagomzet toonde: ruim 16.000 
euro.
'Storm in een glas water. Social 
media is o zo sociaal...', verzuchtte 
een Facebooker in de slotfase.
Pieter Steinz zou de excuses van 
Parnassia-eigenaar Slewe inmiddels 
hebben aanvaard. x

Strandtent Parnassia ligt 
onder vuur op social media

Na incident met ALS-patiënt

Parnassia in Overveen kreeg een stortvloed aan kritiek over zich heen (Foto: 
Marilou den Outer).
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Omgang en verhuizing

Cursussen, Opleidingen en Trainingen

Leden
gezocht!

Bennebroekse BIG BAND 
in oprichting

Samen Jazzy/Populaire muziek spelen
o.l.v. een professionele Bigbandleider?

Kom dan langs op: 
7 september om 20.00 uur.

Waar? Bennebroek, Zandlaan, 
helemaal achterin, rechts 

clubgebouw KNA 
(neem je instrument mee)

Meer informatie:
www.knabennebroek.nl/kna big band

of bel Diana: 06 46235776

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

SEIZOENSOPRUIMING
STEIGERMEUBELEN

tot
50% KORTING

 
Marsmanplein 23, Haarlem

tel. 023- 711 03 92
 

openingstijden do.vr.za
van 10.00 tot 17.00

www.steigermeubels.com

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?

BABY, PEUTER, KLEUTER-
MUZIEK!

Start herfstcursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag vanaf 7 september
Indeling naar leeftijd
vanaf 4 mnd. - 6 jaar.

Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding



heemstede - Kringloopwinkel Dorcas 
uit Heemstede moet eind dit jaar het 
pand aan de Havenstraat verlaten. 
Probleem: er is nog geen alternatieve 
ruimte gevonden voor de winkel in 
tweedehands spullen voor het goede 
doel. De winkel, waar tachtig vrijwil-
ligers werken, zoekt dus op korte ter-
mijn een plek van duizend vierkante 
meter.

door Marilou den Outer

Deze dinsdag is spannend als alle 
dinsdagen voor de vrijwilligers van 
dienst; wat is er de afgelopen dagen 
allemaal binnengebracht? "Enorm 
veel vandaag", zegt Marijke Bos 
opgewekt. Zij werkt nu bijna een 
jaar voor Dorcas. Met tien vrouwen 
wordt hard gewerkt om alle spullen 
van de opslagruimte naar de win-

kel te brengen. De sfeer is gezellig 
en ontspannen. "Kijk nou eens wat 
een mooi boek over de Bavo er is 
binnengekomen!", zegt een vrijwil-
ligster tegen Marijke en samen bla-
deren ze er even doorheen.
Het assortiment in de ruimte van 
de voormalige Suzukidealer aan de 
Havenstraat is breed. Van kleding 
tot lp's, boeken, servies en meubels 
en televisietoestellen. De opbrengst 
van de verkoop gaat naar projecten 
voor de allerarmsten. Dorcas Heem-
stede steunt momenteel vooral een 
project in centraal Tanzania, om 
inwoners daar beter toegang te 
geven tot schoon en veilig drinkwa-
ter. Daarnaast adopteert de winkel 
in Heemstede opa's en oma's, om 

het leven van ouderen in Afrika en 
Oost-Europa te verbeteren, en ook 
een student in Kenia.
"Wat mij destijds zo sterk aantrok 
in Dorcas, was dat zij een van de 
meest transparante goede doe-
lenorganisaties in Nederland is", 
aldus initiatiefneemster Saskia van 
Ooijen. "Er blijft zo min mogelijk 
geld aan de strijkstok hangen en 
dat betekent een zo hoog mogelijk 
bedrag naar het goede doel. In het 
verlengde daarvan zoeken wij uiter-
aard ook een ruimte, die een zo laag 
mogelijke huur heeft."
Van Ooijen geeft aan dat inmiddels 
al uitgebreid gezocht is naar vervan-
gende winkelruimte. Ook met de 
gemeente is gesproken, maar tot nu 
toe zonder resultaat. "Het liefst zou-
den we in Heemstede blijven. Hier 
is de winkel begonnen, hier hebben 
we onze klantenkring. Maar als het 
niet anders kan, is de directe omge-
ving ook prima uiteraard", aldus de 
Heemsteedse.
Dorcas is een internationale hulp-
organisatie, die in 1986 is gestart. 
Momenteel lopen er 166 projecten 
in 17 landen. De kringloopwinkel 
in Heemstede bestaat sinds septem-
ber 2012. x
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Zondag 16 augustus

10.00-15.00 uur | Workshop Hor-

moonyoga

Hormoonyoga vitaliseert op fysiek 
en energetisch niveau en heeft voor 
alle vrouwen voordelen, ook voor de 
vrouw die nog niet in de overgang 
zit en haar gezondheid en vitaliteit 
wil behouden en versterken. Ook 
kan hormoonyoga een positief effect 
hebben bij PMS-klachten of fertili-
teitsproblemen.
Yogastudio Kleverpark, Haarlem.

Maandag 17 augustus

09.15-12.30 uur | Start Maandagoch-

tendyoga

Start je week fit en ontspannen 
met Okido Yoga (09.15-10.45 uur), 
Easy Yoga (11.00-12.30 uur) in het 
centrum van Haarlem. Eerst een uur 
actief, afwisselend, fysiek bezig zijn 
en daarna ruim de tijd voor ontspan-
ning en meditatie. De Easy Yoga is 
iets rustiger.
Diana Aben, Haarlem.

Dinsdag 18 augustus

18.30-20.30 uur | Workhop 'Hug 

yourself'

Hoeveel lijstjes onthoud je in je 
hoofd? Hoeveel dingen die je zou 
moeten doen, ontgaan je? Voor 
wie is deze workshop: voor iedere 
ondernemer, zelfstandige professio-
nal en actieve werknemer, die af wil 
van de drukte en chaos in z'n hoofd.
Jan Mulder, Haarlem.

Woensdag 19 augustus

10.00-11.30 uur | Introductiework-

shop 'Art of Living Happiness'

In deze introductieworkshop van 
anderhalf uur maak je kennis met de 
basisprincipes van Art of Living voor 

een gezond en gelukkig leven. Met 
praktische ademhalingstechnieken, 
die je meteen thuis kunt toepassen.
Art of Living, Haarlem.

Donderdag 20 augustus

09.30-12.00 uur | Yoga en de elemen-

ten aan zee

Stap uit de drukte van alledag en 
begin je dag aan het zomerse strand 
bij de vloedlijn. Te midden van de 
elementen aarde, water, vuur en 
lucht kom je weer helemaal tot 
jezelf.
Helen Kissels, Zandvoort aan Zee.

Zaterdag 22 augustus

11.00-13.00 uur | Stembevrijding met 

levenslied

Stap voor stap op zoek naar jouw 
eigen stem, naar vrijuit zingen. Voe-
len waar je stem het lekkerst klinkt. 
Zingen zoals je bent op dit ene 
moment, met je schroom, ongemak 
en kwetsbaarheid, en met je kracht. 
In het stembevrijdingskoor doen we 
zang-, adem-, en meditatieve oefe-
ningen. We improviseren; één noot 
of klank kan al genoeg zijn. En we 
zingen Nederlandse levensliederen.
Yvonne Wijers, Heemstede.
19.30-23.45 uur | Buddha @ the Beach 

Danceparty bij De Haven van Zand-

voort

De dj's verzorgen een zonnige muzi-
kale mix, afgewisseld met de nodige 
lekkere funk, soul, rock en heden-
daagse dance.
Buddha Events, Zandvoort.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Maandagochtend Yoga (Foto: pr).

Jan Mulder (Foto: pr).

Yoga aan Zee (Foto: pr).

Buddha @ the Beach Danceparty 
(Foto: pr).

Ja, ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van deze krant. 
(minimum leeftijd: 13 jaar)

VAKANTIEWIJK  VASTE WIJK

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE 

OF DAARNA!

Wil je nog iets extra’s verdienen in de vakantie 
of een vaste wijk  voor na de vakantie? 

Meld je dan nu gelijk aan!

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) • 
naar Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 
10007, 2200 VB Noordwijk. 
Scan de QR code of ga naar: • 
www.buijzepers.nl/verspreiding/bezorger.asp
Mail naar: secretariaat@buijzebestelnet.nl• 
Bel: 071-364 34 34• 

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Kringloopwinkel Dorcas in 
Heemstede luidt noodklok

Op zoek naar duizend vierkante meter

In de opslagruimte van de kringloopwinkel, links Marijke en rechts Petra (Foto: 
Marilou den Outer).

heemstede - De zomerkampen van 
Scouting WABO Heemstede zijn 
voorbijgevlogen. De welpen heb-
ben een avontuur beleefd met het 
feestvarken in Heiloo. De Scouts 
zijn naar het internationale kamp 
Haarlem Jamborette geweest en de 
Sherpa's op fietskamp naar Texel. 
Met de zomerkampen nog vers in 
het geheugen, start WABO Heem-
stede op zaterdag 22 augustus het 
nieuwe seizoen met een open dag 
voor meiden tussen de 6,5 en 18 
jaar. Er is een inloop van 10.00 
tot 14.00 uur. Locatie is het Groe-
nendaalse Bos (over de brug bij de 
Ritzema Boskade in Heemstede). 
Voor meer info: www.waboscou-
ting.nl. x

Start nieuw 
seizoen scouting

WABO zorgt voor veel pret gedurende 
het scoutingjaar (Foto: pr).
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Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

“Die angst, om boodschap-
pen te doen of auto te rijden. 
Het beheerst mijn leven.”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

En als dat wel gebeurt, dan conse-
quent en adequaat optreden."
PvdA-fractievoorzitter Henk Schell, 
die net als D66 en Hart voor Bloe-
mendaal in afgelopen weken vra-
gen stelden aan het college over 
deze kwestie op Park Brederode, 
toont zich, gevraagd om een reac-
tie, "teleurgesteld dat dit kon 
gebeuren nadat we enige tijd gele-
den een nogal verontrustend rap-
port kregen van de waarnemend 
burgemeester over de bestuurlijke 
cultuur in Bloemendaal. Wat ik ver-
der écht onbegrijpelijk vind, is dat 
de wethouder niet onmiddellijk in 
actie kwam toen Rob Smit mede 
namens anderen, bij ons aan de bel 
trok en insprak in de raadscommis-
sie grondgebied. Er zal dus inder-

daad geen formele opdracht door 
het college aan de ambtenaren op 
het gemeentehuis zijn verstrekt, 
maar het is voor mij onbestaanbaar 
dat die geheel en al op eigen houtje 
op hun gemak de aanstaande ver-
koop van die grond zijn gaan voor-
bereiden. Uit eigen initiatief doen 
zij zoiets nooit. Ik vind het dus ook 
uiterst kwalijk dat zij nu door het 
bestuur de zwartepiet krijgen toe-
gespeeld."
Schell vervolgt: "Gezien de acties, 
die door de beide ambtenaren is 
ondernomen, snap ik dat de eige-
naar van de villa ervan uitging dat 
de zaak zo goed als beklonken was. 
Maar er valt wel een té grote mate 
van voortvarendheid te verwijten 
met het plaatsen van dat hek." x

overveen - Ze wonen pas vijf jaar in 
Overveen en hebben toch al de bur-
gemeester op bezoek gehad. Dat 
overkwam het echtpaar Jaap en Trien-
tje Lustig-Haitsma afgelopen week 
op de dag waarop ze 60 jaar waren 
getrouwd. "Het was wel wat vroeg; om 
negen uur 's ochtends vanwege ande-
re afspraken, die zij die dag had. Maar 
burgemeester Emmens is een heel 
spontane vrouw. Toen we op de foto 
gingen, stond ik wat wankel zo zon-
der rollator, en meteen bood ze haar 
arm aan als steun", vertelt mevrouw 
Lustig twee dagen later. Op tafel in 
de woonkamer in Overveen staan kof-
fie, taart en een dik fotoboek, dat de 
oudste dochter, Irma, heeft samenge-
steld voor het 60-jarig huwelijksfeest 
van haar ouders.

door Marilou den Outer

Het echtpaar kwam in Overveen 
terecht na vele jaren in Amster-
dam en als laatste dertig jaar in 
Purmerend te hebben gewoond. 
Nu dus dicht bij hun oudste doch-
ter die vlakbij, in Haarlem, woont. 
In het begin hadden ze bovendien 
vaak aanloop van de kleinkinderen, 
die toen op het Kennemer Lyceum 
zaten, aan de overkant van hun 
straat. Overveen bevalt hen prima. 
"Een heel mooi stekkie hier!", aldus 
de heer Lustig. "Het is een mooi 
huisje en we boffen dat we op de 

begane grond zitten", vult zijn 
vrouw aan.
Jaap en Trientje leerden elkaar op 
heel jonge leeftijd kennen, vlak na 
de oorlog. Jaap Lustig (1930) werd 
zoals zovele stadskinderen in die 
tijd naar het platteland gestuurd 
om 'aan te sterken'. Honger heeft hij 
overigens niet geleden, zo zegt hij. 
Als 8-jarige was hij met zijn vader en 
moeder naar Amsterdam gekomen. 
Vanuit Spakenburg. "Als baby had 
ik een kapje op en een rokje aan, in 
Spakenburgse dracht." Daarna naar 
de grote stad, maar nog altijd wel 
in een beschermende kerkelijke, 
gereformeerde, omgeving. Als heel 
jonge jongen hielp Jaap mee de ver-
zetskrant Trouw te bezorgen, die 
sinds 1943 illegaal verscheen. "Ik 
verstopte de kranten in een heel 
wijde pofbroek."

Vonk
In de naoorlogse aansterkperiode 
kwam hij terecht in Groningen. In 
het dorp Oldekerk, in het Wester-
kwartier, kwam hij spelend met 
andere kinderen in aanraking met 
Trientje (1932). Er was een vonk 
overgeslagen en eenmaal terug 
in Amsterdam, bleven ze elkaar 
opzoeken, zij het per brief.  Trientje 
was een kind uit een familie, die al 

vier generaties lang molenaar was 
en sinds 1899 in Oldekerke. In de 
oorlog werd de molen gevorderd. 
Mevrouw Lustig: "De molen had 
inmiddels al geen wieken meer en 
op de onderkant werd een kantoor 
gebouwd. Daar hebben twaalf Duit-
se soldaten vijf jaar lang gezeten. 
Gelukkig was de sfeer niet vijandig. 
Het waren ook maar jongens, die 
gestuurd waren. Ze hadden schuil-
kelders gemaakt en als er wel eens 
gevaar dreigde, dan riepen ze ons 
om ook in de kelder te komen. Maar 
ik herinner me wel dat mijn oudste 
zuster op gegeven moment al vroeg 
het huis uit werd gestuurd. Uit voor-
zorg, zodat ze geen band met een 
van die soldaten zou kunnen krij-
gen."
Jaap en Trientje verloofden zich in 
1952. Omdat trouwen er nog niet in 
zat, ook vanwege de woningnood, 
ging Trientje eerst inwonen bij een 
tante in Haarlem. Doordeweeks 
werken bij de bakkerij, onder ande-
re Piet van de Nagel, later bij kruide-
nierszaak Pols. En in het weekeind 
op de fiets naar Amsterdam. In 1955 
uiteindelijk konden ze trouwen en 
settelen in Amsterdam.
Het jubilerende echtpaar heeft drie 
kinderen en vier kleinkinderen. x

Diamanten huwelijk
Jubileum voor echtpaar Lustig-Haitsma

Jaap en Trientje Lustig-Haitsma zijn zestig jaar getrouwd (Foto: Marilou den 
Outer).

Vervolg van voorpagina

bennebroek/heemstede - Op zaterdag 
29 augustus vindt de open dag plaats 
van het Creatief Centrum Bennebroek 
(CCB). Het CCB sluit haar dertigjarig 
jubileum af met een expositie waarin 
deze keer eens het werk van eigen 
docenten de volle aandacht krijgt.

De expositie is te bezichtigen tijdens 
de open dag in de hal en gang van de 
sfeervolle Oude Meelfabriek.
Op deze dag zijn er tevens docen-
ten en bestuursleden aanwezig om 
uitleg, demonstraties en informatie 
te geven over de cursussen, die in 
het komend seizoen gehouden wor-
den. Voor alle cursussen die in het 
najaars (aanvang op 14 september) 
gehouden worden, kan men zich 
ter plekke aanmelden.
De open dag wordt gehouden op 29 
augustus van 11.00 tot 14.00 uur in 

de Oude Meelfabriek, Glipperweg 
94 in Heemstede. x

Creatief Centrum houdt open dag

Het werk van de eigen docenten krijgt 
de volle aandacht (Foto: pr).

heemstede/vogelenzang - Casca zoekt 
begeleiders voor de Gezond Natuur 
Wandelingen op regelmatige en vrij-
willige basis (één of twee keer per 
maand).

Men kan een wandelgroep begelei-
den tijdens de Gezond Natuur Wan-
delingen op Landgoed Leyduin op 
woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Elke week wordt - het hele jaar 
door - op dezelfde plaats en tijd ver-
zameld voor een gratis wandeling 
van een uur. De route kan variëren 
en de wandeling gaat altijd door.
Iedere week wandelt de groep een 
uurtje door de natuur van het land-
goed. Onderweg wordt af en toe 
even stil gehouden om te genieten 
van de omgeving. Na de wandeling 
is er koffie of thee.
Per groep zijn er twee vrijwilligers 
nodig. Zij maken deel uit van een 

sportieve, enthousiaste groep vrij-
willigers en krijgen goede onder-
steuning. Voor meer informatie 
over het begeleiden van de wande-
lingen kan men contact opnemen 
met Marja Tol: mtol@casca.nl. Men 
kan ook bellen (dinsdag, woensdag 
of donderdag tussen 09.00 en 13.00 
uur): 023-5483828 (kies 1). x

Casca zoekt begeleiders 
voor natuurwandelingen

Iedere week vinden de Gezond Natuur 
Wandelingen plaats (Foto: pr).

vogelenzang - Men kan de kunstex-
positie in Huis Leyduin in Voge-
lenzang nog steeds bezoeken. De 
openingstijden zijn tot 14 augus-
tus gewijzigd. Men is welkom op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 
uur. 'Afslag Leyduin' is een expo-
sitie van De Vishal op locatie met 
kunstenaars Corrie Swaak (foto-
grafie), Erik de Bree (collages) en 
Helmuth van Galen (schilderijen). 
Thema's in het werk van de kun-
stenaars zijn de landschappen van 
verdwenen werelden, het land-
schap van patronen en imaginai-
re landschappen. De entreeprijs 
bedraagt 2,50 euro. Men vindt 
Huis Leyduin aan de Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51. x

Andere tijden 
expo Leyduin
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

MASSAGE
- Thaise massage

-Ontspanning massage
-Rug,schauder massage

-Olie massage
35, euro(met deze

advertentie meenemen2,50
korting zomeractie)

Generaal Cronje 3zw(naast
de Wibra)geen sex
tel:06-34417034

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

CURSUSMARKT
Tekenen, Hardlopen, Yoga,

Solliciteren en meer...
ZATERDAG 29

Bibliotheek Haarlem
Gasthuisstraat 32

Dank aan
Frater Andreas

Gebed verhoord
---

 

Binnenkort een
PUP IN HUIS?
of hond uit buitenland?
Kom naar de lezing over
het nieuwe socialiseren.

Hillegom:
vrijdag 28 aug 19:30-22:00
Een goede voorbereiding

voor je hond.
info: www.coachjehond.nl

 

BRIDGE
Wij bridgen op

woensdagmiddag vanaf
13.30

in de Laan van Berlijn in
een ontspannen sfeer.

Interesse ? Bel
023-5340660

OPRUIMING!
tot 50% korting

kwaliteits eet-salontafels
eiken-kersen-noten-teak

enkele massief eiken
kasten.Open do vr za

Marsmanplein 23, Haarlem
023-711 03 92

kijk ook op
vanderschaftmeubelen.nl

voor maatwerk

Nieuwe lessen Argentijnse
TANGO

Iedere maandagavond in
Café TapUit op de

Wagenweg
Om 19.00 uur Beginners.

Vanaf 7 september a.s. met
Vitor Costa en Manuela

Rivero.
Opgave en Info via

06-36196798 of
john tango@hotmail com

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

Start herfstcursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag vanaf 7 september
Indeling kind op leeftijd.

Vanaf 4 maanden.- 5 jaar.
Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

GITAARLES
Jong en oud, evt. thuis.

Gratis proefles.
Speel binnenkort je

favorieten!
www.ploiiiiiink.nl

06-42505049

ANTIEKMARKT
 

HAARLEM , OP DE DREEF
 

zaterdag 15 augustus
 

zaterdag 5 september
 

zaterdag 19 september
 

info 06-10144717
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heemstede - De Raad van State (RvS) houdt vandaag, donderdag 13 augustus, 
een spoedzitting over de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna. De 
Fietsersbond en Wandelnet hadden om een spoedprocedure gevraagd, omdat 
ze vinden dat fietsers en wandelaars de dupe zijn van de afsluiting van de 
overweg door ProRail. Het spoorbedrijf plaatste er afgelopen najaar een hek, 
maar moest dit weghalen op last van een dwangsom na de uitspraak van de 
bestuursrechter dit voorjaar, dat het om een openbare weg gaat. De Gemeente 
Heemstede verleende uitstel, omdat zij vond dat ProRail de uitspraak van de 
RvS mocht afwachten, die zich ook nog over de kwestie buigt.

door Marilou den Outer

Spoedzitting van RvS over 
spoorwegovergang Alverna

'Fietsers en wandelaars nu de dupe van afsluiting'

Volgens de Fietsersbond en Wandel-
net was de plaatsing van het hek ille-
gaal (Foto: Marilou den Outer).

Kraanwater blijkt gewild

bloemendaal - Kraanwater is gewild. Dat bleek vorige week in Bloemendaal aan 
Zee waar PWN drinkwater uitdeelde aan strandbezoekers. Terwijl de zon door-
kwam, hielp wethouder Duurzaamheid Richard Kruijswijk (rechts) mee met het 
aanbieden van bekertjes vers getapt kraanwater. Het water vond gretig aftrek. 
De wethouder: "Zeker op warme stranddagen is beschikbaarheid van drink-
water belangrijk. De strandttenten van Bloemendaal aan Zee hebben genoeg 
aanbod, maar er is altijd behoefte aan water op weg ernaartoe of water los van 
bezoek aan een strandtent. Kraanwater is minstens zo gezond als voorverpakt 
water en meer dorstlessend dan frisdrank. Het kraanwater in Nederland voldoet 
zelfs aan strengere kwaliteitseisen dan bronwater. Een kraanwatertappunt is 
trouwens niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu, want 
hiermee kun je je flesje opnieuw vullen. Weggooien in de afvalbakken is goed, 
maar hergebruik is beter." (Foto: Gemeente Bloemendaal) x

haarlem - Een verrassende nieuwe 
editie van 'Cirque Stiletto' met Karin 
Bloemen is van 28 tot en met 30 
augustus te zien in Stadsschouw-
burg Haarlem. Bloemen combineert 
hierin haar eigen hoge C met Circus, 
Cabaret, Chanson, Comedy en Clow-
nerie.

"Ik sta te trappelen als een circus-
paard om de piste in te gaan", aldus 
Karin Bloemen. "Al mijn hele leven 
heb ik een passie voor het circus! 
Voor de puurheid en de echtheid. 
Bij het circus krijgt fake geen kans. 
Ik heb veel respect voor circusar-
tiesten, die hun hele leven wijden 
aan die zeven of acht minuten in 
de piste!"
In Cirque Stiletto 3 wordt Karin 
Bloemen tot haar grote vreugde 
omringd door de Wëreldbänd. 
Zes muzikale fenomenen, die 
gezamenlijk maar liefst meer dan 
vijftig instrumenten bespelen. Al 
in de voorgaande Cirque Stiletto 
oogstten zij een en al lof. Een 
komische, muzikale fratsengroep 
van wereldformaat. Opmerkelijke 
gast in dit circusspektakel is de 
Italiaanse Lady LaLa McCallan. 
Deze spraakmakende dragqueen 
weet zowel een extravagante ope-
radiva met drie octaven, als een 
charismatische jongeman in één 

persoon te verenigen. Met haar 
spectaculaire act gooide Lady LaLa 
McCallan hoge ogen in 'Italia's Got 
Talent' en sindsdien trekt zij overal 
ter wereld volle zalen. Natuurlijk 
staan er wederom internationaal 
bekroonde circusacts op het pro-
gramma, die garant staan voor 
spanning, schoonheid en sensa-
tie. Hierbij is ook een ludieke rol 
voor de kunsten van Bloemen en 
de Wëreldbänd weggelegd. Voor 
meer informatie en/of kaarten, tel. 
023-5121212. Ook kan men kijken 
op www.theater-haarlem.nl. x

Bloemen met 'Cirque Stiletto' 
in Stadsschouwburg Haarlem

Karin Bloemen is van 28 tot en met 30 
augustus te zien in de Spaarnestad 
(Foto: pr).

'De Alverna-zaak wordt door de 
gemeente en ProRail op de lange 
baan geschoven en omwonende fiet-
sers en wandelaars dreigen de dupe 
te worden', zo schrijven Fietsersbond 
en Wandelnet in een persbericht. Zij 

zijn het niet eens met de medede-
ling van de gemeente, dat het 'goed 
gebruik' is om uitstel te verlenen. 
'Het neerzetten van het hek, in een 
nachtelijke actie, was illegaal', zo 
stellen zij. Bovendien, zeggen zij, 

kan de uitspraak van de RvS nog wel 
een jaar op zich laten wachten, dat 
duurt te lang.
ProRail heeft zich altijd op het stand-
punt gesteld, dat de onbewaakte 
overgang te onveilig is. Bij de over-
gang Alverna stond jarenlang een 
klaphek, dat met de hand bediend 
moest worden.  Zowel langzaam ver-
keer als auto's konden erdoorheen. 
Het bedrijf wil in heel Nederland af 
van dergelijke overgangen. Om die 
reden is ProRail in beroep gegaan 
bij de RvS tegen de uitspraak van 
de bestuursrechter. 27 augustus om 
20.00 uur houdt de bezwarencom-
missie in het gemeentehuis van 
Heemstede een hoorzitting over het 
bezwaarschrift van ProRail tegen de 
opgelegde last onder dwangsom, in 
verband met het ongedaan maken 
van de sluiting van de spoorwegover-
gang. Ook het bezwaar van Wandel-
net en Fietsersbond tegen de verlen-
ging van de begunstigingstermijn 
wordt dan behandeld. x

heemstede - De excursiegroep van 
Casca gaat op dinsdag 15 septem-
ber met de trein naar het Spoor-
wegmuseum. Voor deze excur-
sie geldt dat men goed ter been 
moet zijn. Er wordt om 08.45 uur 
verzameld in de hal van station 
Heemstede-Aerdenhout. De kos-
ten zonder Museumkaart zijn 38 
euro, met Museumkaart bedragen 
deze 22 euro. Inbegrepen zijn: 
koffie met appelgebak, rondlei-
ding en organisatiekosten Casca. 
Niet inbegrepen zijn: lunch, even-
tuele consumpties en reiskosten. 
Opgeven en betalen kan, zolang 
er plaats is, tot en met maandag 
31 augustus. Bij inschrijving bij 
de kassa in De Luifel (Herenweg 
96, Heemstede) dient men gelijk 
de betaling te voldoen. Dit kan via 
een machtiging. Men kan ook de 
kosten contant afrekenen of pin-
nen bij de kassa. Men ontvangt 
dan een deelnamebewijs. x

Excursie naar 
Spoorwegmuseum

haarlem/regio - De Bibliotheek Zuid-
Kennemerland stelt haar vestigingen 
beschikbaar voor het inzamelen van 
plastic PET-flessen, die rondzwerven 
in de natuur en op straat. Hiermee is 
de bibliotheek actief bezig met duur-
zaamheid en toont zij haar betrok-
kenheid met maatschappelijke duur-
zaamheidsprojecten van in dit geval 
Stichting Klean.

"Wij, de mensheid, zijn zo sterk dat 
we de aarde kunnen redden." Dat zei 
astronaut Wubbo Ockels in zijn toe-
spraak voor zijn overlijden. Ook zei 
hij: "Elke bijdrage, hoe klein ook, is 
belangrijk." Met het project 'Plastic 
Madonna' wil Stichting Klean bewij-
zen hoe belangrijk kleine bijdragen 
zijn in de strijd om de plastic soep 
een halt toe te roepen.
Van 10 augustus tot en met 30 sep-
tember staan verzamelbakken in 
bibliotheekvestigingen. Na 30 sep-

tember wordt het plastic gerecycled. 
Met dit gerecyclede plastic worden 
met 3D-printers kleine stukje van 
de Plastic Madonna gemaakt. Geza-
menlijk vormen al die stukjes de 
Plastic Madonna, een beeld van 
een liggende vrouw die haar kind 
de borst geeft, met een lengte van 
circa twaalf meter. Tijdens de Olym-
pische Spelen in 2016 zal het beeld 
onthuld worden op het strand van 
Rio de Janeiro.
Stichting Klean motiveert zoveel 
mogelijk mensen om één keer per 
dag één stuk zwerfvuil (bij voorbaat 
plastic) op te ruimen.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl, 
www.stichtingklean.nl en op www.
plasticmadonna.nl. x

Vestigingen bieb inzamelpunt 
voor duurzaamheidsproject

Zo moet het er volgend jaar ongeveer 
uitzien op het strand van Rio de Janei-
ro (Foto: pr).
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vogelenzang - Drie jaar nadat de vlakte 
voor Huis Leyduin werd afgeplagd tot 
op het schone zand, bloeien er voor 
het eerst zo'n dertig rietorchissen. 
Voor Kees Planqué, de vrijwilliger 
van Landschap Noord-Holland die de 
plantengroei op de voet volgt, een 
heel leuke verrassing.

De graslanden liggen tussen de 

spoorlijn en het bos van de Bui-
tenplaats. Tot 1900 waren het 
schraallanden, voedselarme gras-
landen waar veel verschillende 
bloemen groeiden. Door het 
gebruik van kunstmest verdwe-
nen de bloemen en ontstond er 
een eentonig productiegrasland. 

Verwijdering van de rijke bouw-
grond in 2012 haalde veel mest-
stoffen weg, waardoor zich op 
het onderliggende zand nieuwe 
planten konden vestigen. Omdat 
er kalkrijk kwelwater naar de 
oppervlakte komt, kan de bodem 
langzaam verder schoon worden. 
De begroeiing met de bloemrijke 
vegetatie komt terug.

Bloemenweelde
Samen met de rietorchissen 
verschenen tot nu toe onder 
meer paddenrus, moerasrolkla-
ver, geelhartje, echte koekoeks-
bloem, waterpunge, blauwe en 
zeegroene zegge. In de nattere 
delen zijn beekpunge, rode water-
ereprijs, sterrekroos, tandzaad en 
smalle waterweegbree gevonden. 
Allemaal soorten die in dit soort 
schraallanden thuishoren en een 
aanwijzing dat dit project van 
Landschap Noord-Holland zich in 
een goede richting ontwikkelt.
De graslanden zijn te bekijken 
onder andere vanaf de Manpad-
slaan in Vogelenzang. x

Eerste orchideeën gevonden op 
geplagde weilanden bij Leyduin

Natuurlijke verrassing in Vogelenzang

Graslanden en Huis Leyduin (Foto: Jaco Diemeer).

In de prachtige omgeving van het 
Sauerland is er volop gelegenheid 
voor activiteiten in de buitenlucht 
én voor ontspanning! Bezoek 
een van de mooie meren, ga naar 
natuurpark Bruchhauser Steine met 
de reusachtige rotsen of wandel in 
het landschap vol mooie dorpjes, 
bossen en dalen? Na een dag in de 
natuur kom je in de wellness van 
het hotel helemaal tot rust.

Je logeert in Hotel Niedersfeld in 
het gezellige plaatsje Winterberg in 
het Sauerland. Het hotel staat
onder leiding van de Nederlandse 
familie Schepers en heeft een res-
taurant, grote buitentuin, bierstube, 
speelhoek, speelweide, kegelbaan, 
zwembad en wellness.

Heerlijk genieten 
in het Sauerland

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 80258.

euro p.p.
119

Inbegrepen
• 4x overnachting met ontbijt
• 1x fl es mineraalwater per kamer
• dagelijks gebruik van verwarmd 
 binnenzwembad, Finse sauna en
 infraroodcabine
• gratis wifi 
• gratis parkeren
• fi ets-en wandelinformatiepakket
• gratis met de bus en trein door heel 
 Sauerland (met de Sauerland Card), 
 ter plaatse te ontvangen

Prijzen 5-d type 5-d type  
‘standaard’ ‘comfort’

11/08- 31/10 119 139

Prijzen in € p.p. o.b.v. tweepersoonskamer 
type ‘standaard’ of type ‘comfort’.
Niet inbegrepen: 
reserveringskosten 
(€20,-) en kosten 
Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 80258

heemstede - Sinds afgelopen maan-
dag kan men voor een driegangen-
maaltijd weer terecht bij Casca in 
Eethuis de Luifel, aan de Heren-
weg 96 in Heemstede. Van maan-
dag tot en met donderdag kookt 
de kok met verse producten. Men 
kan voor het diner kiezen of men 
één, twee of drie gangen wil. 
Reserveren kan tot op de dag zelf 
tot 10.00 uur bij de receptie van 
Casca, tel. 023-5483828 (optie 1). 
Men kan aan tafel vanaf 17.15 uur. 
Om 17.45 uur kunnen bezoekers, 
die alleen komen maar wel graag 
samen willen eten, aanschuiven 
aan de stamtafel. Eén paar keer 
per maand is er een themamaal-
tijd. De eerste themamaaltijd is op 
maandag 31 augustus. Er is dan 
een Italiaans buffet. De kosten 
voor een driegangendiner of the-
mamaaltijd zijn 9,95 euro. Voor 
meer info: www.casca.nl. x

De Luifel 
als eethuis

Hoe durft de woordvoerster van de gemeente Bloemendaal tegen de jour-
nalist van Het Weekblad te beweren dat het stuk land bij Meerzicht 'snip-
pergroen' is? (30 juli) Wie heeft dat haar ingefluisterd? Snippergroen is 
inderdaad een term die de gemeente gebruikt. Sinds 26 maart 2010 zijn 
de Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloe-
mendaal 2010 - 1 van kracht. Onder 'snippergroen' wordt in deze Beleidsre-
gels verstaan: in beginsel onbebouwde kavels gemeentegrond (waaronder 
water is begrepen) met een maximale grootte van 150 m2 per verzoeker, 
direct aansluitend op eigendom van verzoeker. Maximaal 150 m2. Bij Meer-
zicht gaat het om een kavel van 770 m2, ruim vijf keer zo veel.
Even vreemd is dat kennelijk in een maandelijks overleg van gemeente 
en Park Brederode CV dit stukje 'snippergroen' ter sprake is gebracht en 
dat Park Brederode CV daar meldde dat misschien wel goed zou zijn als 
de eigenaar van Meerzicht dit stukje erbij zou kunnen kopen. Volgens de 
woordvoerster heeft de gemeente dat stuk toen "...meteen opnieuw laten 
inmeten." Bizar. Dit "opnieuw"? Het was helemaal nog nooit ingemeten. En 
dat "meteen"? Dat doet denken dat het feitelijk inmeten in augustus 2014 
zeer kort volgde op dat gesprek van de gemeente met de projectontwik-
kelaar. Maar de juridische, kadastrale afsplitsing was al in mei 2014.
En dan een laatste punt. Eind 2014/begin 2015 doet Park Brederode CV 
aan een beleidsmedewerker van de gemeente mondeling een verzoek 
om A11906 te verkopen. Uit de reacties van diverse wethouders blijkt dat 
het verzoek bij deze beleidsmedewerker is bijven steken. Maar waarom 
kwam dit verzoek van Park Brederode CV? Die is geen eigenaar van A11906. 
Dat weet iedere ambtenaar, iedere wethouder. Als deze informatie over 
de datum van het verzoek die de gemeente aan de journalist gaf, correct 
was, werd er derhalve afgesplitst en ingemeten voordat er een verzoek tot 
verkoop was. Opnieuw: bizar. Zonder enige reden kosten maken? Onge-
loofwaardig. Of maakte de gemeente geen kosten? Betaalde Park Brede-
rode CV deze kosten? Dat hebben de betrokken ambtenaren ons overigens 
verteld.
Het gaat hier dus om twee leugens, althans halve waarheden en grove 
slordigheden van de kant van de gemeente, en één duister een-tweetje van 
de projectontwikkelaar en een ambtenaar of ambtenaren. Dat is vreemd, 
zeker bij zo'n beladen onderwerp.

Niels van Manen

Rob Smit

Doctor J. van Deventerlaan 3

Bloemendaal x

Landjepik Bloemendaal: 
geen snippergroen

HEEMSTEDE - Wetenschappers voor-

spelden een slecht jaar voor de 

wespen. Een maand geleden vertelde 

imker Pim Lemmers echter voor de 

microfoon van RTV N-H, dat het juist 

een goed jaar voor de wespen zou 

gaan worden. Intussen ziet Neder-

land, en ook de regio Kennemerland, 

ze massaal vliegen.

En nu de vakanties bijna weer 
voorbij zijn, kunnen terugkerende 
vakantiegangers thuis mogelijk op 
vliegende insecten stuiten. "De laat-
ste dagen komen veel meldingen 
van bijen en wespen in spouwmu-
ren, onder dakpannen en vogelhuis-
jes binnen", zegt de Heemsteedse 
imker. Volgens Lemmers zijn de 
wespen vroeger dan voorgaande 
jaren en veroorzaken ze hierdoor nu 
al volop overlast: "Zolang er larven 
in het nest zijn, is er nog niets aan 
de hand. De larven geven de werk-
sters een zoetstof. Wanneer er geen 
larven meer zijn, en dus ook geen 
zoetstof meer is, gaan de wespen 
buiten het nest op zoek naar zoetig-

heid. En vanaf dat moment zorgen 
de wespen dus voor overlast."
Lemmers: "Drink daarom dan ook 
nooit frisdrank of bier uit een blikje. 
Er kan namelijk een wesp in zitten. 
Gebruik een rietje. En pas op wan-
neer je buiten eet. Van de week zijn 
al diverse mensen in Heemstede 
door wespen in de lip en tong gesto-
ken."
Hommels en bijen zijn onschuldig; 
hommels zijn eenjarig en overlijden 
binnenkort weer. Alleen de jonge 
koninginnen overwinteren en begin-
nen in het voorjaar van 2016 een 
nieuw nest. Een bijenzwerm zoekt 
een spouwmuur, schoorsteen of 
holte van een boom op. "Verwijder 
een zwerm bijen of een nest hom-
mels en/of wespen niet zelf. Want 
voor alle gevallen geldt: bijen, hom-
mels en wespen kunnen steken", 
aldus Lemmers.
Voor meer informatie over het ver-
wijderen van bijen, hommels en 
wespen kan men bellen met Pim 
Lemmers, tel. 06-51493310. x

Heemstede ziet ze vliegen
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De redactie van Het Weekblad van uitgeverij Buijze Pers is op zoek naar een freelancer die wekelijks wil 
bijdragen aan de Heemsteedse berichtgeving in deze krant.

Verslaggever m/v
Onze redactie zoekt iemand met journalistieke ervaring en / of talent die de Heemsteedse politiek 
volgt (of wil gaan volgen) en daarbij dan ook met eigen ideeën komt om wekelijks aan de inhoud van 
Het Weekblad bij te dragen. 
De gezochte kandidaat beschikt in ieder geval over de spreekwoordelijke vlotte pen.
Het is mooi meegenomen als hij of zij ook in staat is goede foto’s te maken.
De geschikte man of vrouw is gezond kritisch en heeft oog voor wat in de Heemsteedse samenleving 
leeft. De kandidaat vindt het leuk om door zijn of haar journalistieke werk voor de gemeenschap wat 
positiefs te betekenen. 

Werken voor de redactie van Buijze Pers levert je het nodige op: bekendheid, contacten, ervaringen én 
ook een aardige bijverdienste.

Interesse? Mail dan nu je c.v. met je motivatie aan onze eindredacteur: peter.dofferhoff@buijzepers.nl 
en je krijgt van hem de nodige nadere informatie.

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

CHILDE
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl
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SNUFFEL-
MARKT

23 augustus 
van 10.00-16.00 uur.

Roemer Vischerstraat, 
Haarlem-Noord. Info: 

023-5390287/5373526.

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Do 3-9 om 18.00u 
start de 

beginnersgroep 
voor de 

Russische taal.
Haarlem centrum. 

Voor info:
0614800316 of 

ivzlobina@gmail.com

- Gediplomeerd -
PEDICURE

 
Behandeling (45 min)
Bij u thuis of in mijn

Praktijk
 

ook in de avond tot 20:00
Vrijb. inl: 06-8 23456 67

 

Leer de nieuwe vorm van
heling op 21, 22 en 23

augustus in Lisse en wordt
AQUARIUS

Angels Healer.
Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl.

Heereweg 466
2161 DH Lisse
06-41572161

Nieuwe leden gezocht voor
BIG BAND

op 7 september, 20.00 uur
is er een introductieavond

Waar? Bennebroek,
Zandlaan

clubgebouw KNA
Meer informatie:

www.knabennebroek.nl
/kna big band

of bel Diana: 06 4623 5776

Op zoek naar scooter?
Kom dan nu naar onze
SHOWROOM
wij zijn dagelijks open

dag van 9.00 tot 17.30:
Van der Ham Trading,

Grevelingstraat 71 Lisse
www.vanderham-trading.

com tel. 0252-421516
 

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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Op 25 juli was het 150 jaar geleden 
dat Jacobus Pieter Thijsse geboren 
werd. We weten nu wat voor grote 
invloed hij gedurende zijn leven 
heeft gehad om de natuur dichter 
bij de mens te brengen. In Thijsse's 
Hof (Mollaan 4, Bloemendaal) gaan 
wij nog steeds door met het uitdra-
gen van zijn ideaal. Zie voor meer 
informatie www.thijsseshof.nl.
Momenteel is er veel te zien in 
onze Hof en de Kennermerlandse 
natuur. Er staat heel veel in bloei 
en diverse bessen en vruchten 
beginnen te kleuren.
Het is volop in de zomer, dus de 
zomerfijnstraal (Erigeron annuus) 
doet het nu goed. Ze staan op diver-
se plaatsen in de Hof. Een goede 
plek om ze te zien, is langs het pad 
tussen de graanakker en het perk 
achter het Pannenkoekenhuisje. 
Het is een eenjarige plant. Daarom 
hangt haar aanwezigheid elk jaar 
af van het zaad, dat in het vorige 
jaar is geproduceerd. De mooie 
witte bloempjes, een geel hartje 
met straalsgewijs eromheen witte 
bloemblaadjes ter grootte van en 
lijkend op het bekende madelief-
je, staan met meer exemplaren 
op een ongeveer zestig centime-
ter lange steel. In België wordt de 
plant dan ook wel 'madelieffijn-
straal' genoemd.
Van oorsprong komt de plant uit 
Noord-Amerika, maar deze is hier 
al heel lang ingeburgerd. Net als de 
teunisbloem.
In augustus krijgen we weer last 
van de wespen. Wespen komen 
over de hele wereld voor. Ze zijn te 
verdelen in tien families en er zijn 
wel 24.000 soorten onderzocht en 
beschreven. En er komen er nog 
steeds meer bij. 'Onze' wespen - 
ik bedoel die nu op al uw zoetig-
heden afkomen - zijn de gewone 
wesp (Vespula vulgaris)  en de 
Duitse wesp (Vespula germanica). 
Ze lijken sprekend op elkaar, maar 
voor kenners: het verschil zit in de 
tekening op hun kop. Beide wes-
pen behoren tot de zogenoemde 
papierwespen. Ze maken hun nes-
ten, ter grootte van een voetbal, van 

hout dat ze kauwen tot een papier-
achtige massa. Die nesten bouwen 
ze in de grond, maar vaak ook in 
spouwmuren, tussen dakbeschot-
ten of gewoon op een zolder. Elk 
nest wordt in het voorjaar begon-
nen door een koningin, die ergens 
op een veilig plekje overwinterd 
heeft en dan eerst paart met een 
gevleugeld mannetje, dat even-
eens goed door de winter is geko-
men. Uit de eitjes van de koningin 
komen jonge wespen en zo wordt 
een heel volk opgebouwd. Wespen 
zijn nuttig. Ze leven van insecten. 
In de loop van augustus gaan ze 
over tot het eten van zoetigheden. 
Voor ons mensen heel vervelend. 
Gelukkig nemen ze in de herfst in 
aantal af en blijven alleen nog de 
koninginnen en gevleugelde man-
netjes over om in het voorjaar 
weer opnieuw te beginnen.
Tot slot even aandacht voor de 
wijngaardslak. Ekke maakte een 
mooie foto van een parend stel. 
Wijngaardslakken zijn in ons land 
vrij zeldzaam. Ze komen voor in 
Limburg en op de landgoederen 
in Groningen en Friesland en de 
kalkrijke Hollandse duinen, en 
ze zijn vrijwel zeker ingevoerd 
door de Romeinen. In Engeland 
heten ze dan ook 'Roman snail'. 
Ze zijn beschermd. Afblijven dus. 
Het bijzondere van wijngaard-
slakken is dat ze noch mannetje, 
noch vrouwtje zijn. Als ze elkaar 
tegenkomen, omhelzen ze elkaar 
en bepalen dan pas wie de man 
en wie de vrouw is. Dan schiet de 
man zijn liefdespijl, een verkakte 
pijlachtige structuur van ongeveer 
een centimeter lang, in de voet van 
het vrouwtje. Vervolgens draaien 
ze hun lichamen tegen elkaar en 
vindt de overdracht van het sper-
ma plaats. Als ze klaar zijn, draaien 
ze de rollen om.
Dat onze natuur hartstikke mooi 
en bijzonder is, vinden nog steeds

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in augustus

Parende wijngaardslakken (Foto: pr).

heemstede - De bloembedden zijn een 
en al kleur, de sperziebonen, sla en 
courgettes - sommige zo groot als 
stootkussens van een bootje - klaar 
voor de pluk. Het draait goed, deze 
zomer in Kom in mijn Tuin in Groe-
nendaal in Heemstede. Het project is 
in het derde seizoen en de ontwikke-
lingen staan niet stil. Op 30 augustus 
wordt een nieuwe kapschuur fees-
telijk in gebruik genomen. Met die 
schuur, waarin ook een toilet, hoopt 
initiatiefneemster Mik van der Bor 
nog meer ouderen en mindervaliden 
naar de tuin te kunnen halen. Want 
dat was destijds haar droom: zoveel 
mogelijk groepen uit de omgeving te 
kunnen laten genieten van tuinieren 
en het samenzijn met anderen.

door Marilou den Outer

Het tuingebied ligt beschut, aan de 
rand van het Groenendaalse Bos, 

met de ingang tegenover de Man-
padslaan. Tot nu toe maken vooral 
kinderen gebruik van de tuinen, 
na schooltijd. Ook zijn er genera-
tietuinen waarin ouders of groot-
ouders samen met (klein)kinderen 
kunnen werken. Voor ouderen en 
mindervaliden zijn er ook tuintjes 
in bakken op poten, zodat vanuit 
een rolstoel kan worden gewerkt. 
Tot nu toe maken alleen bewoners 
van verpleeghuis De Houttuinen er 
gebruik van. Mik van der Bor hoopt 
dat het er meer worden als de kap-
schuur klaar is. "Dan is er een toi-
let en is er ook schuilgelegenheid, 
mocht het eens regenen."

Verkiezing
Van der Bor tuinierde al meer dan 
twintig jaar in een volkstuin in 

Heemstede, werd ook secretaris 
van de vereniging. Na een vraag van 
iemand of er ook speciale kinderac-
tiviteiten waren, besloot ze kinder-
tuinen te organiseren. "Dat was aan 
de Leidsevaart langs het spoor. Erg 
leuk, maar daar moesten we op een 
gegeven moment weg. Intussen was 
ik in 2011 vrijwilliger van het jaar 
geworden in Heemstede, vanwege 
het kindertuinenproject. Ik mocht 
daarom ook meedoen aan een lan-
delijke verkiezing, in Amsterdam. 
Daar won ik niet, maar het project 
trok daar wel aandacht van staats-
secretaris Veldhuijzen van Zanten 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Zij wilde wel ambassadeur 
van de kindertuinen worden. Ik 
bedacht dat het leuk zou zijn nog 
meer groepen bij de tuin te betrek-
ken zoals ouderen en mindervali-
den. Daarvoor bleek de locatie aan 
de Leidsevaart te klein. Na een tijdje 
hoorde ik dat de gemeente af wilde 
van een terrein in het Groenen-
daalse Bos, dat in gebruik was als 
opslag", aldus Van der Bor.
Het terrein kreeg ze uiteindelijk 
aangeboden, nadat ze had aange-
toond voldoende financiering te 
kunnen vinden voor het project. 
Tal van fondsen steunen stichting 
Kom in mijn Tuin en er zijn ook 
sponsoren en donateurs. Daardoor 
is in betrekkelijk korte tijd heel 
wat neergezet: een fraaie tuin met 
professioneel aangelegde perken, 
in 2014 een kas en deze zomer dus 
een kapschuur, toch een investe-
ring van 50.000 euro.
Op zondag 30 augustus wordt de 
kapschuur geopend en is iedereen 
welkom een kijkje te nemen, van 
14.00 tot 17.00 uur. Voor meer info: 
kominmijntuin.com. x

Feestelijke opening van 
kapschuur in Groenendaal

Open dag Kom in mijn Tuin op 30 augustus

Mik van der Bor is initiatiefneemster van Kom in mijn Tuin (Foto: Marilou den 
Outer).

BENNEBROEK - Onlangs vroeg raads-

lid Henk Schell (PvdA) aandacht voor 

het 18e-eeuwse gobelin wandkleed 

met daarop een afbeelding van een 

pauw. Het wandkleed stond niet ver-

meld op een inventarislijst van het 

gemeentehuis waardoor de suggestie 

werd gewekt, dat het verdwenen zou 

zijn. Uit antwoorden van het college 

van Burgemeester en Wethouders 

afgelopen week blijkt echter, dat 

het gobelin toch aanwezig is. Schell 

pleit ervoor dat dit wandkleed een 

prominente plek krijgt in het nieuwe 

gemeentehuis in Overveen.

Dit vanwege de symboliek; de pauw 
refereert aan Adriaan Pauw, die in 
de 17e eeuw Heer van Bennebroek 
werd. Bennebroek als dorpskern 
moet goed zichtbaar zijn in het 
gemeentehuis, zo stelt Schell. Het 
kleed zou een goed symbool zijn en: 
"Er is plek genoeg aan de wand."
Het raadslid dook deze week het 
archief in om meer te weten te 
komen over de oorsprong van het 
gobelin. Twee vermoedens die hij 

had, bleken niet te kloppen: het 
bleek niet verworven bij de inboe-
delveiling van Huis te Bennebroek, 
eind 1950. En het is ook niet cadeau 
gedaan door de Gemeente Heem-
stede, bij de ingebruikname van het 
nieuwe Bennebroekse raadhuis in 
1972. Schell: "Het kan niet anders 
zijn dan dat het gobelin al eerder 
dan 1950 in het bezit was van de 
Gemeente Bennebroek. Het is 
best mogelijk dat die verworven is 
bij gelegenheid van een of ander 
jubileum, gezien de symbolische 
link naar de verre geschiedenis van 
de Bennebroek. En niet voor niets 
kreeg dit een plaats in de openbare 
ruimte, iets wat ik in Bloemendaal 
ook wil bereiken."
Een projectgroep gaat de komende 
maanden inventariseren welke voor-
werpen worden herplaatst in het 
nieuwe gemeentehuis. Henk Schell 
probeert ook de historische stichting 
Ons Bloemendaal en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
te interesseren voor deze project-
groep. x

Historisch wandkleed 
toch niet verdwenen

bloemendaal - VET kindercabaret speelt zondag 16 augustus met live band 
bij Caprera in Bloemendaal. Met de nieuwste voorstelling 'VETter dan 
VET!', over het telefoongebruik van je ouders. Over opschieten in de 
ochtend terwijl je je gymtas kwijt bent. Over kattenkwaad van schapen 
op de kinderboerderij. VET onderzoekt hoeveel stickers je per jaar ver-
dient en geeft iedereen, die de weg naar het theater heeft gevonden, na 
afloop een VETte sticker. Aanvang is om 14.30 uur. Voor meer informa-
tie: www.openluchttheaterbloemendaal.nl. x

VET kindercabaret bij CapreraKrant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding
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Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten
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overveen - Kunstevenement 'Verwon-
derd Duin' vindt plaats op zaterdag 
29 en zondag 30 augustus in de Ken-
nemerduinen, rondom recreatieplas 't 
Wed in Overveen, met werk van beel-
dend kunstenaars, dichters, filosofen 
en theatermakers. Het evenement is 
grotendeels vrij toegankelijk, voor 
een aantal activiteiten is reserveren 
noodzakelijk. Verwonderd Duin is een 
cadeau van PWN, Gemeente Haarlem 
en het Duinenfonds aan het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, dat dit jaar 
zijn twintigjarig jubileum viert en aan 
zijn bezoekers.

Verwonderd Duin is gestart vanuit 
een ontmoeting tussen kunstenaars 

en boswachters. Boswachters leren 
de kunstenaars naar de natuur te 
kijken. Waarom staan daar dode 
bomen? Zie je schoonheid van dit 
bladskelet?
Kunstenaars leren boswachters 
kijken. Naar het spoor van pluk-
jes schapenwol. Naar een patroon, 
dat takjes op de grond vormen, 
alsof iemand er mee getekend 
heeft. Alles met elkaar leidt dat tot 
verwondering. Verwonderd Duin 
neemt ook het publiek mee in die 
verwondering, die ontstaat als je je 
mee laat voeren en gaat kijken met 

je eigen ogen, maar met een andere 
bril op.
Van oudsher heeft de mens een 
relatie met de natuur. Variërend 
van een harmonieus samenzijn tot 
een waar gevecht waarbij er één 
de overwinnaar lijkt. De natuur 
die met een zware storm bomen 
ontworteld of de mens die met 
bulldozers natuur laat verdwijnen. 
In Verwonderd Duin onderzoeken 
kunstenaars ieder op eigen wijze 
dat spanningsveld tussen mens en 
natuur.
De rechte lijn staat in Verwonderd 
Duin symbool voor het spoor, dat 
de mens trekt door de organische 
natuur, is een symbool voor de 
tijdslijn en de cultuurgeschiedenis, 
die zichtbaar wordt in de duinen. 
Welke sporen van de mens zijn er 
in de natuur te vinden?
Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten, de tijden en de prijzen 
op: http://www.np-zuidkennemer-
land.nl/6354/evenementen-2015/
verwonderd-duin. x

Kunst en verwondering 
in Kennemerduinen

Rondom 't Wed zal er werk te zien zijn van beeldend kunstenaars, dichters, filo-
sofen en theatermakers (Foto: Ida van der Lee).

haarlem - Bijna twee weken geleden 
werd Nederland getroffen door de 
zwaarste zomerstorm sinds 1901. In 
het noordwesten waren de rukwin-
den het heftigst met metingen van 
over de 120 kilometer per uur. Ook 
in Haarlem is de schade aanzienlijk. 
415 bomen zijn omgewaaid en daar-
naast zijn er zo'n duizend bomen 
waar schade aan is in de vorm van 
afgebroken takken. 330 bomen 
staan scheef. Onderzocht wordt of 
deze nog veilig genoeg zijn voor de 
omgeving.
Meteen na de storm is begonnen 
met het opruimen van de omverge-
waaide bomen en afgebroken tak-
ken. Met name Spaarnelanden heeft 
veel werk verzet om de Haarlemse 
straten weer begaanbaar te maken 
en het hout af te voeren. Dagelijks 
zijn er nog zo'n 17 medewerkers 
van Spaarnelanden en vijf bomen-
ploegen (onderaannemers) bezig 
met opruimwerkzaamheden. Er zijn 
vier (tijdelijke) stortplekken in de 
stad waar takken en boomstam-
men worden gestort: Korte Span-
jaardslaan, Boerhaavelaan, Hoek 
Zuid Schalkwijkerweg, Kennemer 
Sporthal. Kleine takken worden zo 
spoedig mogelijk afgevoerd en grote 
takken en boomstammen gaan uit-
eindelijk naar het depot bij Spaar-
nelanden, waar wordt bekeken of ze 
geschikt zijn voor verdere duurzame 
verwerking.
Spaarnelanden laat weten dat ze 
dagelijks nog met vijf vrachtwa-
gens in de weer zijn om alles af te 
voeren. "Alles wordt afgevoerd per 
stadsdeel. We zijn nu druk bezig 

in Haarlem Noord met afvoeren. 
Het kan dus zijn dat inwoners van 
andere wijken de stapels takken nog 
een tijdje zien liggen in hun wijk, 
maar dit komen we echt ophalen en 
afvoeren. Het streven is nog steeds 
dat alles eind augustus is opge-
ruimd."
Ook andere schade aan de open-
bare ruimte, zoals bijvoorbeeld 
bestrating, lichtmasten, sportvel-
den, beschoeiingen en verkeersbor-
den, wordt op dit moment in beeld 
gebracht. Naar verwachting kosten 
de opruimwerkzaamheden en het 
schadeherstel enkele tonnen. Voor 
de gesneuvelde bomen vindt zoveel 
mogelijk herplant plaats.
De stichting Nederlands Hout 
gebruikt hout van Nederlandse 
bomen om planken en producten 
te maken. Spaarnelanden en de 
gemeente bekijken samen met 
Nederlands Hout welke boomstam-
men en (grote) takken geschikt zijn 
voor duurzame verwerking. Bijvoor-
beeld voor straatmeubilair. Meer 
informatie is te vinden op www.
nederlands-hout.nl.
Er komen nog steeds meldingen bin-
nen van hout, dat wordt meegeno-
men voor eigen gebruik. Dit is niet 
toegestaan, onder andere omdat 
hiermee het risico van het versprei-
den van de iepziekte onder gezonde 
bomen aanzienlijk toeneemt.
Als Spaarnelanden nog niet is langs 
geweest om takken op te ruimen, 
kan men deze op de verzamelplek 
bij de andere takken leggen. Voor 
meer informatie: 023-7517200 of 
www.spaarnelanden.nl. x

Ruim vierhonderd bomen 
gesneuveld in Haarlem

HEEMSTEDE - Om tot een inrichtings-

plan voor de Haven van Heemstede te 

komen, heeft de gemeente een oproep 

gedaan om wensen en ideeën in te stu-

ren. Hierop is massaal gereageerd. 

De ruim 700 reacties hebben een schat 

aan creatieve ideeën opgeleverd. Van-

wege dit enthousiasme onder de deel-

nemers - en hun wens om betrokken 

te blijven - gaat het roer om. Tijdens 

een bijeenkomst op 25 augustus kan 

iedereen die hart heeft voor de Haven 

van Heemstede, zich aanmelden voor 

het 'Havenlab'; in een ontwerpteam 

zullen zij zelf het inrichtingsplan 

voor de Haven gaan opstellen.

Dinsdag 25 augustus wordt er om 
20.00 uur een bijeenkomst gehou-
den in de voormalige garage aan de 
Industrieweg 6 (voorheen: Martin 
Schilder). Met uitzicht op de Haven 
presenteert de gemeente op deze 
avond de vele ideeën, die zijn inge-
zonden.

Van iedereen

Nu blijkt dat zo veel mensen betrok-
ken zijn en ideeën hebben, kiezen 
de gemeenteraad en het college van 
B en W voor een andere aanpak. 
Tijdens de bijeenkomst roept de 
gemeente de deelnemers op mee 
te doen aan het ontwerpteam, dat 
zelf het inrichtingsplan gaat maken. 
We noemen dit het 'Havenlab'. Een 
laboratorium waar ideeën worden 
omgesmeed tot een havenplan. Ook 
wordt dan besproken wat nodig is 

om samen een aantrekkelijk en uit-
voerbaar ontwerpplan te maken. De 
gemeente wil zo optimaal gebruik-
maken van het ondernemerschap, 
de creativiteit en expertise van alle 
betrokkenen. Zo wordt de Haven van 
iedereen.

Meedoen

Onder de ruim 700 meedenkers zit-
ten veel getalenteerde en betrokken 
mensen, die samen een sterk team 
kunnen gaan vormen. Mensen die 
nu al enthousiast zijn om deel te 
nemen aan het Havenlab of nog vra-
gen hebben, kunnen contact opne-
men met de afdeling Communicatie 
via haven@heemstede.nl of via tel.
nr. 023-5485670.
Iedereen die ideeën heeft inge-
bracht, wordt persoonlijk uitgeno-
digd voor de bijeenkomst. Maar ook 
degenen die nog niet gereageerd 
hebben, zijn welkom en kunnen 
deelnemen aan het Havenlab.

Tipje van de sluier

De reacties die via de website zijn 
ingestuurd, kunnen nu al bekeken 
worden op www.heemstede.nl/
haven. Degenen die de resultaten 
liever 'live' zien, zijn welkom in het 
Raadhuis. In de publiekshal is een 
informatiezuil met in het oog sprin-
gende ideeën samengesteld. Daar 
kan men ook nog nieuwe ideeën 
achterlaten en vragen stellen aan 
medewerkers van de gemeente. x

Presentatie ideeën en start 
'Havenlab' in Heemstede

haarlem - Na de succesvolle shows 'I 
love 84', 'I love X-mas', 'I love Pink' en 
'I Love Malle Babbe' presenteert The-
atergroep Eglentier, in samenwerking 
met de band Als De Brandweer, een 
nieuw spektakel in Patronaat. 'I Love 
Toppop' is een muzikale en theatrale 
hommage aan legendarische televi-
sieprogramma's uit de tijd van Toppop 
met de memorabele optredens uit die 
tijd, live neergezet op het grote podi-
um. De kaartverkoop voor dit feest der 
herkenning op 10, 11 en 12 december is 
gestart via het Patronaat.

Toppop is in gevaar: MTV gaat van 
start in 1981 en zorgt er voor dat elke 
artiest een videoclip maakt. Geen 
playbackoptredens meer voor de 
artiesten op tv. Of, als de artiest niet 
langs kan komen, geen dans meer 
door de balletgroep van Penney. 
Om hun toekomst veilig te stellen, 
trekken Ad en Penney op pad langs 
andere muziektelevisieprogramma's 
uit die tijd. Ze vragen hulp aan Chiel 

Montagne van Op Volle Toeren, ze 
bezoeken Sjef van Oekel en komen 
uiteindelijk via Musicladen bij Count-
down terecht. Weet Adam Curry Ad 
en Penney gerust te stellen?
I Love TopPop belooft een krankzin-
nige reis te worden door het col-
lectieve geheugen met veel theater, 
zang en dans. Hits van Donna Sum-
mer, Iggy Pop en vele anderen in 
een vrolijke 'roadtrip down memory 
lane' met Ad en Penney.
I Love Toppop op 10, 11 en 12 decem-
ber in Patronaat, Zijlsingel 2 in 
Haarlem. De voorstelling is geschre-
ven door Jos Ahlers en geregisseerd 
door Marcel Kragt. De hits worden 
gespeeld door Als De Brandweer, 
aangevuld met acteurs van de thea-
tergroep. Aanvang is om 20.45 uur. 
Voor kaarten: www.patronaat.nl of 
www.eglentier.nl. x

Patronaat toneel 
van 'I Love Toppop'

Op 10, 11 en 12 december wordt het 
een feest van herkenning in het Patro-
naat (Foto: pr).

heemstede - Family Fit! is een 
programma voor jongeren met 
overgewicht tussen de 12 en 
18 jaar. Het programma Family 
Fit! is een gezamenlijk initiatief 
van FM HealthClub, De Opvoed-
poli, Voedingsadviesbureau De 
Winter,Sportservice Haarlem-
mermeer en Sportservice Heem-
stede-Zandvoort. Het programma 
duurt drie maanden en omvat 
naast een uitgebreid sport- en 
beweegaanbod, coaching op het 
gebied van voeding, bewegen en 
gedrag. In september start een 
nieuwe groep. Aanmelden kan 
nu. Voor meer informatie en/of 
aanmelding: jmohringer@sport-
servicehaarlemmermeer.nl. x

Programma voor 
zware jongeren

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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haarlem - Haarlem Jazz & More, het 
grootste gratis jazzfestival van Euro-
pa, wordt gehouden van 19 tot en met 
22 augustus. Woensdag 19 augustus 
wordt het festival op de Grote Markt 
om 17.00 uur geopend door burge-
meester Bernt Schneiders en voorzit-
ter van Haarlem Jazz & More, Martijn 
Bevelander. Vier dagen lang bruist de 
Grote Markt van muziek en spektakel. 
Vanaf donderdag 20 augustus sluiten 
twee andere buitenpodia zich hier-
bij aan. Die op het Klokhuisplein en 
de Oude Groenmarkt. Op het vierde 
podium, Proveniersplein, start men 
vrijdag met het programma. Naast de 
podia is er livemuziek in verschillende 
cafés in het centrum.

Voorzitter Martijn Bevelander is bij-
zonder enthousiast over deze vier-
de editie. "Eigenlijk is dit de derde 
editie, die ik samen met mijn team 
organiseer." Want het eerste festival 
in 2012 onder de naam Haarlem Jazz 
& More, noemt hij de 'nuleditie'. "In 
2012 zijn we er drie maanden van 
tevoren ingesprongen. Toen bleek 
dat de vorige stichting, Haarlem 

Jazz, het niet meer kon organiseren 
vanwege een flink begrotingstekort. 
Van dat jaar hebben we veel geleerd, 
voor ons was het een proef." Na dat 
succes - meteen al 130.000 bezoe-
kers - is het festival doorgegroeid. 
"We zijn enorm gegroeid en heb-
ben een grote professionaliserings-
slag gemaakt, in alle opzichten. We 
zijn nu een écht bedrijf geworden. 
Daarom noem ik deze derde editie 
ook de gouden. En dat zien de bezoe-
kers terug in onze programmering, 
aankleding, folders, affiches en de 
extra effecten tijdens optredens op 
de Grote Markt."

Grote namen
De gouden editie zal uitblinken in 
een andere programmaverloop. "We 
hebben de programmering drastisch 
omgebouwd. We gaan nu van puris-
tische jazz naar pop en ook house." 
Volgens hem is alles live. "Alles 
moét live zijn. Dus ook een viool, 

klarinet of trompet." Het is Bevelan-
der weer gelukt grote namen naar 
het festival te halen: "We hebben 
onder anderen Benjamin Herman 
& Robin Nolan Trio, Giovanca, Bo 
Saris, Kraak & Smaak, Douwe Bob 
en Bade. Om maar wat te noemen. 
Ook de andere buitenpodia hebben 
een gedurfde programmering met 
grote namen."

Niche jazz
Helaas is er geen apart podium 
met louter 'niche jazz' (voor een 
kleinere doelgroep) op het Nieuwe 
Kerksplein. "Ja, dat is heel jammer. 
In 2013 draaide we hier een ver-
lies van 30.000 euro. Het jaar erop 
40.000 euro. Voor deze editie heb-
ben we gezocht naar partners voor 
deze locatie als Bimhuis en Philhar-
monie. Die dorsten het allebei niet 
aan vanwege het risico. Er is dus wel 
degelijk onderzocht of het haalbaar 
was."

Oleta Adams
De buurt klaagde vorig jaar over 
Haarlem Jazz & More vanwege de 
overlast. "Ja, er zijn fouten gemaakt", 
geeft Bevelander onmiddellijk toe. 
"Met het optreden van Oleta Adams 
barstte het plein zowat uit z'n voe-
gen. Ook wij hadden die grote toe-
loop niet verwacht." Er zijn zeker 
verbeterpunten. "Na afloop heb ik 
de wijkraad een nette mail gestuurd 
waarin ik haar onder meer bedank-
te voor de gastvrijheid en de mede-
werking, die uitstekend waren. En 
na deze editie ga ik met ze om de 
tafel."

Samenwerking
Tot slot is Martijn Bevelander bij-
zonder te spreken over de samen-
werking met de Gemeente Haar-
lem, Haarlem Marketing, politie, 
brandweer afdeling veiligheid en de 
lokale horeca. "Die is dit jaar echt 
super! Iedereen draagt financieel 
bij en ze hebben een mooi, lokaal 
programma in elkaar gezet. Ze zijn 
allemaal enthousiast. Dat is ook wat 
me erdoorheen trekt; dat iedereen 
ermee bezig is. En de Grote Markt 
voelt als een warm bad."
Voor een uitgebreid programma en 
meer informatie: www.haarlemjaz-
zandmore.nl. x

"Iedereen is ermee bezig, 
dat trekt me erdoorheen"

Haarlem Jazz & More: de gouden editie

Bij de gouden editie van Haarlem Jazz & More zijn er weer extra showelemen-
ten zoals crowd balloons, stage flames en vuurwerk op de slotavond (Foto: Edo 
Landwehr ©2014).

haarlem - Vandaag, donderdag 13 
augustus, vieren de bewoners van de 
flat aan de Briandlaan, samen met 
aannemer Hemubo en opdrachtgever 
Ymere, dat de onderhoudswerkzaam-
heden en verbeteringen aan hun flat 
zijn afgerond. Wethouder Wonen 
Joyce Langenacker komt langs voor 
een korte rondleiding in de flat in 
Haarlem.

Ymere en Hemubo bieden de bewo-
ners een gezellige barbeque aan 
voor het begrip en de samenwer-
king van het afgelopen jaar. Want 
het is niet niets; negentig apparte-
menten van binnen en van buiten 
verbeteren in bewoonde staat. Maar 
het resultaat mag er zijn. De entree, 
de dakkroon en de algemene ruim-
ten zijn aangepakt. De gevels, het 
dak en de vloer van de eerste woon-
laag zijn geïsoleerd. Verder zijn de 
ramen en kozijnen vervangen met 
hoogwaardige dubbele beglazing. 
En binnenkort worden het par-
keerterrein en de directe groen-
voorziening eromheen vernieuwd. 
Schalkwijk is dan weer een stukje 
mooier geworden.
De bewonerscommissie heeft veel 
invloed gehad op de verbeteraan-
pak. Op verzoek zijn de hoekra-
men vergroot waardoor de woning 
lichter is geworden en ook zittend 
genoten kan worden van het uit-
zicht. De collectieve ketels zijn ver-
vangen door HR-ketels, maar er is 
nog wel een collectieve installatie. 

Tevens is een mechanische ventila-
tie met CO2-meter geplaatst. Deze 
installatie gaat alleen aan als het 
CO2-gehalte in de woning omhoog-
gaat. Bijvoorbeeld als er veel men-
sen in huis zijn. Als gevolg van de 
ingreep zijn de appartementen van 
energielabel E/F naar B/C gegaan en 
daarmee comfortabeler en zuiniger. 
Bovendien kunnen de appartemen-
ten nu weer 25 tot 30 jaar mee.
Ymere is fors aan het investeren 
in Schalkwijk. Binnenkort start de 
verbetering van drie flats aan de 
Gaasterland-Waddenstraat en voor 
de aanpak van de torenflat aan de 
Engelandlaan worden concrete 
plannen gemaakt. x

Flat aan Briandlaan klaar 
voor komende dertig jaar

Het flatgebouw aan de Haarlemse 
Briandlaan heeft een opknapbeurt 
gekregen (Foto: pr).

Automobiliste eindigt 
in hekwerk en bosjes

heemstede - Een automobiliste is donderdagochtend met haar wagen door een 
hekwerk gereden in Heemstede. De vrouw wilde op de Herenweg afslaan bij 
het bedrijf waar ze moest werken, toen een automobiliste die daarachter reed, 
dat te laat opmerkte. Ze werd vervolgens van achteren aangereden waarna ze 
door een hekwerk en plantsoen schoot om in de bosjes tot stilstand te komen. 
Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Beide 
bestuursters zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar ze hoefden niet 
mee naar het ziekenhuis. De schade aan het hek en voertuigen was groot (Foto: 
Michel van Bergen). x

haarlem - Vanaf 1 september geeft 
de Stichting StudieMax elke week 
bijles aan leerlingen van de basis-
school en het voortgezet onder-
wijs in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2 
in Haarlem. StudieMax heeft veel 
ervaring en geeft ook huiswerkbe-
geleiding in alle bibliotheken in 
Amsterdam. Voor veel kinderen 
is de bibliotheek een vertrouwde 
omgeving met lees- en studieboe-
ken en directe toegang tot infor-
matie.
Tijdens een intakegesprek wordt 
gekeken waar hulp nodig is. Er is 
extra aandacht voor leesvaardig-
heid en bij leerlingen van het voort-
gezet onderwijs is extra aandacht 

voor de kernvakken wiskunde, 
Nederlands en Engels. De huis-
werkbegeleiding is gericht op het 
wegwerken van leerachterstanden 
en het kind te leren zo goed moge-
lijk het huiswerk te maken. Zo kan 
het kind zelfvertrouwen ontwik-
kelen en (weer) met plezier naar 
school gaan.
Op www.studiemax.nl leest men 
meer over de huiswerkbegeleiding 
en hoe men het kind kan inschrij-
ven. Of kom even langs in de Biblio-
theek Haarlem Schalkwijk.
Voor informatie kan men contact 
opnemen met Aureen Harthoorn of 
Anja de Groot, tel. 023-5115300 of 
een e-mail sturen: educatie@biblio-
theekzuidkennemerland.nl. x

Huiswerkbegeleiding in 
bibliotheek Schalkwijk

bloemendaal - Egelopvang zoekt 
collectanten voor de collecte in 
gemeente Bloemendaal. Egelop-
vang Haarlem en omstreken vangt 
in Haarlem en de regio jaarlijks 
tussen de 250 en 300 hulpbehoe-
vende egels op. De egelopvang is 
hiervoor helemaal afhankelijk 
van donaties. Eén van de midde-
len om aan het broodnodige geld 
te komen, is het houden van een 
collecte. Collecteren kan in Voge-

lenzang, Overveen, Bloemendaal, 
Aerdenhout of Bennebroek. De 
collecte in Bloemendaal wordt 
gehouden van 24 tot en met 29 
augustus. Voor meer informatie 
en/of aanmelding: egelopvang-
haarlem@gmail.com. Ook kan 
men bellen, tel. 06-81172378. x

Egelopvang zoekt collectanten

De Egelopvang vangt in Haarlem en 
omstreken jaarlijks zo'n 250 tot 300 
egels op (Foto: pr).
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Kaashuis Tromp: ‘De boer levert de 

producten bij ons in de winkel zelf af’

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede
www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch
Vegetarisch

023-5242379

HEEMSTEDE - Kaashuis Tromp in 

Heemstede verkoopt sinds enkele 

weken Groene Hart-streekproducten. 

“Dat zijn producten van boeren uit 

het Groene Hart, die de koeien buiten 

laten lopen. De smaak van deze melk-

producten is echt anders en onze klan-

ten waarderen dat. Ze komen vaak 

speciaal hiervoor naar onze winkel”, 

legt de eigenaar van Kaashuis Tromp, 

Frank Captein, uit. “Laatst zei een 

klant tegen mij: ‘Ik heb in jaren niet 

zulke lekkere melk en karnemelk ge-

dronken.’”

door Christa Warmerdam

Het echtpaar Frank en Petra Captein heeft 

met de streekproducten van het Groene 

Hart een mooi en eerlijk product in huis. 

Frank: “Ik heb laatst een documentaire 

gezien over koeien, die nooit meer bui-

ten komen. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik 

ben zelf boer geweest en snap niet dat 

je dat kunt doen. Daarnaast proef je ook 

echt het verschil. De melk van een koe 

die buiten staat, is veel lekkerder en ro-

miger.” Petra vult hem aan: “We vinden 

dierenwelzijn belangrijk, maar minstens 

zo belangrijk is dat de boeren een eerlijke 

prijs krijgen voor hun producten. Groene 

Hart-streekproducten is een coöperatie 

van een groep boeren, die gezamenlijk 

ambachtelijk geproduceerde streekpro-

ducten verkopen aan winkels en bedrij-

ven. De boer levert zijn producten dus 

zelf bij ons in de winkel af.”

Naast Groene Hart-streekproducten heeft 

Kaashuis Tromp ook Noord-Hollandse 

kaas van het huismerk B.O.B.. Ook deze 

kaas is gemaakt van melk van koeien, die 

minimaal 120 dagen per jaar zes dagen 

per week buiten lopen en vers poldergras 

eten.

Sinds vorig jaar is Kaashuis Tromp ook op 

zondag open. Frank: “Dat past in deze 

tijd. Het is natuurlijk heel fi jn als je op zon-

dagochtend in de buurt verse croissants 

en kaas kunt halen voor het zondagoch-

tendontbijt.”

Kaashuis Tromp

Zandvoortselaan 175

Heemstede

Tel. 023-5244383

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede
T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

Winkelcentrum

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede

023-5442992 www. huizevanwely.nl

Voor mooie bonbons , div zoete en zoute koekjes, 

speciale taarten en gebak.

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

Like ons op Facebook!

 Bij elke 75 likes verloten wij een

boodschappenpakket 

t.w.v. 30,- euro.

“Albert Heijn Zandvoortselaan 1348”

NORMALE PRIJS:
 2,85

NU GRATIS
250 GRAM NOORDHOLLANDSE KAAS 

VAN JONG TOT OUD 
BIJ AANKOOP VAN 500 GRAM

P.S.   WIJ ZIJN ELKE ZONDAG OPEN VAN 9.00 TOT 18.00 uur

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83 www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Het huis van de goede wijnen

Nu ook Jopenbier verkrijgbaar!

www.wijnhuisheemstede.nl

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

ZANDVOORTSELAAN 173 • HEEMSTEDE
023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING” 

De ZOMERSALE is weer begonnen.

Kortingen van 10 tot 50% op de
huidverzorging, make-up, geuren, shawls, 

toilettassen, sieraden en boeken.

Graag tot ziens bij ons in de winkel
Het Bart team.



heemstede - Eerder dit jaar waren er 
maar liefst zevenhonderd Heemste-
denaren, die hun wensen en ideeën 
omtrent de herinrichting van de Haven 
van Heemstede instuurden. Ruim hon-
derd mensen kwamen dinsdagavond 
naar de avond, die de gemeente had 
belegd om verder vorm te geven aan 
die ideeën. De locatie was passend: 
de voormalige garage van automo-
bielbedrijf Schilder aan de Industrie-
weg, mét zicht op de haven. In dit 
'HavenLab' werden de ideeën en wen-
sen nogmaals in groepjes besproken 
en op papier gezet en aan het eind van 
de avond boden zo'n vijftien aanwezi-
gen hun diensten aan om alles in een 
ontwerpteam uit te werken.

door Marilou den Outer

De avond in de garage stond dins-
dagavond bol van de creativiteit en 
betrokkenheid. Het brainstormen 
in groepjes leverde ook een hoop 
gezelligheid op. Raadsleden waren 
er ook, en zelfs de burgemeester, 
maar allen op de achtergrond en 
vooral luisterend, met uitzonde-
ring van Johan Maas (fractievoorzit-
ter van de PvdA in de raad), die de 
avond leidde.
Wat de wensen zijn, is na deze 
avond duidelijk geworden: er moet 
meer reuring komen rond de Haven. 
Gezellige horeca, terrasjes ('aan de 
zonzijde!'), géén disco; aanlegplaat-
sen voor sloepen en een botenhel-
ling; mogelijkheid tot flaneren; een 
groenere uitstraling, ook op win-
terse dagen; concerten, eventueel 
met vlonder op het water; betere 
verlichting, grotere veiligheid ('nu is 
de haven 's avonds een donker gat'); 
ontmoetingsplek en tot slot: mis-

schien moet de nieuwe Vomar hier 
wel komen, 'dan is dat probleem 
ook opgelost'.
Het HavenLab is voor de gemeente 
een experiment. Nog nooit zijn zo 
veel burgers betrokken bij plannen. 
"Prima om inwoners er zo bij te 
betrekken en het gebeurt op steeds 
meer plaatsen in Nederland", zegt 
Harry van Zon (D66), die ook zijn 
oor te luisteren legt. "Maar de uit-
voering blijft wel spannend. Want 
als je als overheid A zegt, moet je 
ook B zeggen."
Ada Slager is omwonende en ze 
woont in aan de haven grenzende 
nieuwbouw. Zij toont zich enthousi-
ast over deze avond en alle inspraak, 

maar ze houdt wel een slag om de 
arm.  "Ik ben wel benieuwd of al die 
plannen die hier worden neerge-
legd, ook echt worden gerealiseerd. 
Soms denk ik wel eens dat alles 
allang vastligt."
Maar optimisme voerde toch echt de 
boventoon in het HavenLab. Uitein-
delijk moet er een projectplan uit 
rollen, ofwel zoals een inwoner het  
formuleerde: 'een visie, die staat in 
beton'. De visie wordt vervolgens 
besproken in de gemeenteraad 
waarna naar de financiële haalbaar-
heid wordt gekeken. x

Bieb in Bennebroek
wordt kleiner, maar 
niet minder belangrijk

'Gemeente wekt 
indruk dat hier 
alles kan'

Woorden zweven
over Elswout tijdens 
Poëziefestival

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang

 Donderdag 27 augustus 2015

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

'Er moet meer reuring komen 
rond Haven van Heemstede'

Er was grote belangstelling voor het HavenLab (Foto: Marilou den Outer).

overveen - Het natuurgeweld van 
25 juli heeft in Bloemendaal een 
spoor van omgevallen bomen ach-
tergelaten. Bij het Middenduin in 
Overveen gingen tientallen bomen 
tegen de vlakte. De restanten van 
de storm worden nu geruimd. Het 
levert ook weer inspiratie voor 
iets nieuws. Arthur Kempenaar, 
beeldend kunstenaar uit Haarlem, 
benut een van de resterende stam-
men om er een kunstwerk uit te 
zagen. De komende twee weken 
kan men de voortgang bekijken op 
de Tetterodeweg 14 (langs het fiets-
pad achter het PWN-terrein). x

Van de nood een 
kunst maken

Arthur Kempenaar bij een gevelde 
kastanjeboom (Foto: pr).

heemstede - Welzijn Ouderen 
Heemstede (WOH) zoekt kan-
toorvrijwilligers. Wil men één 
dagdeel per week ouderen op het 
kantoor ontvangen en telefonisch 
te woord staan? En kan men aan-
vragen voor de dienstverlening 
verwerken in de computer? WOH 
zoekt iemand voor de maandag-
middag en (tijdelijk) voor de vrij-
dagochtend. Als kantoorvrijwilli-
ger maakt men deel uit van een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 
Men heeft er plezier in om, soms 
met veel geduld, te helpen zoe-
ken naar oplossingen. Nauwkeu-
rig werken is daarbij belangrijk, 
omdat het werk onderling overge-
dragen moet worden. Voor meer 
info en/of aanmelding, tel. 023-
5288510. x

WOH zoekt 
vrijwilligers

heemstede - Op zaterdag 4 septem-
ber is er een kinderdisco in jon-
gerenruimte Plexat in De Luifel 
(Herenweg 96, Heemstede). Deze 
disco is bedoeld voor kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. De 
disco duurt van 19.00 tot 21.00 
uur. De entreeprijs bedraagt 3 
euro. Alle discobezoekertjes krij-
gen een kaartje. Hiermee kunnen 
zij twee keer een beker limonade 
halen en één keer een zakje snoep. 
Bij binnenkomst worden naam 
en telefoonnummer van het kind 
genoteerd, zodat ouders hun kind 
zorgeloos kunnen achterlaten. 
Ouders kunnen eventueel intus-
sen in de foyer van De Luifel een 
kopje koffie drinken. x

Kinderdisco 
in De Luifel

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 28 aug. - do 3 sept.)
Terrine van rode mul en zalm met 

schaaldierensaus
Kipfilet gevuld met knoflook, pistache 

nootjes en bladselderij
Verrassing van mango en chocolade 

€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 31 aug. - do 3 sept.)
A la minute gerookte zalm met penne 

rega�a en honing-mosterdsaus € 10,50

Gulle Tjon’s SpareRibs op 
3 september - Reserveer snel!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Cursussen, Opleidingen en Trainingen
Zie elders in deze krant

De komende weken hebben wij een presentatie voor 
Cursussen, Opleidingen en Trainingen.

Voor info: 071-3619323 of verkoop@buijzepers.nl
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bloemendaal - Hoe zit het met het 
handhavingsbeleid van de Gemeente 
Bloemendaal? De gemeente komt 
volgende week met antwoorden op 
raadsvragen en een persbericht om 
zo duidelijkheid te scheppen over 
haar beleid. Over die handhaving 
is de laatste weken nogal wat com-
motie ontstaan naar aanleiding van 
twee gevallen van illegale acties 
door bewoners. Een betreft inpikken 
van gemeentegrond en een in rook 
opgegaan fietspad bij Villa Meerzicht 
in Park Brederode. Onlangs werd 
bekend dat een bewoner van de Ver-
bindingsweg een nieuwe uitgang van 
zijn huis heeft gecreëerd, die uitkomt 
op een openbare parkeerplaats, aan 
het Bispinckpark, achter de biblio-
theek. Daarbij is een deel van een 
gemeentelijke coniferenhaag verwij-
derd.

door Marilou den Outer

In geval van Villa Meerzicht heeft 
de gemeente na publicaties in de 
media waaronder Het Weekblad, 
en vragen van raadsleden, handha-
vend opgetreden tegen de eigenaar. 
Het perceel dat hij met een hek had 
afgezet, wordt definitief niet aan 
hem verkocht. Bovendien moet hij 
een garage afbreken.

Vergunningaanvraag
De kwestie aan het Bispinckpark 
werd aan het rollen gebracht door 
enkele omwonenden. In dit geval 
echter is de gemeente niet van plan 
handhavend op te treden, zo liet zij 
op 15 augustus in het Haarlems Dag-
blad weten. De reden: de gemeente 
wilde de eigenaar eerst in staat stel-
len een vergunning aan te vragen. 
Die aanvraag is op 18 augustus inge-
diend, zo laat de woordvoerder van 
de gemeente desgevraagd weten. 
"Deze zal worden beoordeeld op 
basis van de regels van het bestem-
mingsplan en de overige weige-
ringsgronden, die zijn opgenomen 
in de APV (algemene plaatselijke 
verordening -red.). Een uitrit aan 
de achterzijde in plaats van aan de 
voorzijde wordt in dit geval niet 
bij voorbaat uitgesloten. Voor- en 
nadelen van deze wijziging van 
uitritlocatie moeten eerst worden 

afgewogen. Op basis van adviezen 
van diverse gemeentelijke afdelin-
gen, waaronder Groen en Verkeer, 
zal op korte termijn besloten wor-
den over de aanvraag."

Illegaliteit
De gemeente doet hier een beroep 
op een bekend bestuursrechtelijk 
beginsel: als er concreet uitzicht 
is op legalisatie, hoeft er niet te 
worden gehandhaafd. Maar dit is 
alleen aan de orde als er tenminste 
een vergunningaanvraag lag en het 
is de vraag of dat op dat moment 
wel het geval was. De woordvoer-
der verder: "De eigenaar is gewezen 
op de illegaliteit van zijn handelen 
en de consequenties die daaruit 
kunnen voortvloeien. Dat de uitrit 
door een klein stukje gemeentelijk 
plantsoen gaat en uitkomt op een 
openbare parkeerplaats, betekent 
niet dat deze dus niet verleend zal 
worden." De woordvoerder wijst 

erop dat de omwonenden, mocht er 
een vergunning worden verleend, 
"altijd bezwaar kunnen maken".

Alles kan
Voor de raadsleden Heukels (Libe-
raal Bloemendaal) en Schell (PvdA) 
is dit niet handhaven onbegrijpe-
lijk. "Inwoners hebben er gewoon 
recht op dat er wordt gehandhaafd", 
vindt Schell. Hij stelt bovendien 
dat er 'met twee maten' wordt 
gemeten, verwijzend naar enkele 
voorbeelden bijvoorbeeld in Ben-
nebroek waar wel direct werd opge-
treden tegen een bewoner. Volgens 
Leonard Heukels wordt de indruk 
gewekt dat in Bloemendaal alles 
maar kan, omdat de gemeente toch 
niet handhaaft en rustig afwacht.
Met de antwoorden op de raadsvra-
gen en het persbericht volgende 
week wil de gemeente "de nodige 
achtergrondinformatie geven, 
waaronder de redenen waarom de 
gemeente in dit geval niet direct 
handhaaft en hoe in de toekomst 
het proces met betrekking tot hand-
having duidelijker kan worden". x
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Handhaven of gedogen?
Nieuwe perikelen in Bloemendaal

De nieuwe uitgang komt uit op een 
openbare parkeerplaats aan het Bis-
pinckpark (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - De nieuwe Haarlemse 
toneelgroep KaST! brengt op zaterdag 
12 en zondag 13 september driemaal 
zijn eerste productie op de planken: 
'Omwille van de liefde'. Een eigenzin-
nige, zwarte komedie, die te zien is in 
theater De Luifel in Heemstede.

Victor is een populaire politicus, die 
op het punt staat premier van het 
land te worden. Het is een eenzaam 
bestaan en om de leegte op te vullen, 
belt hij een escortbureau. Dan komt 
hij voor een dilemma te staan: kiest 
hij voor de liefde of voor zijn car-
rière? De grote droom van Victors 
vrouw Cecile is om First Lady van 
het land te worden en zij gaat over 
lijken om die droom te verwezen-
lijken. Lukt het haar om alle touw-
tjes in handen te krijgen? Loodgie-
ter Mike is goed in zijn werk, maar 
een vaste relatie zit er vooralsnog 
niet in. Is hij de juiste persoon nog 
niet tegengekomen? En wat doet 
hij als er iemand roet in het eten 

gooit? Mikes beste vriendin Emma 
windt mannen moeiteloos om haar 
vinger. Bij de zoveelste grote breuk 
in haar liefdesleven blijkt dat zij en 
Mike meer delen dan Mike denkt. 
Krijgt Emma door een wonder 
alles wat haar hartje begeert? Eén 
telefoontje verbindt deze vier men-
sen met elkaar. Delen zij dezelfde 
belangen of staat egoïsme voorop? 
Welke keuzes maken zij omwille 
van de liefde?
Speeldata, tijden en prijzen: zater-
dag 12 september, 20.15 uur. Zaal 
open om 19.30 uur; zondag 13 sep-
tember, 15.00 uur en 20.15 uur. Zaal 
open om 14.30 uur en 19.30 uur. 
Eén kaart: 12,50 euro; twee kaarten: 
22,50 euro; drie kaarten: 32,50 euro; 
vier kaarten of meer: 10 euro per 
stuk. Kaarten zijn te reserveren via 
info@toneelgroepkast.nl of te koop 
bij Jan Monnikendam, Gedempte 
Raamgracht 1-9 in Haarlem. Loca-
tie: Theater De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. x

Toneelgroep KaST! speelt 
'Omwille van de liefde'

bloemendaal - Sinds bijna twee jaar 
is in Kennemerland een buurtbus-
vereniging actief, die zes dagen per 
week, alleen overdag en met een 
kleinere bus, een openbaar vervoer 
lijndienst verzorgt tussen Ram-
plaankwartier - Overveen - Bloe-
mendaal - Santpoort en Haarlem 
Noord.
Met financiering van de Provincie 
Noord-Holland rijdt een club van 
zo'n dertig vrijwillige chauffeurs 
in diensten van drie uur een vaste 
route met een Connexxion-minibus, 
geschikt voor maximaal acht passa-
giers. Betalen gaat gewoon met de 
OV chipkaart, zo nodig koopt men 
een (duurder) buskaartje.
Dat Buurtbus lijn 481 in een behoef-
te voorziet, blijkt wel uit de stij-
gende aantallen reizigers, die van 
dit kleinschalig openbaar vervoer 
gebruik maken. Bij de start trok de 
nieuwe buurtbus nog geen 350 rei-
zigers per maand, maar dat gemid-
delde is inmiddels opgelopen tot 
ruim boven 500.

Door verloop en vakanties heeft de 
Buurtbusvereniging er graag leden 
bij. Als men van autorijden en van 
omgaan met mensen houdt en men 
heeft men tijd om (twee)wekelijks 
een dienst van drie uur te vervul-
len, is men welkom. Aan de proce-
dure zijn een rijvaardigheidstest en 
een medische keuring verbonden. 
Beschikbaarheid op zaterdag wordt 
zeer op prijs gesteld.
Voor aanmelding: info@buurt-
busbs.nl. Meer info is te vinden op 
www.buurtbusbs.nl. x

Buurtbus lijn 481 zoekt 
nieuwe chauffeurs

Er zijn vrijwilligers nodig, die weke-
lijks drie uur op de lijndienst willen 
rijden (Foto: pr).

bloemendaal - Op dinsdag 1 septem-
ber start er weer een nieuwe oppas-
cursus bij Welzijn Bloemendaal. 
Zit jij op de middelbare school en 
heb je (binnenkort) een bijbaan als 
oppasser op jonge kinderen? Leer 
dan wat er allemaal bij komt kijken. 
Over onder meer luiers verschonen, 
wat je moet doen als kinderen niet 
kunnen slapen of hoe je een baby 
vasthoudt op de trap. Over troos-
ten, veiligheid, spelen, eten, bed-
tijd en positief omgaan met kinde-

ren. Je krijgt een stukje EHBO en 
leert bespreken wat je van ouders 
kunt verwachten en zij van jou. 
Ter afsluiting ontvang je een echt 
oppasdiploma, die je aan de ouders 
van je oppaskind(eren) kunt laten 
zien. Meer info en een aanmeldfor-
mulier kun je vinden op www.wel-
zijnbloemendaal.nl/jongerenwerk. 
De cursus in september is op dins-
dagen. In januari start er een cursus 
in Bennebroek op maandagen. x

Oppascursus gaat 
weer van start

heemstede - Op zaterdag 29 augus-
tus is dichter Lars van der Werf 
te gast bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 135 in Heemstede. 
Van der Werf is er van 14.00 tot 
15.00 uur. De toegang is gratis. 
Lars van der Werf is een improvi-
satietalent en maakt aanstaande 
zaterdag gedichten op maat voor 
bezoekers. Eerder rijmde hij al 
een kinderboek bij elkaar en ver-
der treedt Van der Werf op door 
heel Nederland met zijn versjes en 
typemachine. x

Gedichten op maat
bij Blokker
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Staten Bolwerk 1 | 2011 MK HAARLEM | +31 23 785 22 64
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bennebroek - Jur Botter, wethouder van 
cultuur in de gemeente Bloemendaal 
en Roxane van Acker, directeur van de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland, zijn 
het er samen over eens. De verhuizing 
van de bibliotheek Bennebroek naar 
de voormalige St. Franciscusschool 
maakt de bibliotheek kleiner, maar 
de nieuwe locatie biedt ook kansen 
om nog beter samen te werken met 
verschillende sociale partners.

door Christa Warmerdam

De bibliotheek in het oude raadhuis 
van Bennebroek wordt afgebroken. 
De grond is verkocht en de oude 
bibliotheek maakt plaats voor hui-
zen. In de voormalige St. Francis-
cusschool aan de Kerklaan in Ben-
nebroek zal de bibliotheek samen 
met Welzijn Bloemendaal en het 
gemeenteloket een nieuw onder-
komen vinden. De huidige biblio-
theek in Bennebroek bestrijkt nu 
zo'n 440 vierkante meter. De nieu-
we locatie wordt met de twee loka-
len van de voormalige school en 
een oppervlakte van 110 vierkante 
meter een stuk kleiner. "Ik ga er niet 
voor wegdraaien. Natuurlijk vind ik 
het jammer dat we zoveel vierkante 
meter moeten inleveren, maar het 
belangrijkste is dat de bibliotheek 
blijft", zegt Jur Botter. "Toen de fusie 
tussen Bennebroek en Bloemendaal 
tot stand kwam heeft de gemeente 

de belofte gedaan, dat er een aan-
tal diensten, zoals een loket voor 
gemeentezaken en de bibliotheek, 
zou blijven. Als gemeente ben je 
verantwoordelijk voor zaken als 
scholen en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, en daar hoort de biblio-
theek ook bij, want de bibliotheek 
speelt een belangrijke rol op het 
gebied van taalontwikkeling."

Keuzes maken
Met het geld van de verkoop van de 
grond is een deel van het nieuwe 
gemeentehuis in Bloemendaal 
bekostigd. De verbouwing van de 
nieuwe locatie kost 1 miljoen euro 
en daar komt nog 169.000 euro 
bovenop vanwege het verwijderen 
van asbest. Het idee van de verhui-
zing van de bibliotheek kwam van 
de gemeente. "Maar alles is in goed 
overleg gegaan", zegt Roxane van 
Acker. "De nieuwe locatie wordt 
kleiner, maar het blijft mogelijk 
om titels te reserveren en op te 
halen bij de dichtstbijzijnde loca-
tie. Op deze manier hebben men-
sen alle titels van de hele Biblio-
theek Zuid-Kennemerland tot hun 
beschikking." Fysiek zullen er dus 
minder boeken te vinden zijn op de 
nieuwe locatie. Van Acker: "Je moet, 
als de ruimte kleiner is, nu eenmaal 

keuzes maken. We hebben met de 
samenstelling van de collectie dan 
ook gekeken waar vraag naar is. In 
Bennebroek zijn dat vooral boeken 
voor de jeugd tot en met 12 jaar. 
Voor volwassenen zullen er zo'n 
1.000 titels en een kleine collectie 
groteletterboeken in de bibliotheek 
te vinden zijn. Maar de bibliotheek 
is tegenwoordig zo veel meer dan 
alleen een plek waar je alleen boe-
ken kunt lenen. Het is een plek waar 
jong en oud elkaar ontmoeten en 
waar activiteiten worden georgani-
seerd. Dat is de kracht van de bibli-
otheek van deze tijd, het verbindt 
gemeenschappen met elkaar."
De bedoeling is dat de bibliotheek 
tussen half en eind november ver-
huist naar de voormalige St. Fran-
ciscusschool aan de Kerklaan 6 in 
Bennebroek. In het gebouw komen 
zes klaslokalen beschikbaar. Twee 
daarvan zijn voor de Bibliotheek 
(gelijkvloers), twee voor Welzijn 
Bloemendaal, een voor het gemeen-
teloket en een lokaal zal een gedeel-
de ruimte worden waar met name 
de Bibliotheek en Welzijn Bloemen-
daal en incidenteel ook de Gemeen-
te Bloemendaal gebruik van zullen 
maken. Kijk voor meer informatie 
op www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. x

Bibliotheek Bennebroek verhuist 
naar voormalige Franciscusschool

Minder ruimte, sociale functie wordt belangrijker

Wethouder Jur Botter en Roxane van Acker, directeur van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland (Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - Op zaterdag 5 septem-
ber wordt de Jaarmarkt gehouden 
in Bloemendaal-dorp. Er zijn ruim 
180 standplaatsen met een zeer uit-
gebreid aanbod.
Daarnaast viert Café 't Hemeltje zijn 
eerste lustrum met Vijf Live Music 

op het grote podium voor de zaak.
De Jaarmarkt is geopend vanaf 's 
morgens 09.00 uur tot 17.00 uur. Bij 
't Hemeltje, aan de Bloemendaalse-
weg 102 in Bloemendaal, gaat het 
nog even muzikaal door tot 22.00 
uur. x

Jaarmarkt in 
Bloemendaal

overveen - Het parkbos Koningshof dat 
door Natuurmonumenten recentelijk 
in oude luister is hersteld, bestaat uit 
een centrale weide met daaromheen 
grote bomen. In het voorjaar brengen 
reeën vaak hun kalfjes mee, die ze dan 
verstoppen in het hoge gras. Op korte 
termijn zal de weide worden begraasd 
door twee Schotse hooglanders.

Het stoere runderras uit Schotland 
is tegenwoordig een alom bekende 
grazer in het duin. Het doel dat men 
wil bereiken met begrazing van de 
weide, is dat bloemrijk gevarieerd 
grasland ontstaat, met open schrale 
plekken, specifieke duinplanten, 
wat ruigere randen met brandne-
tel en de voor deze plek zo karak-
teristieke pijpbloemen. Hier zul-
len meerdere soorten dagvlinders 
zoals bruin zandoogje, hooibeestje, 
landkaartje en dagpauwoog van 
profiteren. De begrazing zorgt niet 
alleen voor een verrijking van de 
flora, maar ook voor een toename 
van allerlei insecten, wat ook weer 
gunstig is voor vleermuizen (rosse 
en laatvlieger), die in de schemer 
foerageren langs de randen van de 
wei.

In de weide van parkbos Konings-
hof heeft Natuurmonumenten een 
drinkwatervoorziening voor de 
hooglanders aangelegd. Men hoopt 
met deze voorziening te bereiken 
dat ze voorlopig in de weide blijven 
en een aantrekkingskracht uitoefe-
nen op de kudde.
Rondom de centrale weide is met de 
herstelwerkzaamheden een speels 
wandelpad aangelegd. Dit pad loopt 
onder de oude beukenbomen en 
biedt verschillende zichtlijnen over 
de weide. De gemarkeerde wande-
ling start op de parkeerplaats. Houd 
voldoende afstand bij de Schotse 
hooglanders (twintig meter).
De ingang van Koningshof met een 
groot wit hek ligt naast Duinlust-
weg 26 in Overveen. x

Schotse hooglanders gaan 
weide Koningshof begrazen

Een Schotse hooglander (Foto: © 
Natuurmonumenten - Rene Koster).

bloemendaal - Tijdens het Mamacafé 
op vrijdag 4 september, van 10.30 
tot 11.30 uur, organiseert CJG 
Bloemendaal de workshop 'Eet ik 
wel gezond'?. Er wordt ingegaan 
op de rol van de verschillende 
voedingsstoffen in het lichaam 
en de feiten en fabels met betrek-
king tot voeding. Ook ontvangt 
men tips en adviezen over hoe de 
huidige leefstijl om te zetten in 
een gezonde leefstijl. De presen-
tatie wordt gegeven door Birgitte 
van Don, voedings- en bewegings-
deskundige van Gezond & Co. De 
toegang is gratis. Het CJG is te 
vinden aan de Dennenweg 15A 
in Bloemendaal. Aanmelden kan 
via www.cjgactiviteiten.nl of cjg@
bloemendaal.nl. x

Eet ik wel gezond?

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

Nijverheidsweg 10  Heemstede

Telefoon 023-5834702

www.carwashheemstede.nl

Tegen inlevering van deze bon krijgt u het

Programma ‘Goud’
Voor € 10,00

i.p.v. € 14,00

actie geldig t/m sept 2015
✃

Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

Aikido in Haarlem
voor volwassenen en jeugd 

Lestijden maandagavond:

Gymzaal van OBS de Dolfijn 
(Gijsbrecht van Aemstelstraat 118)

Lestijden woensdagavond:

Locatie Sportkerk Haarlem (Floresstraat 47)
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

GITAARLES
Jong en oud, evt. thuis.

Gratis proefles.
Speel binnenkort je

favorieten!
www.ploiiiiiink.nl

06-42505049

7 x les
VAARBEWIJZEN

start maandag 21 sept.
in de Kennemersporthal,
Haarlem. Ervaren docent
leidt op voor het Vamex

examen.
Grote slagingskans!

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 33498338

Bent u op zoek naar een
HONDENOPPAS

voor een dagje
of misschien wel een

vakantie. Ik
bied me
graag

aan! Voor meer informatie
kunt u bellen met

06-15871934.
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690

Te h
3-KAMER
centrum Noor

berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

CHILDE
k het voorn
a de zome

schilde

AMERAPPARtrum Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k

De Wending.
ijne vakantie voor uw

HOND.
kl i honden zijn

€ 500,- per maan
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

OPRUIMING!
tot 50% korting

kwaliteits eet-salontafels
eiken-kersen-noten-teak

enkele massief eiken
kasten.Open do vr za

Marsmanplein 23, Haarlem
023-711 03 92

kijk ook op
vanderschaftmeubelen.nl

voor maatwerk

Nieuwe lessen Argentijnse
TANGO

Iedere maandagavond in
Café TapUit op de

Wagenweg
Om 19.00 uur Beginners.

Vanaf 7 september a.s. met
Vitor Costa en Manuela

Rivero.
Opgave en Info via

06-36196798 of
john tango@hotmail com

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

Start herfstcursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag vanaf 7 september
Indeling kind op leeftijd.

Vanaf 4 maanden.- 5 jaar.
Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

Hockeyclub Alliance zoekt
enthousiaste

BARKRACHTEN
Ben jij 18 jaar of ouder
en wil jij (bij)verdienen

in het weekend of door de
week? Mail naar

bar@mhc-alliance.nl of bel
06-81428174

FILTERHULZEN
NERGENS GOEDKOPER !

goedkoper dan Aldi en LIDL
1000 filterhulzen voor

2,99
nog geen 60 cent per 200

Vivant Timmy
Rijksstraatweg 108
2022DD Haarlem

www.vivanttimmy.nl
 

heemstede - Hij heeft inmiddels sinds 
de opening op 13 juli bijna 2.000 auto's 
gewassen en de verwachting is dat de 
teller een jaar na de opening op 41.000 
zal staan. André de Vries opende vorige 
maand zijn wasstraat 'Carwash Heem-
stede'. "Ik werkte als IT-manager en werd 
ontslagen. Rond Kerstmis in 2013 ging ik 
mijn auto wassen in Hoofddorp", zegt De 
Vries. "Ik dacht: het is toch eigenlijk van 
de zotte dat ik zo'n eind moet rijden, ik 
kan beter zelf een wasstraat openen."

door Christa Warmerdam

Inmiddels is de hypermoderne was-
straat, waar maar liefst dertig auto's per 
uur gewassen kunnen worden, een feit. 
Aan de Nijverheidsweg, in het voorma-
lig postsorteercentrum tegenover de 
brandweer in Heemstede, vond André 
de Vries het pand en het terrein waar 
hij zijn wasstraat kon openen. De was-
straat is milieuvriendelijk, de auto's 
worden gewassen met ecologische 
shampoo en wax. Na de wasstraat mag 
er gratis gebruikt worden gemaakt van 
de stofzuiger.
Binnen in het bedrijfspand staat een 
wasstraat waar gekozen kan worden 
uit verschillende programma's. Vanaf 
acht euro (programma brons) wordt 
de auto vooraf gewassen door een 
voorwasser en daarna gaat de auto de 
wasstraat in. "Bestuurders kunnen in 
de auto blijven zitten terwijl de auto 
gewassen wordt", legt De Vries uit. "Bij 
het programma zilver worden insecten 
verwijderd, wordt het chassis gereinigd 
en wordt de auto gewaxt, bij goud komt 
daar nog polish bij." Buiten staan drie 
wasboxen waar de auto zelf gewassen 
kan worden. Een van de wasboxen 
heeft rondom steigers voor het wassen 
van de caravan of camper.

Happy hour
Elke doordeweekse dag is het van 8.00 
tot 9.00 uur 'happy hour' bij Carwash 
Heemstede waarbij een flinke korting 
wordt gegeven op de verschillende 

programma's. Om de opening feeste-
lijk te vieren, heeft Carwash verschil-
lende interessante aanbiedingen. Wie 
bij Esso voor 25 euro of meer heeft 
getankt, mag tot eind augustus tegen 
inlevering van de bon gebruikmaken 
van het gouden programma en betaalt 
slechts 7 euro in plaats van 14 euro. 
Tegen inlevering van de bon uit deze 
krant kost het programma goud slechts 
10 euro in plaats van 14 euro.
De Vries heeft met Carwash Heemstede 
een mooie onderneming neergezet. De 
Vogelenzanger verkreeg een groot deel 
van het geld om zijn bedrijf op poten te 
zetten door middel van crowdfunding. 
"Ik had het benodigde geld, twee ton, 
binnen negen uur bij elkaar. Ik ben 
ook goed geholpen door de Gemeente 
Heemstede. In mei van dit jaar ben ik 
begonnen met het slopen en de opbouw 
van het bedrijf." Inmiddels heeft hij al 
heel wat tevreden klanten gehad. "Men-
sen zijn blij dat ze niet meer ver hoe-
ven te rijden voor een goede wasstraat. 
Laatst zei iemand tegen me; 'Zo mooi is 
mijn auto nog nooit uit een wasstraat 
gekomen.'"
Carwash Heemstede verhuurt ook aan-
hangers. "Wij hebben verschillende 
aanhangers. De verhuur van aanhan-
gers zien wij als een extra service naar 
onze klanten toe."
Carwash Heemstede is elke dag (van 
maandag tot en met zondag) geopend 
van 8.00 tot 19.00 uur en is te vinden 
aan Nijverheidsweg 10 in Heemstede. 
Kijk voor meer info op: www.carwash-
heemstede.nl. x

"Mensen zijn blij dat ze niet 
meer ver hoeven te rijden"

Carwash Heemstede

André de Vries uit Vogelenzang opende 
met succes een hypermoderne wasstraat 
in Heemstede (Foto: Christa Warmer-
dam).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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heemstede - De dorpspomp aan de 
Raadhuisstraat in Heemstede geeft 
weer schoon en fris drinkwater. Wet-
houder Pieter van de Stadt en Edward 
van der Zwaag, (oud-)voorzitter van de 
Stichting Dorpspomp, hebben de pomp 
officieel in gebruik genomen. De pomp 
staat op dezelfde plek waar rond 1900 
ook al een waterpomp stond. "Dit een 
mooi moment", zegt wethouder Van de 
Stadt voordat hij de pomp in werking 
stelt. "Een mooi moment, want hier-
mee is de herinrichting van de Raad-
huisstraat en Binnenweg compleet."

door Christa Warmerdam

De verschillende terrasjes aan de 
Raadhuisstraat zitten goed gevuld. 
Veel Heemstedenaren en onderne-
mers zijn vrijdag 14 augustus naar 
de dorpspomp gekomen om hét 
officiële moment mee te maken. 
"Ik vind dit een ontzettend gezellig 

stukje Heemstede!", zegt Anneke. 
De 27-jarige Haarlemse komt regel-
matig in Heemstede voor haar dage-
lijkse boodschappen en om 'lekker 
te shoppen'.

Gezellig
Terwijl haar kinderen genieten van 
een ijsje, pakt Pieter van de Stadt 
de microfoon: "In 2005/2006 heeft 
de Heemsteedse politiek het plan 
opgevat om de Binnenweg/Raad-
huisstraat te upgraden. Met de her-
inrichting kwam al snel de vraag, 
hoe maak je deze straat aantrekkelij-
ker. Funshoppen en terrasjes horen 
daarbij. De straat is nu een straat 
waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat 
maakt dat het hier aantrekkelijker 
winkelen is dan via internet. De her-

inrichting van dit stukje was nog 
niet zo eenvoudig, want het mocht 
niet ten koste gaan van parkeerplek-
ken. We zijn als gemeente dankbaar 
voor alle ondernemers, die het hier 
gezellig maken. Een onderdeel van 
het gezellig samen zijn, is zeker ook 
deze dorpspomp waar iedereen een 
gratis een flesje drinkwater kan tap-
pen."
Op 21 juni 1988 werd de bouwver-
gunning voor de pomp afgegeven. 
Op 1 september 1988 werd op de 
plek waar eerder vanaf 1898 de 
oorspronkelijke dorpspomp had 
gestaan, de pomp in de stromende 
regen onthuld. In februari van dit 
jaar werd het binnenwerk van de 
pomp vervangen zodat er weer water 
uit getapt kan worden.

Doppers
De Wereldwinkel in de Raadhuis-
straat speelt overigens handig in op 
het gratis stromende water en ver-
koopt 'Doppers', de milieuvriende-
lijke flesjes, die als doel hebben het 
afval van plastic flesjes te verminde-
ren. De opbrengst hiervan gaat naar 
Nepal, een land waar schoon drink-
water niet zo gewoon is als hier. Het 
eerste flesje water uit de pomp wordt 
dan ook geveild voor het goede doel 
en brengt 50 euro op.

Samenkomst
Edward van der Zwaag is vanaf nu 
de oud-voorzitter van de Stichting 
Dorpspomp, want het doel van zijn 
stichting is bereikt. Van der Zwaag 
heeft zich jarenlang ingezet om de 
dorpspomp weer werkend in het 
centrum van Heemstede terug te 
krijgen. "Het bordje leukste winkel-
straat 2013, moet nu wel vervangen 
worden door 'leukste winkelstraat 
2015'", zegt Van der Zwaag. "Ik ben 
heel blij en dankbaar dat de gemeen-
te de pomp niet stilletjes heeft weg-
gegooid. Dit is een plek waar mensen 
met elkaar afspreken, waar bruids-
paren voor gefotografeerd willen 
worden en elke 24 december de 
kerstsamenzang plaatsvindt. Er zijn 
veel spreekwoorden, die met een 
pomp te maken hebben zoals bij-
voorbeeld 'loop naar de pomp'. Ik wil 
daar graag van maken: loop naar de 
pomp van de Raadhuisstraat, want 
daar is schoon drinkwater." x

Loop naar de pomp
Voor schoon drinkwater in Heemstede

Wethouder Pieter van de Stadt en Edward van der Zwaag, (oud-)voorzitter van 
de Stichting Dorpspomp, mogen als eerste water tappen uit de dorpspomp van 
Heemstede (Foto: Christa Warmerdam).

bloemendaal - De Provincie Noord-Hol-
land is 24 augustus gestart met groot 
onderhoud aan de Zeeweg (N200) in 
de Gemeente Bloemendaal. Het asfalt 
wordt vernieuwd en de weg wordt vei-
liger gemaakt. Het werk is naar ver-
wachting 28 oktober gereed. Wegge-
bruikers moeten komende maanden 
rekening houden met extra reistijd.

Om het verkeer tijdens de werk-
zaamheden zoveel mogelijk door-
gang te bieden, wordt in fases 
gewerkt. Tijdens het werk aan de 
ene rijbaan, kan het verkeer in twee 
richtingen over de andere rijbaan 

rijden. Alleen in de periode van 
11 oktober 06.00 uur tot en met 
18 oktober 05.00 uur is de Zeeweg 
afgesloten voor het verkeer in ver-
band met de herinrichting van de 
rotonde en de aangrenzende weg-
vakken bij de Brouwerskolkweg. De 
volledige planning is te vinden op: 
www.noord-holland.nl/zeeweg.
Weggebruikers en omwonenden 
met vragen over de werkzaamheden 
kunnen bellen naar het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
tel. 0800-0200600 (gratis) of een 
e-mail sturen naar infozeeweg@
noord-holland.nl. x

Start van groot onderhoud 
Zeeweg in Bloemendaal

Nieuwe schoolrooster bekend?

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (min. leeftijd 13 jaar) 

Tel.nr.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar: 
Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt je ook opgeven via de website www.buijzebestelnet.nl,
of bel 071 - 364 34 34

Meld je dan nu aan als 
bezorger van deze krant!

Heb je wat vrije tijd over?Wil je wat bijverdienen?Ben je een doorzetter?

Je kunt je ook opgeven door een mail te sturen met deze 
gegevens naar: secretariaat@buijzepers.nl of bel 071-3643434.

overveen - Rob Slewe heeft een klacht 
ingediend bij de Raad voor de Journa-
listiek tegen de GroenLinks-fractie-
voorzitter in Bloemendaal, Meindert 
Fennema, omdat deze hem in diverse 
columns in de Volkskrant zou hebben 
beschuldigd van onbehoorlijke prak-
tijken. De Raad heeft de zaak afgelo-
pen vrijdag besproken en doet over 
enkele weken uitspraak.

door Marilou den Outer

Rob en diens broer Hans liggen al 
jaren overhoop met de Gemeente 
Bloemendaal over uitbreiding op 
hun landgoed, Elswoutshoek in 
Overveen. De controverse leidde 
vorig jaar tot het aftreden van bur-
gemeester Nederveen en Groen-
Links-wethouder Van Rooijen. 
Deze ondergang was mede in gang 
gezet na een uitzending vol feiten 
en meningen door actualiteiten-
programma Eén Vandaag op 28 juli 
2014.

Geen schijn van kans
Fennema, gevraagd om een reactie, 
noemt de aanklacht 'bizar'. "Het gaat 
om een column, die ik een jaar gele-
den heb geschreven. Als je je echt 
zo gekwetst voelt, onderneem je 
toch meteen actie? Ik vermoed dat 
het nu pas gebeurt, omdat ik nu in 
de raad zit. Slewe meent dat Groen-
Links geheime voorkennis heeft en 
ziet 'Elswoutshoek' als een complot 
van GroenLinks, dat volgens hem 
op zijn beurt schoothondje is van de 
VVD." Fennema vervolgt: "Deze aan-
klacht heeft geen schijn van kans. 
Dat in een kop het woord 'maffia' 
staat, is de eindverantwoordelijk-
heid van de redactie van de Volks-
krant. Ik vind dat de klacht geen 
enkele grond heeft." Hij zei niet bij 
de zitting aanwezig te zijn geweest, 
"wegens verplichtingen elders".

Partij
Waarom heeft Rob Slewe pas dit 
jaar een klacht ingediend en niet 
al vorig jaar? Slewe desgevraagd: 

"Ik besloot daartoe toen ik zag dat 
Fennema doorging met belastende 
columns schrijven, ook op de web-
site The Post Online. Hij laat geen 
mogelijkheid ongebruikt om de 
naam Slewe direct te verbinden 
met bedriegers, bedriegers en zelfs 
maffia. In de Volkskrant column 
zelfs 25 keer en ook zelfs in zijn 
maidenspeech in de raad. Hij gaat 
helemaal los, op een manier waar-
van ik denk dat het ergste roddel-
blad in Nederland dat nog niet doet. 
Zelfs dat doet aan hoor en weder-
hoor. Ook weigerde hij elk verzoek 
om een gesprek. Toen dacht ik: ik 
leg het gewoon voor aan de Raad 
voor de Journalistiek. Ik wil graag 
weten in hoeverre een betrokken 
politicus, die middenin het dossier 
staat, in de rol van columnist nog 
al die vrijheden heeft om maar te 
zeggen wat je wilt en dat ook doet. 
Prima als Youp van 't Hek wat roept, 
maar dat geldt wat mij betreft niet 
voor iemand, die partij is."

Verwarring
Volgens Slewe is GroenLinks bezig 
met een wraakactie, na de uitzen-
ding van Eén Vandaag, en de daar-
opvolgende val van de wethouder 
van die partij. Hij heeft naar eigen 
zeggen Fennema diverse keren 
benaderd om een gesprek aan te 
gaan, maar zonder resultaat. Fen-
nema hierover: "Dat wilde ik niet. 
Ik heb gezegd: zolang ik in de raad 
zit (Fennema kwam opnieuw in de 
raad in februari 2015 -red.), spreek 
ik niet met de eigenaren van Els-
woutshoek, dat leidt tot verwar-
ring."

Kapotgemaakt
Veel verwachten van de uitspraak 
van de Raad van Journalistiek doet 
Slewe niet. "Mijn naam is toch al 
kapotgemaakt. Zakelijk lijd ik hier-
onder, en ook mijn gezin voelt zich 
beschadigd. Voor nu ben ik alleen 
maar nieuwsgierig naar de uit-
spraak en ik zie dan wel verder." x

Rob Slewe dient klacht in 
tegen Meindert Fennema

Bij Raad voor de Journalistiek

De situatie rond landgoed Elswoutshoek in Overveen heeft veel losgemaakt bij 
betrokkenen (Foto: Marilou den Outer).
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vogelenzang - Diverse populieren aan 
de Leidsevaart in Vogelenzang legden 
het loodje tijdens de hevige storm van 
vorige maand. Gelukkig voor de bewo-
ners vielen ze over de vaart en niet op 
hun huizen. De week erop besloot de 
gemeente snel alle 25 overgebleven 
bomen te rooien. "Dat was een mooie 
dag wat mij betreft, want dat was hard 
nodig", aldus Rens van Schie, die 
sinds 1988 aan de Leidsevaart woont. 
"Die bomen waren ver over hun houd-
baarheidsdatum heen. En dat geldt 
ook voor de populieren op het stuk 
verderop, tot de Bartenbrug. Afgelo-
pen vrijdag viel een flinke tak op twee 
passerende motorrijders."

door Marilou den Outer

Ook de voorzitter van de Bewoners-
vereniging Leidsevaart Vogelen-
zang, Ad Siemons, kan dit beamen: 
"Ik heb inmiddels met diverse 
bewoners gepraat en die waren diep 
onder de indruk van wat de storm 
met die populieren langs de vaart 
heeft gedaan. Ze begrijpen die snel-
le actie van de gemeente wel. Som-
mige mensen vinden het prima nu, 
zonder al die schaduw. Alsof plotse-
ling een venster open is gezet, zo zei 
een bewoner. In feite lijkt de situatie 
nu ook meer op de trekvaart zoals 
die vroeger was. Toen stonden er 
ook geen bomen langs de vaart."
In principe worden beeldbepalende 
bomen in de Gemeente Bloemen-
daal die verdwijnen, vervangen door 
nieuwe. De gemeente gevraagd om 
een reactie: "Momenteel zijn wij 
nog druk met het verwijderen van 
stormbomen en stormschade. Na de 
opruimwerkzaamheden maken we 
een inventarisatie van de plekken 
waar bomen verloren zijn gegaan. 
Het is onze intentie om zoveel 
mogelijk te herplanten. Hier komt 
echter ook een financieel aspect bij 
kijken, omdat dit niet uit het regu-
liere budget kan."

Meepraten
Siemons: "Als er herplant gaat wor-
den, dan zouden wij als bewoners-
vereniging er graag over mee wil-
len praten. Dat hebben we eerder 
gedaan over de kastanjebomen, op 
het gedeelte tussen Traliebrug en 
Centenbrug. Daar worden vanaf 
januari 2016 op plekken waar zieke 
kastanjes stonden, lindebomen 
geplant."
De populieren die nu zijn gerooid, 
zijn volgens Van Schie in de jaren 
zestig geplant. "Normaal gaan die 

zo'n 25 tot dertig jaar mee, deze 
dus al veel langer. Ik kan me her-
inneren dat midden jaren '90 een 
plan is gemaakt om de bomen te 
vervangen. Maar dat is nooit uitge-
voerd", aldus Van Schie, die tot vorig 
voorjaar duoraadslid voor de PvdA 
was. De gemeente stelt desgevraagd 
dat er voor deze bomen geen speci-
aal onderhoudsplan was: "Ze vallen 

onder regulier onderhoud."
Wat betreft de bomen op het gedeel-
te tot aan de Bartenbrug, die nog 
wel overeind zijn gebleven tijdens 
de storm, maar waarvan soms tak-
ken afbreken, meldt de gemeente: 
"Deze bomen worden op dit moment 
door een boomverzorgingsbedrijf 
gesnoeid en zullen, indien moge-
lijk, behouden blijven." x

Nieuws donderdag 27 augustus 2015 10

Gaat u er nog even tussenuit voor 
de warme dagen van de nazomer 
of de mooie kleuren van de herfst? 
Rond de Achensee in Tirol is het 
heerlijk genieten! Maakt u een 
bergwandeling of verkent u de
omgeving met de mountainbike? 
Ook leuk: met het stoomtreintje
rijden door het Zillertal of een 
dagje naar Innsbruck!

U logeert in Alpenhotel Edelweiss 
op 150 m van het gezellige centrum 
van Maurach, naast de Rofan 
berglift en op 15 minuten wandelen 
van de Achensee. Het hotel heeft 
een restaurant, bar, zonneterras en 
wellnesscentrum met Finse sauna 
en stoombad.

Nazomeren bij 
de Achensee!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 21797.

euro p.p.
229

Inbegrepen
• 7x overnachting met onbijtbuffet
• 6x middagsnack of soep
• 6x taart, koek of lekkernij
• 5x driegangendinerbuffet
• 1x Italiaans dinerbuffet
• 1x schnitzeldiner
• frisdrank en limonade (8-21u)
• bier en huiswijn (18-21u)
• gebruik sauna
• wifi  in de Lobby
• Achensee Gästecard met o.a. 
 gebruik openbaar vervoer Achensee 
 en kortingen op bergbanen en 
 musea etc.

Prijzen 2/3/4-pk
22/08-28/08 299
29/08-02/10 279
03/10-31/10 229

Prijzen in € p.p. * Kinderkorting geldt bij 2 
volbetalenden. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-), toe-
ristenbelasting (€1,50 
p.p.p.n. vanaf 14 jaar) 
en kosten Calamitei-
tenfonds (€2,50).

zoekcode 21797

Kinderen

t/m 9 jaar

GRATIS*

Bewoners niet rouwig om 
rooien 25 bomen Leidsevaart

"Alsof plotseling een venster is opengezet"

Bovenstaande foto is een dag na de storm genomen. Alle bomen op dit gedeel-
te van de Leidsevaart in Vogelenzang zijn nu verwijderd (Foto: Marilou den 
Outer).

heemstede - De spoedprocedure die 
Fietsersbond en Wandelnet hadden 
aangevraagd bij de Raad van State 
heeft 13 augustus geen duidelijke uit-
komst gekregen. Die komt er pas als 
de bodemprocedure bij de Raad van 
State wordt behandeld, op 22 okto-
ber. Tot in december blijft dus het hek 
op de spoorwegovergang bij de Laan 
van Alverna zeker dicht.

door Marilou den Outer

Wandelnet en de Fietsersbond 
hadden om een spoedprocedure 

gevraagd omdat het wel tot 2016 
zou kunnen duren voor de Raad 
van State uitspraak zou doen over 
het hek. Dat hek heeft ProRail 
geplaatst in oktober vorig jaar 
omdat zij de situatie ter plekke 
te onveilig vindt. De Haarlemse 
bestuursrechter bepaalde echter 
in maart dat het een openbare weg 
betreft, en dus dat er niet zomaar 
een afsluitingshek mag worden 
geplaatst. Aanvankelijk gaf de 
gemeente Heemstede gehoor aan 
de uitspraak door ProRail te ver-
plichten op 1 juli het hek te ver-
wijderen op last van dwangsom. 
Enkele weken later echter besloot 
de gemeente ProRail toch meer tijd 
te gunnen: het spoorbedrijf mocht 
de uitspraak van de Raad van State 
afwachten. Dit echter schoot de 
fietsers en wandelaars in het ver-
keerde keelgat en beide organisa-

ties besloten een spoedprocedure 
(voorlopige voorziening, VOVO) aan 
te vragen bij de Raad van State.
Die diende dus op 13 augustus. 
Toen echter tijdens die zitting 
bleek dat de zitting van het hoger 
beroep al op 20 of 22 oktober zou 
zijn trokken Wandelnet en de Fiet-
sersbond de VOVO in. "Die datum 
is eerder dan we verwachtten, en 
dusdanig op 'redelijke termijn' dat 
het niet vol te houden was om vol 
te houden dat uitspraak nu spoed-
eisend zou zijn", aldus Jaap Moer-
man van de Fietsersbond gevraagd 

om een reactie. Begin december is 
dan de uitspraak te verwachten, en 
de bond hoopt dan op "een sinter-
klaascadeautje".
Zag het er tijdens de zitting van 13 
augustus naar uit dat de Raad van 
State de kwestie niet als spoedei-
send zou gaan verklaren? Moer-
man: "Daar leek het op. Doorzet-
ten van de voorlopige voorziening 
zou weinig meer helpen. Want dat 
zou in feite slechts inhouden dat de 
Gemeente Heemstede opgedragen 
zou worden een nieuwe begunsti-
gingstermijn op te leggen aan Pro-
Rail."
Wat vinden jullie nu van deze uit-
komst? Het hek blijft er voorlopig 
nog staan en zo'n procedure aan-
spannen kost ook geld? Moerman: 
"Het was onze verwachting, en ook 
van ProRail, dat uitspraak in hoger 
beroep nog wel tot in 2016 of nog 
veel langer kon gaan duren. Tja, het 
heeft ons wel 495 euro gekost. Dat 
is jammer, maar we hebben laten 
zien dat het ons menens is en met 
deze spoedprocedure is mogelijk 
de planning van de echte zaak ver-
sneld." x

'Uitspraak zaak Alverna 
nu niet spoedeisend'

Hoger beroep al eind oktober

Het hek bij de spoorwegovergang in 
Heemstede blijft zeker nog tot het 
einde van dit jaar dicht (Foto: Marilou 
den Outer).

Reünie Bornwaterschool

Op zaterdag 12 september 

viert de Bornwaterschool 

in Bloemendaal haar 

80-jarig bestaan met een 

reünie (14.00 – 18.00 uur). 

Aanmelden kan door 

overmaking van € 10,- op 

rekeningnummer 

NL45RABO0302373950, 

t.n.v. STOPOZ 

inzake Bornwaterschool, te 

Bloemendaal, o.v.v. ‘reünie’.

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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“Het voelt alsof ik langzaam 
in een diepe put wegzak. 
Hoe kom ik daar weer uit?”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

Zaterdag 29 augustus

14.30-16.30 uur | Soul Dance Work-

shop

Houd jij van creatief dansen en ver-
lang je naar een dieper contact met 
jezelf? Soul Dance is een dansvorm 
waarbij je vrij, uitbundig, krachtig, 
speels, sensitief en energetisch, 
met focus of in 'free flow', op jezelf 
en in contact, jouw hele pallet aan 
expressie en potentieel danst. In 
mijn lessen werk ik met creatieve 
dans, (contact)improvisatie, energe-
tisch lichaamswerk.
Katharina Brinckmeier, Haarlem.

Zondag 30 augustus

10.00-17.00 uur | Open dag Centrum 

de Regenboogslang

Op deze dag kun je langskomen en 
gratis deelnemen aan de open les-
sen zodat je de sfeer en de kwaliteit 
van de lessen zelf een keer kunt 
meemaken. Er zijn drie open activi-
teiten in blokken van twee uur.
Spiritueel Centrum de Regenboog-
slang, Haarlem.
15.00-23.00 uur | Spirit Dance Party 

bij Mango's on the Beach

Dansen op de zondagmiddag op 
swingende wereldmuziek bij Man-
go's Beachbar. Dj's Cem en Skywal-
ker toveren met Latin, Arabic, Afri-
can, Balkan, Iers. Groovy and sexy.
SpiritDance, Zandvoort.

Maandag 31 augustus

20.00-22.00 uur | Stembevrijdings-

koor De Molenwerf

Stap voor stap op zoek naar jouw 
eigen stem, naar vrijuit zingen. Voe-
len waar je stem het lekkerst klinkt. 
Zingen zoals je bent op dit ene 
moment, met je schroom, ongemak 
en kwetsbaarheid, en met je kracht. 
In het stembevrijdingskoor doen we 
zang-, adem-, en meditatieve oefe-
ningen. We improviseren: één noot 
of klank kan al genoeg zijn. En we 
zingen Nederlandse levensliederen.
Yvonne Wijers, Heemstede.

Dinsdag 1 september

20.00-22.00 uur | Satsang met Lisa 

Cairns

Al vele jaren komen mensen overal 
ter wereld bijeen om uitdrukking te 
geven aan hun diepste verlangen: 
vrede te vinden in zichzelf en een 
oprecht en vreugdevol leven te lei-
den met achterlating van religies, 
filosofieën en concepten. Satsang is 
een directe weg zonder specifieke 
technieken en methoden. Het enige 
wat van belang is, is dat je het ver-
langen en de bereidheid hebt om te 
zien wie je werkelijk bent.
Ananda, Haarlem.

Woensdag 2 september

20.00-22.00 uur | Introductieavond 

Body Reset en meditatie

Op deze introductieavond kan je 
kennismaken met de Body Reset en 
het mantra zingen. Beiden hebben 
tot doel rust, vertrouwen en harmo-
nie in jezelf te vinden.
Herman van Tuijl, Haarlem.

Donderdag 3 september

19.30-21.30 uur | Workshop mind-

fulness

In deze workshop maak je kennis 
met een aantal mindfulnessoefe-
ningen en geef ik informatie over 
de achtweekse training, die 10 
september start. Ook krijg je hand-
vatten aangereikt om een begin te 
maken met een bewuste blik naar 
dit moment.
Ingrid van Voorthuijsen, Haarlem.

Vrijdag 4 september

10.00-16.00 uur | Introductie Trager 

Approach

De Trager Training is gebaseerd op 
bewustwording via aanraking en 
beweging om vervolgens vrijheid te 
kunnen ervaren in lichaam en geest. 
We gebruiken principes van de 
Trager Approach als zwaartekracht, 
ritme, beweging, vraagstelling en 
lichaamsherinnering (recall). We 
onderzoeken hoe het voelt om vrijer, 
losser en soepeler in je lichaam en 
geest te zijn.
Jessie Kuipers, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Spirit Dance (Foto: Vadim Mayer).

Satsang met Lisa Cairns (Foto: pr).

Mindfulness (Foto: pr).

Soul Dance met Katharina Brinkmei-
er (Foto: pr).

bennebroek - Het was min of meer 
per ongeluk dat zij in 1962 terecht-
kwamen in Bennebroek. Bij de sol-
licitatie als hoofdonderwijzer ver-
keerde het Drentse echtpaar Rikus 
en Gé Alberts even in de veronder-
stelling dat zij op de Veluwe terecht 
zouden komen. Maar toen Rikus een 
oproep kreeg om proefles te komen 
geven, werd toch duidelijk dat dit 
niet niet in Bennekom zou zijn, maar 
een flink stuk westelijker, in Benne-
broek. Veel tijd om na te denken, 
was er overigens ook niet. Dezelfde 
avond kreeg hij bericht: hij was aan-
genomen op de Willinkschool.

door Marilou den Outer

Het jonge echtpaar - beiden zijn 
geboren in Emmen - verkaste naar 
het westen des land. Een hele 
onderneming in die tijd, die de ach-
terblijvende familie wel wat pijn 
in het hart bezorgde. "Een beetje 
vergelijkbaar met wat onze oud-
ste kleinzoon momenteel doet: 
die emigreert naar Aruba", vertelt 
mevrouw Alberts. Door een niet 
goed verlopen operatie twee jaar 
geleden zit zij nu in een rolstoel 
en verblijft ze in Bosbeek aan de 
Glipperdreef in Heemstede. Deze 
feestelijke dinsdag zit het echt-
paar even in een aparte ruimte 
- dit vanwege hoog bezoek: de 
burgemeester komt langs om het 
diamanten paar te feliciteren. De 
gemeentelijke bos kleurige bloe-
men staat prominent op tafel.

Toespraak
Het is een van de vele feestelijke 
momenten voor het echtpaar. De 
vrijdag ervoor werd het feest al 
gevierd met de bewoners van Bos-
beek, een dag later gevolgd door 
een familiefeest thuis bij dochter 
Henriette in Bennebroek. Een 

feest waar mevrouw Alberts nog 
helemaal vol van is. Niet alleen 
vanwege het speciale cadeau, dat 
zij en haar man kregen van kinde-
ren en kleinkinderen: hun trouw-
ringen, die ze beiden bij operaties 
in het ziekenhuis hebben moeten 
afstaan, werden helemaal ver-
nieuwd aan hen aangeboden in 
een 'huwelijksceremonie' op het 
feest, verzorgd door ceremonie-
meester Matthijs, de jongste van 
hun acht kleinkinderen. Het was 
allemaal "zo feestelijk en fijn" 
dat mevrouw Alberts grote moed 
opvatte en voor het eerst in haar 
leven een toespraak hield, met 
microfoon. "Nou, dat was wel bij-
zonder", vertelt ze met twinkelen-
de ogen. "Mijn man heeft 59 jaren 
lang het woord gevoerd, maar 
nu wilde ík persoonlijk iedereen 
bedanken. Ik geloof wel dat ik 
iedereen erg heb laten schrik-
ken." "Ja, we waren vooral zeer 
ontroerd", vult dochter Henriette 
aan. "Haha, ja het lijkt erop dat ik 
nu een stapje terug moet doen", 
aldus Rikus Alberts met een grote 
glimlach.

Alberts is altijd een aanwezige 
figuur in het dorp geweest. In de 
eerste plaats als langstzittende 
directeur van de Willinkschool, 
van 1962 tot 1991. Daarnaast was 
hij ook raadslid en wethouder, en 
voorzitter van de commissie, die 
de fusie van Bennebroek voorbe-
reidde. Toen die fusie er kwam, 
in 2009, werd bij prompt uitge-
roepen tot 'Bloemendaler van het 
Jaar'.
Het echtpaar woonde tot begin 
jaren negentig boven de Wil-
linkschool. "Ik ging 's ochtends 
de trap af en stond zo in het 
handenarbeidlokaal", herinnert 
Rikus Alberts zich. Gé Alberts was 
vooral druk met de kinderen, drie 
in getal, en bezocht als lid van 
de Hervormde Vrouwen Dienst 
zieken en bejaarden. Ook deed 
zij ene tijdlang vrijwilligerswerk 
bij de dagopvang in Meerleven. 
Na de pensionering hebben ze 
even gedacht over terugkeer naar 
Drenthe, maar besloten al snel 
dat ze toch in  Bennebroek zou-
den blijven. "We voelen ons echt 
Bennebroekers." x

Diamanten jubileum
Echtpaar Alberts-Van der Veen 60 jaar getrouwd

Rikus en Gé Alberts werden flink in de bloemen gezet (Foto: Marilou den 
Outer).

overveen - Op zaterdag 5 september 
houdt Orangutan Rescue een spon-
sorwandeling in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. De opbrengst gaat 
naar het Sintang Orangutan Center, 
een organisatie in West-Kalimantan, 
die illegaal gehouden orang-oetans 
opvangt en ze weer uitzet in het 
wild.

Wandelaars hebben de keuze uit 
drie routes: van 3,5, 9 en 19 kilome-
ter. Start- en eindpunt van de wan-
deling is het bezoekerscentrum De 
Kennemerduinen (Zeeweg 12, Over-
veen). Deelnemers die de langste 
route lopen, kunnen starten tussen 
10.00 en 11.00 uur. Wandelaars die 
de kortere routes lopen, kunnen 
starten tussen 10.00 en 12.00 uur.
Elke route loopt door een deel van 

het natuurgebied. In dit ruige land-
schap leven honderden soorten die-
ren, waaronder damherten, reeën, 
wisenten en koniks. Daarnaast 
komt hier een aantal unieke plan-
tensoorten voor.
Het Sintang Orangutan Center (SOC) 
zorgt op dit moment voor 27 orang-
oetans, maar er worden regelmatig 
nieuwe orang-oetans opgevangen. 
Deze orang-oetans hebben allemaal 
voedsel, medicijnen, huisvesting 
en verzorging nodig. En begelei-
ding om ze voor te bereiden op een 
leven in het wild. De organisatie is 
afhankelijk van giften en kan elke 
bijdrage goed gebruiken.
Aanmelden voor de wandeling kan 
via www.orangutanrescue.nl/spon-
sorwandeling. x

Sponsorwandeling 
voor Orangutan Rescue

bloemendaal - Lekker relaxed een 
maaltijd leren bereiden, muziek-
je erbij, even bijkletsen van een 
drukke week, samen eten en daar-
na een favoriete serie op Netflix. 
WelzijnBloemendaal@OORD125 
organiseert een wekelijkse kook-
studio op vrijdag voor jongeren 
van 12 tot en met 15 jaar. Tus-
sendoor worden er speciale work-
shops gegeven. Er zijn een tapas- 

en een sushinight, een kookavond 
voor vrienden, een pastaparty en 
nog veel meer. Meedoen is gratis. 
Deelnemers betalen, volgens een 
eerlijke verdeelsleutel, telkens 
alleen dat deel van de boodschap-
pen, dat zij zelf moeten halen 
(maximaal vijf euro). Inschrijven 
is telkens voor acht keer. Meer 
info is te vinden op www.welzijn-
bloemendaal.nl/jongerenwerk. x

'Kooksquad' voor jongeren



  14



Nieuws donderdag 27 augustus 2015 15

overveen - Over oerangsten, boeven 
en langdurige liefdesrelaties. De tien 
vrouwelijke dichters, die afgelopen 
zondag hun opwachting maakten op 
het vijfde Poëziefestival van de Stich-
ting Kleine Revolutie Producties in 
Elswout, lieten met hun voordrachten 
horen dat ze in opmars zijn.

door Elizabeth Stilma

In de volle zon, onder de groene 
bomen, op picknickkleedjes en 
meegebrachte uitklapstoelen lieten 
de bezoekers de woorden over zich 
heen komen. Een wijntje en wat 
olijven erbij. Kinderen? Geen pro-
bleem die klommen in de hoogste 
bomen eromheen of trapten een 
balletje op het veld ernaast. Alleen 
de wind zorgde bij de dichters voor 
lichte stress wanneer ze geen grip 
kregen op hun geprinte blaadjes, 
die maar bleven wapperen. Maar 
dat mocht niet deren. Op deze zon-
overgoten zondagmiddag in Over-
veen had iedereen de tijd.
Na het laatste Poëziefestival in 
2012, keerde de Stichting Kleine 
Revolutie Producties dit jaar terug 

met een geheel vrouwelijke line-
up. In een veld, dat lange tijd werd 
gedomineerd door mannen, vond 
zij het tijd om aandacht te vragen 
voor vrouwelijke dichters. Dichters 
in de leeftijd van 24 tot 76 jaar, die 
allemaal de moeite waard zijn om 
gehoord te worden.

Kickbokser met stekeltjes
Zo zette Dichter der Nederlanden, 
Joke van Leeuwen, woonachtig in 
Antwerpen de toon met een lesje 
Zuid- en Noord-Nederlandse taal 
oftewel Nederlands en Vlaams. De 
25-jarige Lieke Marsman gaf blijk 
van haar onzekerheid en twijfel, 
terwijl Kiran Wuck de nieuwe 
vriendin van haar vader, een kick-
bokser met stekeltjes, op de hak 
nam. Ook Esther Naomi Perquin 
had met de zoektocht naar haar 
vader de lachers op haar hand. De 
voormalige gevangenisbewaarder 
droeg daarna nog een kostelijk 
gedicht voor over hoe boeven met 
duidelijk bewijslast hun onschuld 

verklaren.
Echt stil werd het toen na de pauze 
de 76-jarige Sirkka Turkka uit Fin-
land voor de microfoon plaatsnam. 
De dichter woont op het Finse plat-
teland, omringd door haar paarden. 
Aan e-mail doet ze niet. Met een 
ouderwetse brief werd Turkka door 
de organisatie uitgenodigd. Haar 
gedichten droeg ze bescheiden 
en bijna schuchter voor. Vreemde 
woorden, die verwaaiden met de 
wind, maar weer werden opge-
vangen door Kiran Wuck, die de 
beeldende gedichten van de Finse 
vertaalde.
In de namiddag met de klanken 
van singer-songwriter Mevrouw 
Tamara, die als enige muzikant in 
het gezelschap het festival afsloot, 
verlieten de toeschouwers Elswout 
onder de poort door, terug naar de 
stad. x

Talentvolle vrouwelijke 
dichters maken opmars

Enkele honderden bezoekers bij Poeziëfestival Elswout

Op het Poeziëfestival in Elswout vraagt de Vlaamse dichter Ruth Lasters zich af 
hoe het toch zit met langdurige liefdesrelaties (Foto: Elizabeth Stilma).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

iPad 
Dinsdag 1 september, 14.00 uur
Locatie Noord
Teken-  en Aquarelles (12 lessen)
Vanaf woensdag 9 september 15.00 uur
Locatie Noord
Nieuw! Nana: Dansende Dame (3 
lessen). Vrijdag 11 september, 9.30 uur
Locatie Zuid
Nieuw! Mindfulness Atelier (8 lessen)
Woensdag 16 september, 9.30 uur 
(proefles)
Vanaf woensdag 30 september, 9.30 uur
Locatie Noord

Nieuw! Boltaartjes versieren
Donderdag 17 september, 10.00 uur
Locatie Noord
Open Atelier (5 lessen)
Vanaf dinsdag 22 september, 10.00 uur
Locatie Zuid
Nieuw! Tekenen, Schilderen en Kunst 
(10 lessen)
Vanaf donderdag 1 oktober, 10.00 uur
De Voghelsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang
Bridge Klaveren, beginners (14 lessen)
Vanaf maandag 12 oktober, 9.30 uur
Locatie Zuid

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Nieuw! Open Eettafel Bennebroek
Wekelijks op maandag, 12.30 uur
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6, 
Bennebroek
Nieuw! Thursday Tunes, Jazz Concert
Donderdag 10 september, 14.00 uur
Locatie Noord
Nostalgiefilm
Donderdag 24 september, 10.00 uur
Locatie Zuid

Natuur- en cultuuruitje, Rondvaart 
Haarlem
Woensdag 30 september, 12.00 uur
Haarlem
Dag van de Ouderen, met muzikaal 
optreden
Donderdag 1 oktober, 14.00 uur
Dorpshuis Vogelenzang, Henk 
Lensenlaan 2A, Vogelenzang

GENIETEN BUITENSHUIS

ONZE JAARGIDS IS WEER UIT. NIET ONTVANGEN? 
VRAAG ER DAN OM BIJ LOCATIE NOORD OF LOCATIE ZUID

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Lezing Tram Bollenstreek naar Leiden
Donderdag 10 september, 10.00 uur
Locatie Zuid 

De geschiedenis van het internet
Donderdag 24 september, 10.00 uur
Locatie Noord

Nieuw! Spinning 
Elke dinsdag en donderdag van 16.15-
17.15 uur,
GGZ in Geest, Rijksstraatweg 113, 
Bennebroek

Tai Chi en Nieuwe Energie (7 lessen)
Vanaf woensdag 9 september, 10.45 én 
19.30 uur
Dorpshuis Vogelenzang en locatie Noord

THEMABIJEENKOMSTEN 

BEWEGEN, GOED VOOR U!  
Meer activiteiten en informatie in onze programmagids of website

overveen - Op zaterdag 29 augus-
tus, van 13.30 tot 16.00 uur, vindt 
in het gebouw van Buurtvereni-
ging Overveen (Vrijburglaan 17) de 
inschrijfmiddag plaats. Docenten 
geven informatie over hun cursus. 
Een aantal van hen laten zien wat 
hun cursus inhoudt. Het nieuwe 
programma van de BVO omvat van 
alles. Van bridgelessen en samen 

zingen, van mindfulness, pilates 
en tai chi tot tekenen en schilderen 
voor beginners. En van fotografie 
tot beter gebruiken van een iPad/
iPhone. Voor jonge kinderen zijn 
er de befaamde danslessen, tim-
meren, toneel en diverse creatieve 
cursussen. Voor meer info: www.
bvo-tinholt.nl. x

Inschrijfmiddag 
voor cursussen

In het BVO-gebouw in Overveen wordt ook kleuterdans gegeven (Foto: pr).

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag bereiden de Casca-
koks een maaltijd in De Luifel 
(Herenweg 96, Heemstede). Twee 
keer per maand is er een thema-
maaltijd. Op maandag 31 augus-
tus is dat een Italiaans buffet, met 
op het menu: minestronesoep, 
pasta in drie kleuren en tortel-
lini, bolognesesaus, tomatensaus, 
carbonarasaus, kaassaus, lasagna 
al forno, pizza, bruschetta met 
tomaat en mozzarella, Italiaanse 
salade met uien, olijven en feta en 
een dessert van tri colore-ijs met 
slagroom. Men kan aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.00 uur. De tafel 
staat gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor men reserveert. 
Mensen die alleen komen, maar 
graag samen willen eten, kunnen 
om 17.45 uur aanschuiven. De 
kosten zijn 9,95 euro. Reserveren 
kan tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf, tel. 023-5483828 (kies 
1) op werkdagen tussen 09.00 en 
12.00 uur. x

Themamaaltijd
in De Luifel
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

Mopabloem BV is een grote, moderne, bijna 
geheel geautomatiseerde tulpenbroeierij op water. 
We produceren en verpakken tulpen kant-en-klaar 
voor supermarktketens met verschillende specifi-
caties.

Wij zijn op zoek naar een:

Hoofd verpakkingsafdeling
Fulltime

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de gehele verpakkingsafdeling. Je 

hebt hierbij de verantwoording over ± 35 medewerkers. Verpakkingsopdrachten 

krijg je van de directie, en je maakt zelf de planning van de orders. Je zorgt ervoor 

dat de bestellingen op tijd klaargemaakt en afgestuurd worden. Het bestellen van 

bloemen en controleren of de bloemen op tijd geleverd worden, behoort ook tot 

jouw taak.

Wij verlangen van je:

- MBO/HBO werk- en denkniveau

- Leidinggevende ervaring

- Ervaring met het verpakken van tulpen of andere bloemen

- Organisatietalent

- Snel kunnen schakelen

- Goed kunnen plannen

- Verantwoordelijkheidsgevoel

- Goede rekenvaardigheid

- Flexibele en stressbestendige houding

- Zelfstandig en zorgvuldig werken

- Goede communicatieve vaardigheden

- Goede beheersing van de Nederlandse taal

- Bij voorkeur beheersing van de Poolse en/of Engelse taal

Tot je taken behoren:

- Ordercontrole en orderplanning

- Transportplanning

- Het werk verdelen over de diverse verpakkingslijnen

- Ervoor zorgen dat de bestellingen op tijd klaar gemaakt worden 

- Ervoor zorgen dat de bestellingen op tijd opgehaald worden

- Het aansturen en controleren van de bandleiders en de rest van de 

verpakkingsafdeling

- Het bestellen van bloemen

- Controleren of bestelde bloemen op tijd afgeleverd worden

- Kwaliteitscontrole

Werkzaamheden buiten de reguliere kantooruren zijn onlosmakelijk verbonden 

met het uitoefenen van deze functie.

Wij bieden je een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief, in een 

modern bedrijf met een prettige werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. 

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.mopabloem.nl.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze vacature, dan kan je je sollicitatiebrief met CV 

sturen naar: Mopabloem BV t.a.v. Sandra Griekspoor, Rijshornstraat 191, 1435 HH 

Rijsenhout of mailen naar info@mopabloem.nl

Uitsluitend reageren per post of per mail, telefonische reacties worden niet in 

behandeling genomen.
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HOGESCHOOL NIFA 30 jaar

ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN

BKB/BKC/PDB/PDL/MBA/VPS/VBA EN HBO SPD
 start in de week van 7 september 2015

Ga voor zekerheid kies voor NIFA!
WWW.HOGESCHOOLNIFA.NL

AF
Alliance Française Kennemerland

Gaat weer starten!
Van beginner tot gevorderde:

Iedereen kan bij ons terecht voor een passende
cursus in de Franse taal en cultuur.

Opendagen  in Haarlem, de Schakel, 
Pijnboomstraat 17, 2023 VN

woensdag 2 en donderdag 3 september 
van 19.00 – 21.00 uur

Opendag in Heemstede, Pauwehof, 
Achterweg 19, 2103 SW

vrijdag 4 en maandag 7 sept.  van 19.00 – 21.00 uur.

Voor meer informatie zie  www.alliance-francaise.nl
Inlichtingen en inschrijvingen: 06-42972165

Leden
gezocht!

Bennebroekse BIG BAND 
in oprichting

Samen Jazzy/Populaire muziek spelen
o.l.v. een professionele Bigbandleider?

Kom dan langs op: 
7 september om 20.00 uur.

Waar? Bennebroek, Zandlaan, 
helemaal achterin, rechts 

clubgebouw KNA 
(neem je instrument mee)

Meer informatie:
www.knabennebroek.nl/kna big band

of bel Diana: 06 46235776

** Open Bijbelstudiemiddagen**
‘HET DODENRIJK’

Waar is de mens na zijn sterven? 
Wat leert de Bijbel?

Maandagmiddagen 7 en 28 sept., 19 okt., 

9 en 30 nov. aanvang 14.00 uur.

Info/aanmelding 023-5285561/0251-756266

Hersteld Apostolische Zendingkerk

Wilhelminastraat 21, 2011 VJ  Haarlem

jlmstraetemans@planet.nl

Anders Italiaans ontdekken met Altraitalia
Altraitalia is ook: de belevenis van het onbekende Italië. 
Al 10 jaar in Haarlem. Zie ook artikel in dit blad.

OPEN DAG
Je bent van harte welkom op zaterdag 5 september 11.00-15.30 uur 
Damstraat 10 bij Moretti’s/ centrum Haarlem

Nieuw: ook nu lessen voor kinderen/pubers

    Bij Altraitalia
          - Kleine groepen  - Gratis minibibliotheek
          - Alle niveau’s  - Culturele activiteiten

Info: 06-27001640 (Alessandra)
Email info@altraitalia.nl www.altraitalia.nl

Leer Italiaans
met Altraitalia!

LEREN BRIDGEN IN 
GEZELLIGE AMBIANCE?
BRIDGE CURSUS VOOR BEGINNERS

Cursus Tái Chi Haarlem
Haarlem- Tai Chi, wat verstaan we er 
onder?
Tái Chi is een Chinees systeem van 

lichaamsbeoefening dat volledige 

gezondheid bevordert. De langzame 

en vloeibare bewegingen vergroten 

het concentratievermogen en hebben 

een diepe uit werk op het innerlijk. 

Door regelmatig te oefenen worden de 

gewrichten soepeler en leren de spieren 

zich meer en meer te ontspannen. Tái 

Chi is geschikt voor alle leeftijden, de 

oefeningen zijn in een groep maar wor-

den individueel uitgevoerd. Het is aan 

te raden de aangeleerde bewegingen 

dagelijks te beoefenen. 

Kennis maken met Tái Chi is mogelijk, 

op woensdagavond 2 september wordt 

er in de grote zaal van de Beatrixschool-

Ramplaankwartier Blinkertpad 3 in 

Haarlem van 19.30 tot 20.30 uur een 

demonstratie en proefles Tai Chi gege-

ven en op 16 september start de Tai Chi 

school Haarlem weer een nieuwe groep 

. De lessen worden gegeven door een 

erkende Tai Chi leraar. 

Voor informatie 0255 536556 of mail  

j.langedijk@planet.nl  kijk  www.taichi-

kennemerland.nl

Open dag AltraItalia/Haarlem : Al 
10 jaar Italiaans anders ontdekken!
De Italiaanse taal leren? Kom dan langs 

op zaterdag 5 september tussen 11:00 

en 15:30 uur naar Moretti’s, Damstraat 

10 in Haarlem-centrum. 

Alessandra Murmura en haar gedre-

ven collega’s van taalschool AltraItalia 

zijn daar aanwezig voor een intake en 

inschrijvingen. De cursussen Italiaans 

starten op maandag 21 september . 

AltraItalia is al jarenlang een vertrouwd 

adres om de Italiaanse taal en cultuur 

“anders” te  ontdekken.

Hiervoor gebruiken we alle professio-

nele middelen die voor ons mogelijk 

zijn.

Kleine cursusgroepen (max. 8 perso-

nen), groot accent op conversatie, een 

“Mini-biblioteca” met leesboekjes op 

ieders taalniveau tot en met culturele 

evenementen met (in NL wonende) Ita-

liaanse artiesten, Italiaanse filmavond 

en taalreizen met eigen begeleiding 

(indien mogelijk).

Door Italië anders te ontdekken ont-

staan ook andere vormen van plezier 

beleven met en genieten van de medi-

terrane cultuur.

De student kijkt anders naar Italianen, 

hun leefwijze en cultuur en doorbreekt 

hiermee de algemene stereotype visie 

op “de Italiaan”, zoals die algemeen 

gebruikelijk is onder de Noord-Euro-

peanen.

Overigens wordt er ook echt gekeken 

naar zulke stereotypen als “pasta, mafia 

en mandolini”. En bij het doorlichten 

ervan komen er al snel allerlei andere, 

niet verwachte aspecten aan bod!

“Ik wil de context laten zien waarin 

het Italiaans –mijn eigen taal- leeft en 

beweegt!” zegt Alessandra Murmura, 

eigenaresse van Altraitalia. En ook: “ 

Wij zullen zo veel mogelijk Italiaans 

praten tijdens de cursusconversaties; 

het enthousiasme van onze studenten 

motiveert mij bovendien en geeft mij 

energie!”

De creativiteit en ondernemende aan-

pak van AltraItalia blijkt ook uit de 10 

jaren dat AltraItalia nu bestaat. En dat 

gaat gevierd worden in het komende 

cursusjaar !

 “Met het spreken van de de taal beleef 

je Italië extra intensief!”, is wat zij vaak 

van haar cursisten hoort.

Zowel oud-cursisten die een ver-

volgcursus willen starten als nieuwe 

taalcursisten en belangstellenden zijn 

van harte welkom op bovengenoemde 

Open Dag van 5 september. Ben je 

verhinderd, maar wil je toch inschrij-

ven? Bel, sms of mail Alessandra (M 

06-27001640/ info@altraitalia.nl).

Tai Chi les
in Haarlem

Nieuwe start woensdag 16 september 2015

Kom kijken/meedoen (denk aan zaalschoenen)
Proefles & Demonstratie

geen kosten
woensdag  2 september
van 19.30 tot  20.30 uur

Adres: Blinkertpad 3 (zaal-Beatrixschool)

Een prettige en
leerzame Tái Chi les gewenst,

Docent Jan Langedijk

Info.:  tel. 0255 536556 E-mail j.langedijk@planet.nl
www.taichikennemerland.nl
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Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

Nieuwe leden gezocht voor
BIG BAND

op 7 september, 20.00 uur
is er een introductieavond

Waar? Bennebroek,
Zandlaan

clubgebouw KNA
Meer informatie:

www.knabennebroek.nl
/kna big band

of bel Diana: 06 4623 5776

CURSUSMARKT
Tekenen, Hardlopen, Yoga,

Solliciteren en meer...
ZATERDAG 29

Bibliotheek Haarlem
Gasthuisstraat 32

SEIZOENSOPRUIMING
STEIGERMEUBELEN

tot
50% KORTING

 
Marsmanplein 23, Haarlem

tel. 023- 711 03 92
 

openingstijden do.vr.za
van 10.00 tot 17.00

www.steigermeubels.com

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?

BABY, PEUTER, KLEUTER-
MUZIEK!

Start herfstcursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag vanaf 7 september
Indeling naar leeftijd
vanaf 4 mnd. - 6 jaar.

Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

STAATSLOTEN
Speel ook mee met 100 hele

staatsloten voor 17,50
ALTIJD PRIJS !
Vivant Timmy

Rijksstraatweg 108
2022DD Haarlem

www.vivanttimmy.nl
De geLuksWinkel Van

Haarlem
al €100.000,- op gevallen.

ACCORDEONIST
Voor uw receptie, diner,

tuinfeest,
vaartocht, brunch,

verjaardag, ouderendag,
Franse avond, haringparty,

productpromotie, enz.
Coen Bouwmeester,

Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl

Tel. 06-51512280

Wil je ook
ACCORDEON

KEYBOARD
leren spelen ??
Kom op privéles
Gratis proefles

in Haarlem-Noord
Paul Meijaard

tel. 06-22370751

CURSUS:
Omgaan met de iPad
Start 1 oktober a.s.
Diverse workshops

voor de tablet: Veilig
telebankieren, Fotoboeken

maken, Word. Kleine
groepen duidelijke uitleg.
Alle informatie vind u op

www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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Het geheim van 2Tasty

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede

www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch

Vegetarisch

023-5242379

HEEMSTEDE - “We hebben de hele zo-

mer door vijf soorten soep verkocht, 

maar nu de zomer op zijn eind loopt, 

gaan we dat weer uitbreiden naar tien 

verschillende smaken en één soep van 

de maand”, zegt Nicolet Gijsinck van 

2Tasty. Nicolet maakt alle soepen sa-

men met Karin Franse. De twee onder-

neemsters hebben alle recepten zelf 

ontwikkeld. De soepen blijken zo po-

pulair dat sommige klanten zelfs de re-

cepten proberen te ontfutselen. “Maar 

dat dat blijft ons geheim, het geheim 

van 2Tasty”, zegt Franse lachend.

door Christa Warmerdam

Ruim vijf jaar geleden startten Karin 

Franse en Nicolet Gijsinck 2Tasty aan 

de Zandvoortselaan (vlakbij station 

Heemstede-Aerdenhout) in Heemstede. 

De eigenaressen van de ijssalon/patis-

serie zijn druk met de voorbereiding van 

het komende herfstassortiment. Franse: 

“Voor ons is soep maken meer dan een 

product voor de winkel ontwikkelen. 

We hebben er echt lol in om een soep te 

bedenken, die net even anders is dan de 

standaard kippen- of tomatensoep. Als 

we al zo iets maken, dan is het Thaise kip-

pensoep of Indische tomatensoep.”

“We gebruiken voor onze soep biologi-

sche producten en scharrelvlees. We pro-

beren al onze recepten uit op een test-

panel. Vindt het testpanel het niet goed 

genoeg, dan komt de soep ook niet in de 

winkel.” Gijsinck vult haar aan: “We zijn 

begonnen met de soepen als aanvulling 

voor de wintermaanden, omdat je dan nu 

eenmaal minder ijs verkoopt. We hadden 

alleen niet verwacht dat het zo’n storm 

zou lopen.”

Naast ijs, soep en Maison Kelder-gebak 

heeft 2Tasty een groot assortiment bon-

bons van Frank Visser, een chocolatier 

die uitsluitend met duurzame producten 

werkt.

Karin Franse: “Onze koffi  e is ook biolo-

gisch en Fairtrade. De espresso, cappucci-

no en koffi  e zijn zo populair dat we sinds 

kort ook begonnen zijn met de verkoop 

van pakken koffi  e in de winkel.”

2Tasty

Zandvoortselaan 177

Heemstede

Tel. 023-5441212

www.2tastyheemstede.nl

Het huis van de goede wijnen
Nu ook op maandag open 

van 11.00-18.30 uur.

www.wijnhuisheemstede.nl

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

ZANDVOORTSELAAN 173 • HEEMSTEDE
023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING” 

NIEUW!!!!! OPI INFINITE SHINE
Nagellak met gel effect

(zelf thuis aanbrengen geen lamp  meer nodig)
Glans blijft tot 10 dagen onveranderd mooi.

Eenvoudig verwijderen met opi nagellakremover

 ACTIE!!!!! nu GRATIS uw nagels gelakt.
Bij aankoop van een Primer, Lacquer en Gloss.

Geniet nog even van de 

zomerbloemen cq zomerboeketten 

want voordat we het weten

glijden we de herfst in!

023-5442330 Zandvoortselaan 155 Heemstede

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
Heemstede
023-5240527

Volop Hamsteren

bij Albert Heijn!

Op veel artikelen de 2e gratis!

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

NORMALE PRIJS:
 2,85

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede

023-5442992 www. huizevanwely.nl

Voor mooie bonbons , div zoete en zoute koekjes, 

speciale taarten en gebak.



MHCB draait warm
voor het nieuwe
hockeyseizoen

"De mooiste tuin is
de tuin die je zelf
kunt onderhouden"

Illegale garage bij
Meerzicht wordt
mogelijk aangepast

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang

 Donderdag 3 september 2015

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 4 sept. - do 10 sept.)
Thaise kippensoep met kokos,  

taugé, paksoi, koriander
Op de huid gebakken wij�ng filet 

met noily prat saus
Carpaccio van gemarineerde ananas 

met vanille mascarpone € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 7 sept. - do 10 sept.)
Schnitzel met zigeunersaus € 10,50

Lifestylebeurs Goed Leven in de
Bollenstreek - 5&6 september!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Cursussen, Opleidingen en Trainingen
Zie elders in deze krant

De komende weken hebben wij een presentatie voor 
Cursussen, Opleidingen en Trainingen.

Voor info: 071-3619323 of verkoop@buijzepers.nl

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

heemstede - De wandel-en fietsbrug 
was al volop in gebruik, maar afgelo-
pen maandag is de vernieuwde Kwa-
kelbrug dan ook plechtig geopend. 
Dit gebeurde door wethouder Van 
de Stadt en zijn zoontje die het lint 
mocht doorknippen, in bijzijn van 
diverse buurtbewoners, Ook de bur-
gemeester en mgr. Punt, bisschop 
van Haarlem-Amsterdam, waren bij 
de plechtigheid aanwezig.

door Marilou den Outer

Dit laatste omdat het bisdom als 
eigenaar van Hageveld grond ter 
beschikking had gesteld aan de 
gemeente Heemstede voor de ver-
breding van het fietspad tussen de 
brug en de Nijverheidsweg. Vooral 
voor de fietsende Hageveld-scholie-
ren is de Kwakelbrug een handige 
doorsteekmogelijkheid richting 
Schalkwijk en Heemstede-noord. 
De fietsers hoeven nu niet meer, 
zoals op de oude vaste Kwakelbrug, 
de fiets omhoog de vaste brug op 
te duwen, maar kunnen nu door-
fietsen. Dus zelfs met de bakfiets 

is de brug, die erg doet denken 
aan de brug uit het kinderboek 'De 
koe die in het water viel', prima te 
nemen.  

Doorvaarhoogte
Ook voor de recreatieve fietsers is 
de brug handig: bijvoorbeeld tij-
dens een fietstochtje door de regio 
waarin ook het pontje bij Cruquius 
kan worden genomen. De brug is 
nu wel minder hoog voor vaartui-
gen, de maximale doorvaarthoogte 
is 2.10 meter. Momenteel liggen er 
drie vaartuigen die hoger zijn ach-
ter de brug. Zij krijgen een pasje 
waarmee de brug kan worden 
bediend en dat zal ook voor toe-
komstig verkeer richting zwaaiha-
ven gaan gelden. De Kwakelbrug 
heeft in totaal 350.000 euro gekost, 
waarvan 175.00 euro is gesubsidi-
eerd door de Provincie. De keus 
voor deze brug is mede tot stand 
gekomen na een inspraakronde. 

De firma Damsteegt B.V. uit Meer-
kerk heeft hem uiteindelijk aange-
legd. x

De nieuwe Kwakelbrug is
een zegen voor de fietser

De zoon van wethouder Van de Stadt (links) knipt het lint door, rechts mgr Punt, 
en naast hem Wille Straathof, rectir van Atheneum College Hageveld (Foto: Mari-
lou den Outer).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

bloemendaal - Een onvoldoende 
besef van eigenliefde is vaak de 
oorzaak dat mensen altijd meer 
en beter en specialer willen zijn 
dan anderen. We zijn er niet mee 
opgevoed en als we wel laten zien 
dat we van onszelf houden, wordt 
dit vaak afgedaan als egoïsme. Dat 
houden van jezelf de basis is van 
persoonlijke groei en de sleutel 
tot succes wordt in deze verhaal-
lezing op speelse wijze door uitge-
legd. Zondag 6 september wordt 
de verhaallezing om 14.00 uur 
verzorgd door Carmen de Haan 
van het Centrum voor Vrede in 
Santpoort. Locatie is het St. Rap-
haëlkerkje, Popellaan 1. De entree 
bedraagt € 8,-. Zie www.carmende-
haan.nl (Foto: pr). x

Verhaallezing
'Ik hou van mij'

heemstede - Trimclub E.M.W.G. trimt 
op zaterdagochtend van 08.00 tot 
09.00 uur in Groenendaal. EMWG 
is een gezellige mannen trim-
groep die haar sporen al sinds 
1970 achterlaat in Groenendaal. 
Men doet dat in het hondenvrije 
gedeelte en onder leiding van de 
deskundige CIOS-trainer Gerald. 
Het gaat altijd door! Recent zijn 
enkele trimmers gestopt en dus is 
er plaats voor 'jonge' instromers 
(veertigers). Kom zaterdag 5 sep-
tember iets voor 08.00 uur naar 
de grote parkeerplaats bij het 
restaurant in het Groenendaalse 
bos en trim gezellig een paar keer 
mee. x

Sluit je aan bij
trimclub E.M.W.G.

heemstede - Dorcas Kringloopwin-
kel is deze maand jarig: drie jaar 
geleden is de winkel opgestart in 
Heemstede. Inmiddels is Dorcas 
uitgegroeid tot een winkel van 
formaat. Niet alleen is er ruim 
1.000 vierkante meter winkelop-
pervlak, er zijn ook bijna tachtig 
vrijwilligers actief om de winkel 
tot een succes te maken. Dorcas 
is op zoek naar actieve mensen 
die het leuk vinden zich aan te 
sluiten bij het bestuur van de 
winkel. Als bestuurslid helpen ze 
mee om een fijne werkplek voor 
de vrijwilligers te creëren en een 
zo groot mogelijke opbrengst 
voor een goed doel te realiseren. 
Meer weten? Bel 06-53593519 of 
stuur een mail naar bestuurdor-
casheemstede@gmail.com. x

Dorcas zoekt
bestuursleden
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OPRUIMING!
tot 50% korting

kwaliteits eet-salontafels
eiken-kersen-noten-teak

enkele massief eiken
kasten.Open do vr za

Marsmanplein 23, Haarlem
023-711 03 92

kijk ook op
vanderschaftmeubelen.nl

voor maatwerk

STAATSLOTEN
Speel ook mee met 100 hele

staatsloten voor 17,50
ALTIJD PRIJS !
Vivant Timmy

Rijksstraatweg 108
2022DD Haarlem

www.vivanttimmy.nl
De geLuksWinkel Van

Haarlem
al €100.000,- op gevallen.

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin
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De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl
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LAATSTE WEEK RENNEN VOOR RONDE PRIJZEN

heemstede - "De mooiste tuin is 
uiteindelijk toch de tuin die je zelf 
kunt onderhouden." Met die woor-
den opende de ambassadeur van de 
stichting Kom in mijn Tuin, Marlies 
Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (voor-
malig staatssecretaris van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport) afgelo-
pen zondag de nieuwste aanwinst op 
de tuin: een kapschuur. Samen met 
een groepje kinderen knipte zij het 
lint door.

door Marilou den Outer

Kom in Mijn Tuin is een project 
in het groen, waar mensen met 
elkaar in een tuin kunnen werken. 
Kinderen na schooltijd, families 
(in de 'generatietuinen') en ook 
mindervaliden en ouderen kun-
nen er terecht voor wat uurtjes in 
de natuur. Omdat niet altijd de zon 
schijnt zoals afgelopen zondag, is 
de schuur een welkome aanvulling 
op de tuin. Het is niet alleen schuil-
plaats, er kan ook wat worden 
gekookt, en er zijn toiletten. 
Het is indrukwekkend om te zien 
wat in drie jaar tijd tot stand is 
gebracht door de stichting. Niet 
alleen is de zandvlakte van weleer 
omgetoverd in een groene oase vol 
bloeiende bloemen en groentege-
wassen, er staat sinds vorig jaar ook 
een kas en nu dus een robuuste kap-
schuur. "Ons streven is om de boel 
draaiend te houden op de exploita-
tie van de tuinen, en de giften van 
onze groene vrienden", aldus voor-
zitter Wim Grimme. Daarnaast is 
door individuele bestuursleden 
en vrijwilligers veel werk verzet 
om sponsoring te krijgen, en met 
groot succes. Landelijk en lokaal 

zijn diverse fondsen aangeboord. 
Dat een voormalig staatssecretaris, 
woonachtig in Heemstede, zich als 
ambassadeur aan de stichting heeft 
verbonden zal ongetwijfeld ook 
helpen. 
Het bestuurlijke enthousiasme 
straalt ook af op de buitenwereld, 
zo bleek afgelopen zondag. Zo'n 
honderd mensen waren afgeko-

men op de opening. Er was zelfge-
maakte courgette- en tomatensoep 
te proeven, er waren nieuwe dingen 
te leren: bijvoorbeeld hoe je van de 
zwarte truffelaardappel ovenfriet-
jes kunt maken en er waren krui-
denplantjes te koop. Of gewoon 
heerlijk ronddwalen door de perk-
jes, dat kon natuurlijk ook. x

"De mooiste tuin is de tuin
die je zelf kunt onderhouden"

Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (voormalig staatssecretaris van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport) knipt samen met kinderen het lint door. Voorzitter 
Wim Grimme kijkt tevreden toe (Foto: Marilou den Outer).

Nieuwe kapschuur in Kom in mijn Tuin geopend

De zandvlakte van weleer is omgetoverd in een groene oase vol bloeiende bloe-
men en groentegewassen, er staat sinds vorig jaar ook een kas en nu dus een 
robuuste kapschuur (Foto: Marilou den Outer). x

bennebroek - Het is erop of eronder 
voor de Bennebroekse muziekver-
eniging KNA. Om de achteruitgang 
van het aantal leden een halt toe te 
roepen, waagt de vereniging de stap 
naar een geheel ander muziekgenre: 
de bigband - een podiumorkest voor 
jazz- en populaire muziek. "We wil-
len hiermee nieuwe jonge leden aan 
trekken, maar hopen ook mensen 
die hun instrument al langere tijd in 
de kast hebben staan, weer in onze 
vereniging te interesseren", aldus 
Guus Beliën, voorzitter van Kunst Na 
Arbeid.

door Marilou den Outer

De trends in de muziekvereniging-
wereld veranderen snel. Leden van 
verenigingen hebben steeds min-
der animo voor een marcherende 
orkest, dat optreedt op Koningsdag 
en andere hoogtijdagen. Überhaupt 
lid worden, is al veel minder van-
zelfsprekend dan vroeger. Er zijn 
steeds meer mensen, die alleen 
voor een bepaald project willen 
komen spelen, zonder zich echt 
te verbinden aan een vereniging. 
Gevolg: de vereniging als KNA heeft 
steeds minder inkomsten en die 
zijn wel nodig om ook de functie 
van muziekschool te kunnen blij-
ven vervullen. Zo worden er onder 
meer blokfluitles en gitaarles voor 
kinderen aangeboden. Beliën: "We 
hebben momenteel nog maar zo'n 

vijftien vaste spelers, mensen die 
echt bereid zijn een paar keer per 
maand te komen spelen. Dat is veel 
te weinig. Ook de inkomsten die 
we kunnen halen uit de verhuur 
van ons gebouw aan derden zijn te 
laag. Sponsors werven is ook steeds 
moeilijker. Met onze lokale wel-
doeners en donateurs zijn we heel 
blij, maar daar kan een vereniging 
niet op draaien. De vaste inkom-
stenbron moet dus een voldoende 
groot orkest zijn met een solide 
jaarbegroting. Dat is momenteel 
onze grote uitdaging."
Met die wetenschap heeft het 
bestuur besloten het roer om te 
gooien. Met een ander muziek-
genre: de bigband. Beliën: "We zijn 
heel blij dat we voor komend sei-
zoen een uitvoerend musicus uit de 
jazzscene hebben kunnen vinden, 
die met ons een bigbandgroep wil 
opzetten. Hij heeft bewezen jeugd 
tot grote hoogte te kunnen bren-
gen, dus dan ga ik ervan uit dat dat 
met 18-plussers ook moet gaan luk-
ken."
KNA hoopt dat ervaren amateurmu-
sici zich aanmelden in Bennebroek, 
met name hout- en koperblazers 
kan KNA gebruiken voor de nieuwe 
band. Muziekmakers die interesse 
hebben in de bigband, zijn welkom 
op de open avond op maandag 7 
september om 19.00 uur aan de 
Zandlaan in Bennebroek. x

Muziekvereniging Bennebroek 
wil verder met bigband

Een repetitie van KNA aan de Zandlaan eerder dit jaar, voor het Bloemencorso 
(Foto: D. Homburg).

heemstede - Het seizoen van Casca 
Nova wordt traditioneel en gezellig 
geopend bij Casca met een mooie 
film en lekker eten op donderdag 17 
september.

De film is een biografisch, roman-
tisch drama met prachtige acteer-
prestaties van Eddie Redmayne en 
Felicity Jones. Op het buffetmenu 
staan rijst, mihoen, sambal telor, 
sajoer boontjes, babi ketjap, ren-
dang, atjar en seroendeng. En ijs 
met vruchtjes toe. Voor meer info 

over de film kann men bellen met 
de receptie van Casca de Luifel, tel. 
023-5483828 (kies 1). Men kan het 
gehele tweemaandelijkse filmpro-
gramma daar ook ophalen. Als men 
een e-mailabonnement neemt (gra-
tis) ontvangt men het Casca Nova 
programma inclusief de films! Men 
kan het e-mailadres doorgeven bij 
een bezoek of via www.casca.nl. 
Het buffet (film en buffet kosten € 
16,50) kan men uiterlijk tot dinsdag 
15 september reserveren en betalen 
bij de Luifel aan de Herenweg 96. x

Geniet van een film en
een Indonesisch Buffet

Casca Nova Seizoensopening
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YOGA/MASSAGE
Yoga in haarlemnoord op

ma.ocht/av.en
op wo.ocht..kleine groepen

ook 55+.Ook geef ik
ayurved.mas.integratieve

mas.en holisticpulsing
.Gerda Wenker
06-13029473

www.yogamassagepraktijk.
nl

Deal or no deal!
bij Koi-factor.

 
Koi kopen door
OUDERWETS

HANDJEKLAP.
Kortingen tot wel

70%
 

Satellietbaan 11b, H'gom
 

CURSUS:
Omgaan met de iPad
Start 1 oktober a.s.
Diverse workshops

voor de tablet: Veilig
telebankieren, Fotoboeken

maken, Word. Kleine
groepen duidelijke uitleg.
Alle informatie vind u op

www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Niet alles lukt (gelijk)
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MHCB draait warm

bennebroek - Met een goed bezochte pubquiz, een cli-
nic voor de jeugd die enthousiast werd verzorgd door 
Heren 1 en Dames 1, een intensieve keepersclinic van 
professioneel keeperstrainer Martijn Drijver en mooie 
oefenwedstrijden van Heren 1, Dames 1 en Heren 2 was 
het lustrumweekend ter ere van het vijftigjarig bestaan 
van Mixed Hockeyclub Bennebroek een geslaagd begin 
van het nieuwe hockeyseizoen. Het sportieve en fees-
telijke weekend werd muzikaal afgesloten met Johny & 

the Gangsters of Love, die vanaf hun tot podium omge-
bouwde Amerikaanse bolide menig MHCB'er wist over te 
halen luidkeels mee te zingen en mee te dansen op hun 
rock-'n-rollnummers. Op vrijdag 4 september zal nog 
eenmaal geproost worden op het tiende lustrum tijdens 
een gala-avond in het clubhuis, waarna de competitie 
voor de meeste seniorenteams dat weekend van start 
gaat. Een week later gevolgd door alle andere teams 
(Foto: Jacqueline Wallaart). x

Nieuw seizoen begint met weekend vol lustrumactiviteiten

overveen - Nederland telt ruim twee-
duizend soorten nachtvlinders, waar-
van ongeveer veertienhonderd soor-
ten kleine nachtvlinders (microlepi-
doptera) en ongeveer achthonderd 
'grote'. Nachtvlinders zijn normaal 
gesproken niet zo gemakkelijk te 
zien. Dus om ze te spotten, moeten ze 
gelokt worden. Dat doen de vlinder-
lokkers op vrijdag 11 september tij-
dens de Nationale Nachtvlindernacht 
in het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Deze nachtvlinderexperts rich-
ten zich tijdens dit evenement met 
name op de grotere exemplaren.

Tijdens de nachtvlindernacht zet-
ten de nachtvlinderexperts van het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
speciale lokmiddelen in om de gro-
tere nachtvlinders te lokken. Ze 
gebruiken hiervoor bijvoorbeeld 
lampen en zoete smeer. Zo pro-
beren ze de nachtvlinders tevoor-
schijn te laten komen. Het is altijd 
weer verbazingwekkend om te zien 
hoeveel dat er zijn. Bovendien komt 
in het duingebied een aantal zeer 
bijzondere soorten voor.

Leven in het donker
Om in het donker te kunnen leven, 
hebben nachtvlinders zich op aller-
lei manieren aangepast. 's Nachts 
zijn ogen niet zo nuttig, daarom 
gebruiken nachtvlinders hun 
voelsprieten als 'neus' om voedsel 
of een partner te vinden. Bij som-
mige soorten hebben de mannetjes 
extreem grote sprieten, waarmee 
ze een vrouwtje al op kilometers 
afstand kunnen 'ruiken'.

Felle kleuren om vijanden af te 
schrikken, zijn niet zichtbaar in 
het donker. Daarom hebben de 
meeste nachtvlinders alleen een 
camouflagepatroon. Zo vallen ze 
ook overdag niet op wanneer ze op 
een boom zitten te rusten. Soorten 
als de huismoeder (Noctua Pronu-
ba) hebben alleen een felle kleur op 
hun ondervleugels. Als ze rusten zie 
je dat niet, maar zodra ze worden 
gestoord, bekennen ze kleur om de 
vijand af te schrikken.

Trillende spieren
's Nachts is het een stuk koeler 
dan overdag en een nachtvlinder 
kan zich niet opwarmen in de zon. 
Toch moeten vlinders zich opwar-
men om te kunnen vliegen. Veel 
soorten hebben daarom stevige 
vliegspieren. Door met de spieren 
te trillen, warmen ze zich op tot de 
juiste temperatuur om te vliegen. 
De dichte beharing die veel nacht-
vlinders hebben, zorgt ervoor dat 
de warmte wordt vastgehouden.
Zelf kijken? Kom dan op 11 sep-
tember naar de Nationale Nacht-
vlindernacht bij Bezoekerscentrum 
de Kennemerduinen (Zeeweg 12, 
Overveen). De vlinderlokkers zijn 
daar vanaf 20.00 uur tot in de late 
uurtjes aanwezig. De toegang is 
gratis. Bezoekerscentrum de Ken-
nemerduinen is te vinden aan de 
Zeeweg bij de ingang Koevlak. Meer 
informatie over de Nationale Nacht-
vlindernacht vindt men op www.
nachtvlindernacht.nl/ en op Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland. x

Vlinderlokkers in 
Kennemerduinen

Ontdek de nachtvlinders van Nationaal Park Zuid-Kennemerland op 11 septem-
ber (Foto: pr).

heemstede - Eleonora Zomer speelt al 
40 jaar bij de Letterlievende Vereni-
ging J.J. Cremer. Vrijdag 18 en zaterdag 
19 september zal zij met de klassieker 
'Maria Stuart' van Friedrich Schiller in 
Casca De Luifel aan de Herenweg haar 
jubileum vieren.

Dat het iets met kostuums worden, 
dat wist regisseur Jules Noyons wel 
zeker toen zij hem vroeg voor de 
regie. Theaterkostuums zat en zit 
nog steeds in Eleonora's bloed en 
gecombineerd met haar liefde voor 
taal werd het Schiller's meester-
werk. Jarenlang had Eleonora een 
eigen theaterkostuum atelier waar 
ook zusterverenigingen graag kwa-
men. 
'Maria Stuart' is een koninginnen-
strijd, een strijd van macht en een 
strijd van het hart Elizabeth en 
Maria Stuart worden beiden neerge-
zet als tragische heldinnen, larger 
then life en icoon, maar ook twij-
felende, kwetsbare vrouwen. Het 

bijzondere van deze twee vrouwen 
is dat ze allebei zoeken naar een 
vrouwelijke manier om macht uit 
te oefenen, te midden van mannen 
die begeren, konkelen, bulderen, 
manipuleren en kruipen.
Eleonora debuteerde in 1975 met 
'Pas op dat je geen woord zegt' en 
daarna volgenden tientallen rollen 
van uiteenlopende aard. Recensen-
ten waren altijd vol lof over haar 
acteerprestaties 'Eleonora speelde 
een sprankelend en levensecht 
vrouwtje' en 'een van de werve-
lende fleurige meisjes van plezier, 
die weten wat acteren is'. Eleonora 
heeft inmiddels al zoveel rollen 
gespeeld dat zij ongetwijfeld de rol 
Maria Stuart op haar eigen profes-
sionele wijze zal neer zetten. 
De voorstelling op vrijdag 18 sep-
tember vangt aan om 20.00 uur. 
Zaterda 19 september zijn er twee 
voorstellingen: om 14.30 en om 
20.00 uur. Kaarten á € 15,-- kan men 
reserveren via www.jjcremer.nl. x

Eleonora Zomer jubileert
met het stuk 'Maria Stuart'

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag bereiden de Casca 
koks in Eethuis de Luifel, Heren-
weg 96, een gezonde en betaalbare 
maaltijd. Twee keer per maand is 
er een themamaaltijd. Op maan-
dag 7 september is dat een Premiè-
remenu met: Quiche Lorainne, 
ratatouille van groente, gebakken 
aardappelen, varkenshaas met 
romige champignonsaus en een 
frisse salade. Het dessert is huisge-
maakte ijssoes met chocoladesaus 
en slagroom. Men kan aan tafel 
tussen 17.15 en 18.00 uur. De tafel 
staat gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor men reserveert. 
Aanschuiven aan de stamtafel, 
voor mensen die alleen komen 
maar graag samen willen eten, 
kan om 17.45 uur. Het themadi-
ner kost € 9,95. Reserveren kan tot 
10.00 uur op de dag zelf via tel. 
023-5483828, kies 1 op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur. x

Premièremenu bij
Eethuis de Luifel

heemstede - Sinds 2009 organiseert 
Sportservice Heemstede-Zandvoort 
samen met de gemeente Heemstede 
fitheidstesten voor 65+'ers. Op zater-
dag 24 oktober staat de 6e editie op 
het programma.

Meer dan 1.500 deelnemers hebben 
de afgelopen jaren aan de fitheids-
test deelgenomen. Ook op 24 okto-
ber worden weer zo'n 300 deelne-
mers verwacht in de Groenendaal 
Sporthal. De zesde editie is een 
bijzondere. Naast de fitheidstest 
worden aansluitend ook zo'n 10 
andere sportieve activiteiten geor-
ganiseerd, zoals een demonstratie 
van E-bikes, inclusief fietstocht. Het 
project is bedoeld voor inwoners in 
de leeftijd van 65-75 jaar die niet of 
weinig sporten of weinig lichaams-
beweging hebben. De doelgroep 
wordt per post uitgenodigd door 
de gemeente Heemstede.
De fitheidstest duurt 1,5 uur is spe-
ciaal voor 65-plussers ontwikkeld 

en meet onder meer uithoudings-
vermogen tijdens het wandelen, 
lenigheid, handvaardigheid, knijp-
kracht, reactiesnelheid en bloed-
druk. Bij de test is ook een arts 
aanwezig, die waar nodig medisch 
advies kan geven. Direct na afloop 
van de fitheidstest kunnen deelne-
mers aansluiten bij één van de vele 
sportieve activiteiten die rondom 
de sporthal worden georganiseerd: 
een wandeling, koersbal, golf, ten-
nis, hockey, fitness, fietsen, dans, 
of yoga. De betrokken verenigin-
gen en organisaties zorgen voor 
een gevarieerde, verantwoorde 
en veilige les van een uur in een 
ontspannen sfeer. Wie enthousiast 
wordt, krijgt een aanbod om een 
aantal keer te komen kennisma-
ken bij reguliere sportlessen van 
de aanbieders. 
Voor meer info: Sportservice Heem-
stede-Zandvoort, tel. 023-5734679 
en/of www.sportserviceheemstede-
zandvoort.nl. x

Verantwoorde en veilige les
in een ontspannen sfeertje

Fitheidtest voor 65+ers

Direct na afloop van de fitheidstest kunnen deelnemers aansluiten bij één van 
de vele sportieve activiteiten (Foto: pr).

Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos
Binnenweg 71

2101 JD Heemstede
023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl



  6



bloemendaal - De illegale garage 
behorend bij de monumentale Villa 
Meerzicht in Park Brederode wordt 
niet verwijderd, maar mogelijk aan-
gepast. De garage staat overigens 
geheel op grond van de eigenaar en 
niet op gemeentegrond. Dat blijkt uit 
antwoorden van de gemeente Bloe-
mendaal op vragen van Het Week-
blad.

door Marilou den Outer

Villa Meerzicht kwam eind juli in 
het nieuws omdat de eigenaar zich 

een stuk gemeentegrond had toege-
eigend door een toegangshek en lan-
taarnpalen te plaatsen aan de zijde 
van de Meer en Berglaan. Doordat 
omwonenden hierover aan de bel 
trokken en media erover bericht-
ten is door de gemeente na intern 
advies besloten het stuk grond niet 
aan de eigenaar te verkopen. Hek 
en lantaarnpalen moeten worden 
verwijderd. 

Iets achter het hek staat ook een 
garage. Volgens de omwonenden 
was deze gebouwd in strijd met 
de regels die voor een monument 
gelden en verder vroegen ze zich 
af, zich baserend op kaarten van 
kadaster en bestemmingsplan, of 
de garage wellicht deels of geheel op 
gemeentegrond staat. De gemeente 
zegt nu dat dit niet het geval is. 
De woordvoerder van de gemeente 
stelt verder dat de eigenaar in april 
dit jaar een verzoek heeft ingediend 
om ontheffing voor de garage te 
krijgen. De gemeente heeft eind 
mei geantwoord dat deze niet gege-
ven zal worden. Inmiddels heeft de 
eigenaar een vergunningsaanvraag 
voor een aangepast bouwwerk inge-
diend.  
Eerder al, in 2013, is een vergun-
ningaanvraag en later een verzoek 
om legalisatie door de gemeente 
afgewezen. Dit omdat een carport 
op die plek de monumentale waar-
de van het huis aantast en omdat 
het duidelijk zichtbaar vanaf de 
bomenlaan is. x
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LEEUWENHORST AUTOMOTIVE 
www.leeuwenhorst-automotive.nl  ☎ 023- 6200967

Inkoop - verkoop - reparatie - onderhoud - airco service

Onze occasions staan bij garage Heemstede (GH)
en bij garage Flinterman (FL) in Bentveld.

Occassions
Alfa Romeo 147 Distinctive, rood, 5-deurs 2006 €  5.950,00 FL
BMW 520 Touring automaat, groen met. 1999 € 3.250,00 GH
Fiat 500 Lounge 1.2, panoramadak 2011 € 7.250,00 GH
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, airco, oranje met. 2008 € 3.950,00 FL
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, airco, zwart 2012 € 6.450,00 GH
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool, airco, zwart 2009 € 5.750,00 GH
Fiat Punto 1.2 Active, airco 2009 € 6.450,00 GH
Fiat Punto EVO 1.3 M-jet diesel, full options 2012 € 6.750,00 GH
Fiat Punto 1.4 Edizione Lusso, airco etc. 2008 € 5.750,00 GH
Fiat Fiorino, grijs kenteken 90.000 km ex btw 2010 € 6.000,00 FL
Ford Fiesta 1.3 Ambiente 90.000 km 2005 € 3.950,00 FL
Jaguar XJ 3.2 V8 Exec., nieuwstaat 139.000 km 1999 € 6.450,00 FL
Jaguar XJ 3.2 V8 Exec., young timer 218.000 km 1999 € 4.250,00 GH
Kia Sportage diesel, airco, grijs met. 2007 € 6.950,00 FL
Kia Carens 2.0 CVVT, nieuw model, zwart 2006 € 8.250,00 Fl
Kia Sorenta 2.5 CRDi  Van HR  (gr. Kent) ex btw 2005 € 5.750,00 Fl
Lancia Ypsilon nw model autom. 9.000 km 2013 € 12.950,00 FL
Lancia Ypsilon 1.2 airco  2007 € 4.950,00 GH
Lancia Ypsilon, 1.4 Bi Colore, leer, clim. Contr.    2007 € 5.950,00 GH
Lancia Ypsilon, 1.2 Airco    2007 € 5.950,00 GH
Nissan Micra 1.2 Elle, zwart met. Airco 2007 € 6.250,00 FL
Opel Corsa 1.4, groen met. Nieuwe apk 1996 € 950,00 GH
Opel Corsa 1.2 sport, airco, zilvergrijs 2003 € 3.450,00 GH
Renault Modus 1.5 Dci 2006 € 3.450,00 FL
Renault Espace 2.0, zilvergrijs, 5 persoons 1999 € 1.500,00 FL
Renault Espace 2.0 16V, zilvergrijs, 7- persoons 2007 € 8.250,00 FL
Renault Scenic 1.6, groen metal. airco 2000 € 1.950,00 GH
Renault Clio 1.2 16V Authentique Comfort 2004 € 4.250,00 GH
Saab 9-5 sedan, zwart, leer, airco, goed rijdend 1999 € 1.450,00 FL
Saab 9-3 sport sedan 1.8 T Linear, 186.000 km 2006 € 5.950,00 GH
Skoda Roomster 1.6 16V style, blauw met. 2008 € 7.450,00 GH
Suzuki alto automaat 37.000 KM! 2006 € 4.250,00 GH
Suzuki Grand Vitara 2.0, 5- drs, 50.000 km 2009 € 12.950,00 FL
Toyota Yaris 1.0 16V Sol, zwart met. 1999 € 2.950,00 GH
Volkswagen Passat 1.4 TSI comf. Station 2009 € 9.450,00 FL
Volkswagen Touran 1.6 125.000 km, zwart met. 2005 € 7.250,00 FL
Volkswagen Touran 1.6 Athene, grijs met. 2004 € 5.250,00 GH
Volvo V40 1.8 Europa (station) 2002 € 2.950,00 GH
Volvo XC70 D5 automaat, leer, navi,  (station) 2005 € 6.950,00 GH
Volvo V50 2.4 Kinetic (station) 2005 € 6.950,00 FL
Volvo V70 Station, Lim Ed. full option 126.000 km 2012 € 25.750,00 FL

Zandvoortselaan 4
2106 CN Heemstede,

023- 5293577
info@garageheemstede.nl

www.garageheemstede.com

Zandvoortselaan 365
2116 EP  Bentveld,

023- 5242212
info@flintermanoccasions.nl
www.flintermanoccasions.nl

Illegale garage bij Meerzicht
wordt mogelijk aangepast

Villa Meerzicht kwam eind juli in het nieuws omdat de eigenaar zich een stuk 
gemeentegrond had toegeëigend door een toegangshek en lantaarnpalen te 
plaatsen aan de zijde van de Meer en Berglaan (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Inwoners scheiden het 
groente-, fruit-, en tuinafval relatief 
goed. Uit een sorteeranalyse blijkt 
echter dat het restafval nog uit 40% 
GFT-afval bestaat. Dit is zonde, want 
GFT-afval kan worden omgezet in 
grondstof en energie. Duurzamer 
en beter voor het milieu. Daarom 
is gemeente met afvalinzamelaar 
Meerlanden het initiatief 'Begin van 
iets moois' gestart. Doel is om inwo-
ners te laten zien wat er met hun GFT 
gebeurt en aan te sporen GFT beter 
te scheiden. Kleine moeite, groot 
effect!

De gemeente wil de landelijke 
doelstelling voor afvalscheiding 
halen: in 2020 moet 75% van het 
huishoudelijk afval gescheiden 
worden ingezameld en er moet 
maximaal 105 kg restafval per 
inwoner overblijven. Omdat het 
merendeel van het GFT-afval in het 
restafval uit etensresten bestaat, is 
het van belang dat die juist in de 
groene rolemmer belanden. 
De website www.beginvaniets-
moois.nl is een samenwerking van 
Meerlanden en de omringende 
gemeenten. Alle artikelen op deze 
site geven het belang aan van het 
scheiden van GFT. Ook op social 

media van de gemeente zal hier 
aandacht aan worden geschon-
ken. Tips en suggesties van inwo-
ners hoe zij thuis GFT-afval schei-
den zijn altijd welkom en kunnen 
worden gepost. Volg Begin van iets 
moois op Facebook (www.face-
book.com/beginvanietsmoois) en 
Twitter www.twitter.com/Meer-
landenGFT.
Heemstedenaren scheiden hun 
GFT-afval relatief goed. Van de 195 
kg GFT-afval per inwoner is in 2014 
112 kg gescheiden ingeleverd. 
Maar het kan altijd nog beter. Juist 
keukenafval zorgt voor een goede 
verwerking tot nieuwe producten. 
Het ingezamelde GFT wordt door 
Meerlanden in een innovatief pro-
ces van vergisten en composteren 
voor 100% gerecycled in: groen-
gas, CO2, warmte, compost en 
water. En deze producten worden 
weer ingezet in de regio. Het water 
wordt onder andere ingezet om 
straten te reinigen en parken en 
plantsoenen te verzorgen. Groen-
gas wordt geleverd aan het CNG 
Net-tankstation aan de Cruquius-
weg in Heemstede: door hier te 
tanken rijden inwoners op eigen 
bananen- en aardappelschillen! x

Begin van iets moois
Keukenafval scheiden

bloemendaal - Ontmoetingsgroep 
Bloemenstroom, Bloemendaalseweg 
123a, wordt zaterdag 5 september 
tijdens de Jaarmarkt Bloemendaal 
geopend voor iedereen die eens 
binnen wil kijken. Omdat Bloemen-
stroom sinds kort in de voormalige 
boekhandel is gehuisvest, kan men 
die dag tussen 09.30 en 17.00 uur een 
boek komen schenken aan de groep 
en gezellig een kop koffie drinken.

Deze zomer heeft Ontmoetings-
groep Bloemenstroom zijn intrek 
genomen in de oude boekhandel 
aan de Bloemendaalseweg. De 
boekenkasten van de voormalige 
boekwinkel zijn nog leeg en de 
ontmoetingsgroep wil deze kasten 
weer vullen met een aantal bijzon-
dere boeken. Tijdens de Jaarmarkt 

op zaterdag is iedereen welkom om 
bij Bloemenstroom een mooi, speci-
aal of uniek boek te ruilen voor een 
kop koffie met iets lekkers. 
Ontmoetingsgroep Bloemenstroom 
is een dynamische ontmoetings-
plek in Bloemendaal voor oudere, 
kwetsbare mensen, bij wie verlies 
van geheugen of initiatief op de 
voorgrond staat. Een plek waar 
kwaliteit van leven voorop staat 
en waar altijd leuke activiteiten 
worden ondernomen. Ook fami-
lie en vrienden welkom zijn van 
harte welkom. Bloemenstroom is 
een samenwerking tussen Welzijn 
Bloemendaal en Zorgbalans. x

Bloemenstroom op zoek
naar bijzondere boeken

Help de boekenkasten van Bloemen-
stroom weer te vullen (Foto: pr).

bennebroek - Het nieuwe seizoen 
van jongerenruimte The Spot, 
Akonietenplein 1, gaat van start 
met allerlei nieuwe en bestaande 
activiteiten. Zo organiseren de 
jongerenwerkers van Welzijn 
Bloemendaal wekelijks vaste (gra-
tis) inloopactiviteiten voor jonge-
ren van verschillende leeftijden. 
Op de dinsdagmiddag is er altijd 
wel iets sportiefs of creatiefs te 
doen voor tieners van 10 tot 14 
jaar. De dinsdag- en vrijdagavond 
is gereserveerd voor jongeren van 
12 jaar en ouder die even willen 
poolen, tafelvoetballen, darten, 
gamen of chillen met wat vrien-
den. Elke laatste vrijdagavond van 
de maand wordt een speciale acti-
viteit georganiseerd. Daarnaast 
zijn er maandelijks cursussen en 
workshops waar ze zich voor kun-
nen inschrijven. Zo is er een Sushi 
Night, oppascursus, modeatelier 
en een gamenight. Meer informa-
tie en tijdstippen op www.welzijn-
bloemendaal.nl/jongerenwerk. x

The Spot start
nieuwe seizoen
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Zaterdag 5 september

10.30-15.00 Mindfull wandeling in de 

prachtige duinen van Zandvoort 

Vaak wandelen wij in de natuur 
zonder ons volledig bewust te zijn 
van de omgeving en wat we kun-
nen ervaren. Regelmatig worden wij 
afgeleid door gedachten of gesprek-
ken waardoor de natuur niet volledig 
tot ons komt. Deze stilte wandeling 
daagt je uit contact te maken met de 
natuur.
Richard Buitenhek, Zandvoort

19.30-23.45 Buddha Danceparty bij De 

Haven van Zandvoort 

De DJ's verzorgen een lekkere muzi-
kale mix met zwoele latin, arabische 
Rai, afrikaanse ritmes en Gypsy & 
Balkan Beats, afgewisseld met de 
nodige lekkere funk, soul, rock en 
hedendaagse dance.
Buddha Events, Zandvoort

Zondag 6 september 

10.00-17.00 Lifestyle, Yoga & More 

Event - Gratis entree

Wat is er allemaal te doen tijdens 
het event? Lifestyle stands met o.a.: 
meubels, tuin, mode & sieraden, 
diverse Yogalessen, droomreis & 
Yoga voor kinderen, diverse aura & 
chakra readings | healings, mindfull-
nes | Relaxkids,  diverse massages: 
hoofd | nek | handen,  Beauty & 
Body: make up beleving, Pure food': 
diverse proeverijen verkoop eigen 
gemaakte producten, etc,
Boerderij Landzicht, Velserbroek
12.30-15.00 Start Chakra Psycholo-

gie Cursus 

Door persoonlijke ervaringen, yoga 
en meditatieoefeningen, plus ener-
giewerk krijg je meer inzicht in je 
eigen chakra systeem. Ook leer je 
hoe je de energiestromen door je 
lichaam weer optimaal kunt laten 
stromen. De professionele begelei-
ding van deze cursus is in handen 
van Anita Tamming

Yogacentrum Innerwork, Haarlem
14.00-16.30 Workshop Familieopstel-

lingen 

Familieopstellingen is een manier 
om naar patronen in je familie/ 
systeem te kijken. Soms loop je 
vast in het leven of heb je een zetje 
nodig richting een oplossing of 
inzicht. Dan kan het zinvol zijn om 
achterom te kijken en te ontdekken 
welke patronen al jarenlang -soms 
generatieslang- in je familie spelen. 
Een opstelling kan een verandering 
geven, het kan net genoeg zijn om 

een volgende stap te zetten.
Daisy van den Broek, Haarlem
14.30-16.30 Ananda lezing met Paul 

Smit 

De liefde is het mooiste dat er is, 
maar soms ook het meest pijnlijke. 
Hoe werkt de liefde eigenlijk? Wat 
is verliefdheid? Wie vinden we aan-
trekkelijk? Is de mens monogaam? 
Hoe komt het dat er zoveel relatie-
problemen zijn en wat maakt dat we 
er zoveel over piekere
Ananda, Haarlem

Maandag 7 september

08.55-09.50 Muziek op Schoot - 

herfstcursus muziek voor baby, dreu-

mes en peuter

Voor kinderen is dansen en zingen 
een uiting van levensvreugde. Als 
deze levensvreugde elke keer even 
opnieuw aangeraakt wordt door 
met je kindje een liedje te zingen, 
te dansen of muziek te maken kan 
deze blijven stromen. Zingen en 
dansen maakt bij jezelf ook veel los 
en dit delen met je kind is heerlijk.
Marga Nijenhoek, Haarlem
15.30-17.45 Kinderyoga, gratis proef-

les 

Kinderyoga laat kinderen spelen-
derwijs kwaliteiten en krachten in 
zichzelf ontdekken en versterken. 
Zij leren zichzelf te zijn in verschil-
lende situaties. Door te brullen als 
een leeuw, te zoemen als een bij, 
yogahoudingen te doen, ontspan-
nen bij een droomverhaal en vele 
andere spelvormen helpt het een 
kind bewust te worden van zichzelf, 
lichaam, emoties en omgeving. 
Hanke den Boer, Haarlem
20.00-22.00 Voluit leven, voluit 

dansen 

Op deze avonden vind je plezier én 
verstilling, verbinding met jezelf en 
met anderen, activiteit en ontspan-
ning. We dansen op muziek uit alle 
windstreken. Je bent van harte wel-
kom. Tot dans!
Jantine van Gerbscheid, Haarlem
20.30-22.00 Bellydance & Feminine 

Power Proefles en Buikdans demon-

stratie 
Wil jij je soepeler en vrouwelijker 
leren voelen en bewegen? Wil je 
meer bewust leren voelen wat jouw 
energie is en hoe je meer vanuit je 
vrouwelijke energie en je hart kunt 
leven? Samyra combineert buikdans 
en energiewerk, een unieke cursus 
die veel levensvreugde genereert bij 
de deelneemsters,
Samyra van Roy, Haarlem

Woensdag 9 september

19.30-21.30 Cursus Ontspannen met 

Mindfulness 
Ontspannen met Mindfulness is 
de cursus waarin je vaardigheden 
ontwikkelt om meer rust in je hoofd 
en lichaam te ervaren. Je leert om je 
beter te focussen en vaker momen-
ten van ontspanning te creeren. Je 
leert ook op een mildere manier 
naar jezelf kijken. Hierdoor verhoog 
je de kwaliteit van jouw leven, en 
daarmee dat van anderen. En het 
mooie: iedereen kan dit leren!
Rick Shamier, Bloemendaal
20.00-22.00 Workshop Mooi oud 

worden doe je zo! 

Tijdens de workshop Mooi oud 
worden doe je zo! gaan we op een 
creatieve en inspirerende manier 
met elkaar in gesprek. Ook kun je 
praktische feedback verwachten op 
je kleding. Draag daarom iets waar 
je vragen over hebt. Of neem het 
mee.
Janny ter Meer, Bloemendaal

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Richard Buitenhek (Foto: pr).

Anita Tamming (Foto: pr).

haarlem - Op slechts 20 kilometer 
afstand van het bruisende, maar ook 
steeds drukker wordende, Amster-
dam bevindt zich Haarlem. Net als 
Amsterdam heeft Haarlem een schit-
terend 17e eeuws centrum. Evenals 
Amsterdam beschikt Haarlem over 
belangrijke musea, zoals het Frans 
Hals en het Teylers, het oudste muse-
um van Nederland. En ook Haarlem is 
gelegen aan een voor de stad belang-
rijke rivier: het Spaarne.

Amsterdam en Haarlem lijken dan 
ook op elkaar als broer en zus. Een 
drukke broer en een rustig zusje 
wel te verstaan. Want dat is waarin 
ze verschillen. En dat is tegelijker-
tijd waarom ze elkaar zo goed aan-

vullen. Haarlem Marketing heeft 
een campagne laten ontwikkelen 
die Haarlem profileert als stad van 
de menselijke maat. Een stad in de 
luwte van druk Amsterdam. Dicht-
bij en toch zo anders. Met als doel 
het aantrekken van vooral jonge 
gezinnen met kinderen, jonge 
bedrijven en binnen- en buiten-
landse toeristen, die dan weer wat 
ouder mogen zijn. Het thema voor 
deze campagne luidt: 'Adem Haar-
lem'.
In deze campagne ziet men beel-
den die de rust, de schoonheid en 
de gemoedelijkheid van Haarlem 

tonen. Altijd gecombineerd met de 
regel 'Adem Haarlem' en soms ver-
gezeld van een tekstje waarin het 
een of ander wordt toegelicht. De 
campagne bestaat uit advertenties 
in onder meer De Volkskrant en Het 
Parool, daarnaast mupi’s en abri’s 
in de Nederlandse steden met een 
accent op steden in de regio Groot 
Amsterdam, billboards op NS-stati-
ons en Schiphol en verder banne-
ring en andere onlinepubliciteit, 
te beginnen bij www.haarlem.nl. 
De geheel vernieuwde website van 
Haarlem Marketing, die qua visua-
lisatie en nieuwe online technieken 
meer inspeelt op de beleving van 
een bezoek aan de Spaarnestad, 
werd gelijktijdig met deze campag-
ne gelanceerd. x

Haarlem profileert zich als de
stad van de menselijke maat

'Adem in. Adem uit. Adem Haarlem'

In de campagne 'Adem Haarlem' ziet men beelden die de rust, de schoonheid en 
de gemoedelijkheid van Haarlem tonen (Archieffoto: pr/Roderick de Veen).

Een nieuwe manier van
persoonlijke ontwikkeling

regio - Op 27 augustus vond de aftrap plaats van het Vrijwilligerscollege Zuid-
Kennemerland. In het bijzijn van de wethouders van Haarlem, Heemstede en 
Bloemendaal werden de aanwezigen geïnformeerd over de activiteiten van het 
Vrijwilligerscollege. Het Vrijwilligerscollege stimuleert dat vrijwilligers, meer 
nog dan nu gebeurt, hun kennis en ervaring delen met elkaar. Dat kan in de 
vorm van een workshop of cursus maar ook in de vorm van individueel advies. 
Zo heeft het Vrijwilligerscollege al een groep ervaren vrijwillige adviseurs die 
(kleine) vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteunen. Na het informatieve 
gedeelte konden de vrijwilligers en andere aanwezigen deelnemen aan diverse 
informatieve workshops van het Vrijwilligerscollege en van de Vrijwilligersaca-
demie Haarlem e.o.. Het Vrijwilligerscollege Zuid-Kennemerland is nog op zoek 
naar kennis en ervaring, onder andere op het gebied van communicatievaardig-
heden, websites maken en  presenteren. Eenieder (al dan niet vrijwilliger) die 
belangeloos wil meewerken kan zich aanmelden via www.vrijwilligerscollegezk.
nl (Foto: pr). x

Vrijwilligerscollege trapt af

bloemendaal - Bij Welzijn Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg 125, kun-
nen belangstellenden donderdag 
10 september genieten van Thurs-
day Tunes. Onder het genot van 
een hapje en drankje kan men 
samen meezingen en swingen op 
herkenbare jazzmuziek door Ger 
Dijkshoorn. De middag begint 
14.00 uur. Kosten: € 7,50. Aanmel-
den kan via tel. 023-5250366. x

Genieten tijdens
Thursday Tunes

haarlem - Op zondag 13 september 
om 13.30 uur worden de gewelven, 
de prachtig gerestaureerde koepel 
en de torens van de St. Bavo Kathe-
draal aan de Leidsevaart voor 
publiek geopend. De spannende 
tocht over krakende plankieren, 
door spelonken en langs de vele 
wenteltrappen, brengt de bezoe-
ker op verborgen plekken in deze 
prachtige kathedrale basiliek. Toe-
gang via de zijdeur in de tuin aan 
het Emmaplein. De kaartverkoop 
in de kerk begint om 13.00 uur. 
De laatste beklimming start om 
15.00 uur De entreeprijs bedraagt 
€ 5,--. Toegang alleen vanaf 12 jaar, 
kinderen onder begeleiding. Voor 
meer info: www.rkbavo.nl. x

Gewelventocht
door de St. Bavo
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Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

Start herfstcursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag vanaf 7 september
Indeling kind op leeftijd.

Vanaf 4 maanden.- 5 jaar.
Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

ANTIEKMARKT
 

HAARLEM, OP DE DREEF
 

zaterdag 5 september
 

zaterdag 19 september
 

90 kramen, gratis toegang
info 06-10144717

 

7 x les
VAARBEWIJZEN

start maandag 21 sept.
in de Kennemersporthal,
Haarlem. Ervaren docent
leidt op voor het Vamex

examen.
Grote slagingskans!

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 33498338

PASFOTO
Pasfoto service voor o.a.

rijbewijs, paspoort en
officiële documenten

DIRECT KLAAR
( 99,9 % goedgekeurd ! )
(( nieuwste systeem ! ))

VIVANT TIMMY
Rijksstraatweg 108 Haarlem

023-5380500
www.vivanttimmy.nl

 
SCHOONMAK!!

huishouding hulp!!
prima goed met referenties

0621298458
 
 

SEIZOENSOPRUIMING
STEIGERMEUBELEN

tot
50% KORTING

 
Marsmanplein 23, Haarlem

tel. 023- 711 03 92
 

openingstijden do.vr.za
van 10.00 tot 17.00

www.steigermeubels.com

DE TELEGRAAF
De rest van 2015

Maandag tot Vrijdag € 1,=
Zaterdags € 2,=

Vivant timmy
Rijksstraatweg 108
2022DD Haarlem

023-5380500
www.vivanttimmy.nl

geopend van 7.00 tot 18.00
Zaterdags 7.30 tot 17.00

Nicky’s Place Haarlem
40ste Spirituele Beurs!

Feest, twee dagen loterij met elk uur trekking
 van leuke prijzen.

12 en 13 september, open 11.00 - 17.00 uur, 
toegang € 6,-. Kennismakingsconsulten 

max. 15 euro voor 20 min.
o.a. Mediums, tarot, magnetiseren, koffiedik lezen, 

babyfluisteraar, nieuwe Healingtechnieken, aura 
fotografie en nog veel meer.

Trefpunt voor ouderen, van Oosten de Bruynstr. 60, 
2014 VS Haarlem. www.nickysplace.nl

of bel Nicole 06-41041509

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl
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haarlem - Zaterdag 5 september 
wordt van 09.00 tot 16.30 uur de een 
na laatste Dreef Antiekmarkt van het 
seizoen gehouden. Ruim 90 kramen 
vol met mooi antiek en artikelen uit 
lang vervlogen tijden staan dan weer 
tegenover elkaar onder de lommerrij-
ke bomenlaan van het schelpenpad, 
langs het Provinciehuis aan de Dreef. 
De markt is gratis te bezoeken, maar 
of de markt in haar huidige vorm kan 
voortbestaan is nog onzeker.

Sinds 1998 organiseert de gebo-
ren en getogen Haarlemse Alice 
de Nijs (56) de themamarkten: 
antiek- en huis & tuinmarkten. De 
antiekmarkt wordt op de eerste 
en derde zaterdag van april tot en 
met september gehouden, elf keer 
in 't seizoen dus. Deze wordt zeer 
gewaardeerd door Haarlemmers, 
dagjesmensen uit de hele regio en 
uiteraard door antiekverzamelaars. 
Er staan handelaren uit zowat elke 
provincie. "Dat maakt het ook zo 
leuk, al die verschillende accen-
ten. En ze staan hier graag", weet 
De Nijs te melden. "Er komt zelfs 
een stel uit Zeeland die een avond 
van te voren bij kennissen met hun 
camper en spullen overnachten." 
De Nijs heeft de afgelopen 17 jaar 
veel tijd gestoken in de opbouw 
van de markt en de goede naam 
die deze nu heeft in het land. "In 
het begin had ik de grootste moeite 
om er handelaren voor te vinden. 
Niemand kende deze markt nog op 
die schitterende plek. Ik startte met 
30 kramen." Inmiddels is de markt 
gegroeid naar gemiddeld zo'n 90 
kramen.

Herinrichting
Als onderdeel van de totale herin-
richting van de Dreef, met financi-
ele steun van de Provincie, heeft de 
gemeente nu het plan om het fiets-
pad, dat parallel aan het schelpen-
pad loopt, in een rechte lijn door te 
trekken waardoor de slinger die er 
nu inzit verdwijnt. Het college van 
B&W heeft nu een plan op tafel met 
drie varianten voor herinrichting. 
Gisteren, woensdag 2 september, 
heeft de Gemeenteraad hier een 
besluit in genomen, dat overigens 
nog niet bekend was bij het ter 
perse gaan van dit artikel.
De commissie Beheer heeft het col-
lege van B&W verzocht een variant 
uit te werken waarbij het fietspad 
niet aan het voetpad (Schelpen-
pad) maar aan de westkant van de 
bomenrij komt te liggen, deels op 
de positie van het bestaande fiets-

pad. Daarnaast heeft het college een 
derde variant laten uitwerken die 
ook tegemoet komt aan de wensen 
van de antiekmarkt en de Dreef-
school. Variant 1, die het college 
adviseert aan de raad, houdt in een 
vernieuwd fietspad plus aanliggend 
fietspad. De kosten van uitvoering 
bedragen € 494.000,--, wWaarvan 
de Provincie € 350.000,-- betaalt. 
Variant 2 behelst een vernieuwd 
Schelpenpad en los fietspad in de 
groenstrook aan de westkant van de 
bomenrij. Variant 3 behelst een ver-
nieuwd Schelpenpad en los fietspad 
aan de westkant van de bomenrij. 
De voorkeur van het college is vari-
ant 1 omdat daarmee een optima-
lebalans van alle belangen in het 
gebied bereikt wordt. De varianten 
2 en 3 hebben meer nadelen. 

Wijziging opstelling 
Bij variant 1 moet de opstelling 
van de markt gewijzigd worden of 
voor de fietser op marktdagen een 
omleiding worden ingesteld omdat 
de ruimte van het Schelpenpad te 
beperkt is voor een dubbelzijdige 
markt met auto's achter de kramen 
en gelijktijdig gebruik van het fiets-
pad. Er worden drie oplossingen 
voor mogelijk gehouden. Een enkel-
zijdige markt met uitbreidlocaties 
op het Houtplein en in de Hout bij 
handhaven fietspad op marktdagen 
of een dubbelzijdige markt zonder 
parkeren achter de kramen. Markt 
en fietspad kunnen dan op markt-
dagen naast elkaar functioneren. 
Ten derde: een dubbelzijdige markt 
mét parkeren achter de kramen. 
De markt maakt dan gebruik van 
het aanliggende fietspad. De fietser 
wordt op de 14 dagenmarkt per jaar 
omgeleid. Dit kan over de Dreef of 
over de ventweg van de Dreef. 

Doodsteek
Alice de Nijs is falikant tegen een 
eenzijdige markt: "Dat wordt een 
halvering van de markt en tast het 
gezellige karakter van de markt 
aan. Een dubbele rij is gebruikelijk 
bij markten." Ook het opdelen van 
de markt in drie stukken ziet zij 
niet ziten. "Op het Houtplein, bij 
het hoekpand van de ABN-AMRO, 
is vaak een wervelwind en in de 
praktijk is ene markt daar dus ris-
kant. In het verleden zijn daar hele 
kramen omgewaaid. En het plaat-
sen van een paar kramen op het 

Schelpenpad aan de zuidkant van 
de Paviljoeslaan is ook geen optie. 
Want bezoekers lopen niet zover."
Het niet meer mogen parkeren ach-
ter de kramen door handelaren is 
volgens haar de doodsteek. "Zonder 
parkeren achter hun kraam zullen 
de handelaren niet meer komen. 
Dat durven zij niet aan want het 
gaat hier om waardevolle antieke 
voorwerpen. Zelfs met de auto ach-
ter de kraam is het niet altijd vei-
lig. Een vermoedelijke Roemeense 
bende is het onlangs gelukt om een 
kist vol met antiek zilver ter waarde 
van enkele duizenden euro's te ste-
len. Als de handelaren dan heen en 
weer moeten lopen met steekwa-
gentjes wordt het een linke boel. 
Bovendien zijn veel handelaren al 
op leeftijd."
Tevens voert ze aan dat bij slecht 
weer handelaren hun meest kwets-
bare voorwerpen als bijvoorbeeld 
schilderijen direct in hun auto willen 
opbergen. De Nijs wacht het besluit 
af en haar hoop is op de raad geves-
tigd: "Die zijn al eerder voor mij in 
de bres gesprongen." Burgemeester 
Schneiders laat desgevraagd weten 
dat hij de antiekmarkten belangrijk 
vindt voor Haarlem. "Veel mensen 
genieten er elke keer van. Maar 
handelaren moeten voorzichtig 
zijn met het groen en het gras niet 
kapot rijden". x

Antiekmarkt op de tocht?

Organisator Alice de Nijs is falikant tegen een eenzijdige markt: "Dat wordt een 
halvering van de markt en tast het gezellige karakter van de markt aan. Een dub-
bele rij is gebruikelijk bij markten" (Archieffoto: R.S.V.P.©2012).

De eerste dagen van september timmeren we weer flink aan de weg. Aan-
staande zaterdag de vijfde staan we met een stand op de Bloemendaalse 
jaarmarkt. We laten daar van alles uit de natuur van Thijsse's Hof zien en 
natuurlijk is er ons nieuwe boek "Thijsse's Hof, natuurtuin van Kennemer-
land" te koop. Ekke en ik zijn daar regelmatig om te signeren. En aanstaande 
zondag kunt u bij ons, Mollaan 4 te Bloemendaal, om 14.00 uur weer terecht 
om te genieten van een rondleiding door een enthousiaste IVN-natuurgids. 
Leerzaam en kost niets! Aan het eind van deze maand doet de herfst zijn 
intrede. Dat is op de 23ste om 09.50 uur 's morgens. De zaterdag daarna, 
op 26 september, vieren we dat de Hof negentig jaar geleden feestelijk werd 
geopend. Kijk voor meer info op de website: www.thijsseshof.nl.
Deze maand zijn er veel vruchten des velds. In het duin zijn dat vooral appel-
tjes van de meidoorn, duindoornbessen, vlierbessen, lijsterbessen en de 
vruchtjes van de kardinaalsmuts. Een enorme voorraadschuur aan voedsel 
voor de miljoenen trekvogels die van half september af ons land weer gaan 
aandoen op hun doorreis naar zuidelijker streken. Van september af is het 
aan te raden regelmatig een flinke wandeling te maken door bos of duin. Er 
zijn genoeg mogelijkheden in onze streek. Wandelbossen, landgoederen en 
grote duingebieden. Als u de ontwikkelingen in de natuur dan goed wilt vol-
gen, neemt u steeds dezelfde route.
Mijn aanrader is te gaan wandelen in het duin direct achter de zeereep. Tot 
wel twee kilometer landinwaarts heb je een brede strook waar heel veel 
te zien is. Makkelijk bereikbaar zijn de Amsterdamse Waterleiding Duinen  
ingang aan de Zandvoortselaan, bij de rotonde van Nieuw Unicum en het 
Kennemerduin ingang het Kraansvlak aan de Zeeweg te Overveen. Je kunt er 
auto's en fietsen parkeren en met de bus komen.
Nu zie je daar achter de zeereep massaal de duindoorn (Hippophae rhamnoi-
des). In de Hof staan er ook een paar met bessen. Hippophae in de Latijnse 
naam geeft aan dat de plant vroeger werd gebruikt bij de verzorging van 
paarden. Met een afkooksel werd de huid van ongedierte gereinigd. Het 
zand van de zeereep is kalkrijk, de lucht is er zoutig en er ontstaan bij storm 
makkelijk verstuivingen. Allemaal omstandigheden waar de duindoorn van 
houdt. De struik wordt zo tussen een halve en een hele meter hoog. Wat 
meer landinwaarts soms wel twee meter. Ze zijn tweehuizig, wat betekent 
dat er aparte mannelijke en vrouwelijke struiken zijn. Doordat ze zich vooral 
door hun wortelstokken verspreiden heb je dus vaak grote oppervlakten die 
alleen met de vrouwelijke of alleen de mannelijke plant bedekt zijn. Door 
hun enorme wortelstelsel houden ze het duinzand goed vast. Zo ontwikkelt 
zich bij de duindoorns een goed milieu voor andere struiken. De vlier is daar 
een van. De duindoorn (zie foto) wordt ongeveer 15 jaar oud en leeft in sym-
biose met een bacterie die zorgt voor stikstof in de wortelknolletjes. 
Duindoornbessen smaken wat zuur maar ze bevatten veel vitamine C en ook 
nog A, B1, B2 en E. Je kunt er jam, gelei en siroop van maken of ze enige tijd 
op alcohol zetten voor een bijzonder borreltje.  Bij apotheek of drogist zijn 
er soms snoepjes van te koop! Thijsse schreef in de Heemschutserie een 
boekje, 'Onze duinen'. Zijn enthousiasme over de struik is overduidelijk. Ik 
citeer: "In het najaar raakt de vlier dicht behangen met zware trossen van 
donkerviolette bessen en de duindoorn tooit zich met  vruchten, geel, oranje, 
rood, allerprachtigst." Een fijne tocht door het duin wensen u Willem Holthui-
zen (tekst) en Ekke Wolters (foto), rondleiders in Thijsse's Hof. x

Achter de zeereep bestaat het struweel vooral uit Duindoorn en Vlier. x

OPEN DAG
Zaterdag 5 September van 11.00 tot 16.00 uur

MUZIEK- en POPSCHOOL ´t MUZENHUIS
Klassiek – Lichte Muziek en POP - Rock

Demolessen op vrijwel alle Muziekinstrumenten en Zang

Extra demo’s van 11.00- tot 13.00 uur: 
Viool door Franciska Simonis en Cello door Bas de Rode

Tussen 13.00 en 14.00 uur Basgitaardemo door Luc van Ruler  
Om 14.00 uur kun je meedoen aan stemvorming door Janine Pas en 

vanaf 15.00 uur drumdemo POP en Jazz door Tjalling Schrik 

Kinder Musical Groepen (6–12 jaar) - (13–18 jaar)
Sing-In voor Volwassenen (elke woensdag van 10.00 – 11.45 uur)

POP Koor (Maandagavond) – Stemvorming – Bandcoaching (Di. avond)

Interessante tarieven – Mogelijkheid van maandelijks opzegbaar
Geen 21% BTW voor 21 jaar en ouder – Subsidie mogelijkheden

Schrijf jij je voor of op deze Open Dag in voor een cursus van één jaar, 
dan krijg je GRATIS een Gitaar of een Viool of een Keyboard! 

Jan Gijzenkade 409a, HAARLEM Nrd. - Tel. 023-536 05 25 - www.muzenhuis.nl

bennebroek - Donderdag 10 septem-
ber verzorgt Wim Wegman vanaf 
10.00 uur de lezing 'Tram Bollen-
streek naar Leiden' bij Welzijn 
Bloemendaal, Bennebroekerlaan 
5. Hij is journalist bij onder meer 
Haarlems Dagblad en heeft vier 
boeken geschreven over verdwe-
nen spoor- en tramlijnen. Weg-
man neemt zijn lezers mee op een 
zoektocht langs de resten van die 
lijnen en vertelt ondertussen over 
de vaak bijzondere geschiedenis 
van die sporen. Eén van de tracés 
die hij heeft beschreven is de oude 
NZH-lijn tussen Haarlem en Lei-
den. Trambrug Bennebroek, die 
volledig is gerestaureerd, is een 
van de tastbare herinneringen aan 
die lijn. Kosten: € 3,50. Aanmelden 
kan via tel. 023-5845300. x

Zoektocht langs
resten tramlijnen
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

haarlem - Samen met de huisarts is 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
sinds de invoering van de nieuwe 
Jeugdwet de eerste toegangspoort 
voor ouders, opvoeders, kinderen, 
jongeren en professionals die een 
vraag hebben over opvoeden en 
opgroeien. De nieuwe CJG-coaches 
en de medewerkers van het Informa-
tie- en Adviesteam (de opvolger van 
het CJG-loket) vormen samen met de 
hulpverleners in de sociale wijkteams 
een spilfunctie binnen het CJG. Zij 
hebben de ruimte gekregen van de 
gemeente om te doen wat nodig is 
voor ouders en jongeren die er zelf 
niet meer uitkomen. 

door Jacqueline Wallaart

"Persoonlijk vind ik de nieuwe 
Jeugdwet een enorme verbete-
ring. Het was hard nodig dat de 
uitgeholde AWBZ-wet met allerlei 
ingewikkelde regels en afspraken 
werd hervormd." Aan het woord is 
Nora Barnhoorn (54), manager van 
het CJG Haarlem en Zandvoort. Ze 
vervolgt: "De situatie was dat zorg-
vragers en hulpverleners tegenover 
elkaar kwamen te staan; er was 
een hulpvraag en de zorgverlener 
bepaalde vanuit zijn of haar profes-
sie hoe deze werd opgelost. Maar 
waar het om gaat is dat kinderen en 
ouders weer centraal staan en dat 
hulpverleners naast hen gaan staan 
en samen met hen kijken waar 
nu echt behoefte aan is. Daarmee 
benutten we optimaal de kracht 
van jeugdigen en ouders, die hun 
kind tenslotte het beste kennen. En 
die van de professionele CJG-coach 
die de hulpmogelijkheden in hun 
sociale omgeving kent. Zorgvragers 
worden meer ondersteunt in plaats 
dat hen de zorg uit handen wordt 
genomen; de zorg is meer vraagge-
richt dan aanbodgericht."

Kans
Tess van de Kooij (26) van het CJG 
Informatie- en Adviesteam ziet de 
omvorming ook als een duidelijke 
kans die je moet durven te pakken 
met elkaar: "Vanuit de media kwam 
veel negatieve publiciteit; dat het 
budget op zou zijn of de gemeente 
ging bepalen welke zorg een kind 
nodig heeft. Maar de gemeente 
Haarlem heeft de zorg juist bij de 
hulpverleners neergelegd." Barn-
hoorn: "Het is soms nog zoeken, 
aftasten en afstemmen maar de 

samenwerking en betrokkenheid 
tussen de gemeente en de hulpver-
leners is heel groot. De gemeente 
heeft de regie genomen om in 
samenspraak met de hulpverleners 
en de doelgroep de jeugdzorg beter 
te organiseren." 

CJG-coach
Een van de nieuwe initiatieven die 
voortgekomen is uit deze nieuwe 
samenwerking is de CJG-coach. De 
coach is het aanspreekpunt voor het 
gezin wanneer en vragen of proble-
men zijn bij de zorg voor jeugdigen. 
Carin Volbregt (45) werkte voor-
heen bij Bureau Jeugdzorg en is nu 
CJG-coach. "De CJG-coaches komen 
allemaal vanuit diverse organisa-
ties en brengen hun eigen exper-
tise mee die we aan elkaar over-
brengen. In de oude situatie waren 
er meer eilandjes, nu werken we 
samen waardoor cliënten minder 
van het kastje naar de muur wor-
den gestuurd. Een van de uitgangs-
punten van de omvorming van de 
jeugdzorg is dat kinderen en ouders 
nu één 'regisseur' hebben." Doordat 
CJG-coaches gekoppeld worden aan 
bijvoorbeeld een school, een sport-
club en sociaal wijkteams zijn ze 
veel zichtbaarder geworden en ken-
nen ze de sociale omgeving van de 
gezinnen."

Vragen
Hulpvragen kunnen binnenkomen 
via een huisarts, een CJG-coach, 
maar ook via het Informatie- en 
Advies. Van de Kooij: 'We merken 
dat steeds meer mensen ons weten 
te vinden. De vragen kunnen heel 
divers zijn zoals over sociale vaar-
digheden, angsten, kinderen die 
niet goed functioneren op school of 
ontwikkelingsstoornissen hebben, 
maar ook praktisch opvoedkundige 
vragen of omgangsregelingen bij 
een echtscheiding. Wij vragen dan 
door en kijken samen waar behoef-
te aan is. Soms is de vraag na het 
telefoontje beantwoord, soms ver-
wijzen we door naar een CJG-coach 
of een andere professional. Af en 
toe vragen mensen direct om een 
coach, maar misschien is dat hele-
maal niet nodig. Ik merk dat het 
voor ouders best spannend is om 
de stap te nemen en contact op te 

nemen, maar hoor vaak terug dat 
ze het als positief ervaren. Dat we 
tijd voor hen nemen en luisteren en 
dat het minder bureaucratisch is en 
meer maatwerk. Wat ik zelf nog wel 
lastig vind is dat er vaak nog ondui-
delijk is onder welke wet bepaalde 
zorg past. Via de diverse expertises 
die we nu in huis hebben proberen 
we dat uit te zoeken en anders bij 
de gemeente." 

Kwetsbaar
Barnhoorn: "Wat op dit moment 
het belangrijkste is, is dat de CJG-
coaches en sociale wijkteams hun 
werk goed kunnen doen en dat we 
de hele week bereikbaar zijn voor 
mensen met vragen over opvoe-
den en opgroeien. En dat staat. 
Daarnaast moet de overheid ver-
trouwen hebben in de organisaties 
waar ze het mandaat voor de zorg 
aan verlenen. Je werkt met een hele 
kwetsbare groep. In Haarlem heeft 
de gemeente dat vertrouwen." Vol-
bregt vult aan: "Nu moeten de bur-
gers nog het vertrouwen krijgen. 
Dat is nog heel pril en kwetsbaar en 
moet groeien.  Jeugdzorg heeft toch 
een bepaald negatief beeld. Mensen 
denken dat als ze bij ons aanbellen 
hun kind misschien wel uit huis 
wordt geplaatst. Voor ons staat de 
veiligheid van het kind centraal en 
dat is in de meeste gevallen in zijn 
eigen sociale omgeving". x

"Gemeente heeft vertrouwen
in het CJG, nu de burgers nog"

Tess van de Kooij, Nora Barnhoorn en Carin Volbregt van het CJG zoeken samen 
met ouders, jongeren en andere professionals bij vragen over jeugdzorg naar 
ondersteuning dicht bij huis (Jacqueline Wallaart).

heemstede - Double Bill, de eerste 
voostelling die Podia Heemstede 
in het nieuwe seizoen geprogram-
meerd heeft, komt helaas te ver-
vallen. Daniël Arends en Patrick 
Laureij zouden zaterdagavond 5 
september optreden in Theater 
de Luifel. Het impresariaat van 
het tweetal laat weten dat de 
voorstelling is teruggetrokken 
vanwege privé omstandigheden 
van Laureij. Bezitters van toe-
gangsbewijzen krijgen hun geld 
terug. Zij kunnen zich melden via 
info@podiaheemstede.nl onder 
vermelding van naam, rekening-
nummer en de tenaamstelling van 
die rekening. x

Double Bill
gecanceld

haarlem - Om rasechte planten te kun-
nen kweken wordt door telers vaak de 
'entmethode' toegepast. Een griffel 
(tak) van een bepaald ras wordt op 
een beworteld deel van een andere 
plant geënt. Een methode die alleen 
met veel precisie en kennis kans van 
slagen heeft. NME-Haarlem organi-
seert voor woensdag 16 september 
een workshop om die kennis op te 
doen. Een gastdocent is bereid gevon-
den om de workshop te geven. 

Het is nagenoeg ondoenlijk om uit 
de pitjes van bijvoorbeeld een 'Cox', 
appelbomen te kweken die rasechte 
appels gaan dragen. Bestuivers zijn 
niet secuur en een appel heeft kruis-
bestuiving nodig om vrucht te kun-
nen gaan dragen. Om die reden ent 
men een tak van een rasecht gewas 
op een onderstam van doorgaans 
een sterke (meestal een botanische) 
verwante soort. Diezelfde methode 
wordt ook toepast in bijvoorbeeld 
de rozenteelt.  Het is niet alleen een 
methode om rasechte gewassen te 
telen, maar ook één om een bepaald 

ras in relatief korte tijd vlot te ver-
meerderen. 
NME-Haarlem heeft Ward van Tey-
lingen uit Boskoop, een kweker, 
uitgenodigd die gespecialiseerd 
is in de hiervoor beschreven ver-
meerderingstechniek. Hij geeft de 
workshop, die uit een theoretisch 
en een praktisch gedeelte bestaat. 
Elke deelnemer krijgt een goed 
bewortelde Viburnum en een 'grif-
fel', zoals een te enten tak wordt 
genoemd. Daarmee gaat men onder 
het toeziend oog van 'de meester' 
aan de slag. Daarna is het thuis 
afwachten of de beide plantendelen 
één willen worden. De workshop, 
die om 20.00 uur begint, wordt 
gehouden in de kassen van de 
Haarlemse Stadskweektuin aan de 
Kleverlaan 9. De kosten bedragen 
€ 15,--, alle materialen inbegrepen. 
Het zelf geënte gaat mee naar huis.  
Voor aanmelding of vragen mailt 
of belt men naar NME-Haarlem, 
tel. 023-5114702 en/of nmeactivi-
teiten@haarlem.nl. x

Workshop planten enten
in de Stadskweektuin

Masterclass door een kweker

Haringbuys bijna klaar

aerdenhout - Op 17 maart 2014 sloeg toenmalig burgemeester Ruud Nederveen 
van Bloemendaal de eerste paal van het project Haringbuys. Op het terrein aan 
de rand van Aerdenhout en Heemstede wordt een villawijk gerealiseerd en dat 
is inmiddels goed te zien. De eigenaren van de bouwkavels mogen zelf hun 
'droomhuis' ontwerpen. Sommige huizen zijn al af en worden zelfs al bewoond. 
Andere panden zijn nog in aanbouw. In ieder geval is besloten om alvast pro-
visorische straatnaambordjes neer te zetten. De straatnamen en de daarbij 
behorende toelichting voldoen aan wat is afgesproken in de gemeenteraad. Dit 
najaar zal begonnen worden met het aanleggen van het openbaar groen. Het 
project heeft enige vertraging opgelopen toen er asbest was gevonden, maar 
de planning is, dat voor eind dit jaar alle bouwwerkzaamheden zijn afgerond. 
Kijk voor meer informatie op www.bloemendaal.nl onder Wonen-en-leven/bloe-
mendaal-in-ontwikkeling (Foto: Christa Warmerdam). x
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LEREN BRIDGEN IN 
GEZELLIGE AMBIANCE?
BRIDGE CURSUS VOOR BEGINNERS

Tweede locatie en start nieuwe 
seizoen Aikido Kennemerland
Haarlem- Het nieuwe Aikido seizoen 
is weer begonnen bij Aikido Kenne-
merland in Haarlem. De lessen zijn op 
de maandagavond van 19.00-22.00 
uur voor zowel jeugd als volwas-
senen in de Gymzaal van OBS de 
Dolfijn (Gijsbrecht van Aemstelstraat 
118). Tevens zal Aikido Kennemerland 
nog een tweede locatie openen 
in Haarlem. Er zal voortaan ook les 
gaan plaatsvinden in de “ Sportkerk” 
de voormalige sportschool van Ben 

Rietdijk Haarlem (Floresstraat 47). Er 
zal op de woensdagavond van 17.30-
18.30 uur worden lesgegeven aan 
jeugd van 8 tot en met 14 jaar.  Aikido 
is een niet-agressieve krijgskunst 
waarbij je de kracht van de tegen-
stander tegen zich gebruikt. Er is 
geen competitie-element waardoor 
het geschikt is voor mannen en vrou-
wen, jong en oud. 
Meer info: www.aikidokennemerland.
nl /06-57558361 Hans Boersma

Op de website van Bewust Haarlem pre-
senteren ruim 300 bewuste professionals 
en organisaties uit de regio hun aanbod.

Bijna alles wat er lokaal gebeurt, op het gebied van duurzaamheid, 
gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en welzijn, is nu samenge-
bracht op de website van netwerk Bewust Haarlem. Het netwerk 
maakt daarmee zichtbaar hoeveel professionals en inspirerende 
initiatieven er al zijn in de regio Haarlem en hoopt daarmee bij te 
dragen aan een bewuster en daarmee duurzamer, gezonder en 
prettiger leven. 
Dus ben je op zoek naar een yogaschool, een meditatiecursus of 
een coach? Of zoek je misschien een gezellig ecologisch restaurant, 
een duurzame klusser, een masseur of een therapeut? 
Kijk dan zeker op de website www.bewusthaarlem.nl.  Je vindt 
daar ook het (bijna) complete agendaoverzicht van alle cursussen, 
workshops en evenementen in de regio.

       Yoga
lessen in Haarlem

Ramplaankwartier –zaal Beatrixschool
Adres: Blinkertpad 3 

Start 18 september najaar- 2015
Verwijder spanning en stijfheid

de juiste leer in, ademhaling, beweging
en ontspanning

Proefles is mogelijk
makkelijk zittende kleding, mat is aanwezig

vrijdagavond van 19.00 -20.00 uur
De Yoga lessen worden gegeven door een

erkend leraar. 
Bel of E- mail voor informatie

0255 53 65 56 E-mail j.langedijk@planet.nl
www.yogakennemerland.nl

AF
Alliance Française Kennemerland

Gaat weer starten!
Van beginner tot gevorderde:

Iedereen kan bij ons terecht voor een passende
cursus in de Franse taal en cultuur.

Opendagen  in Haarlem, de Schakel, 
Pijnboomstraat 17, 2023 VN

woensdag 2 en donderdag 3 september 
van 19.00 – 21.00 uur

Opendag in Heemstede, Pauwehof, 
Achterweg 19, 2103 SW

vrijdag 4 en maandag 7 sept.  van 19.00 – 21.00 uur.

Voor meer informatie zie  www.alliance-francaise.nl
Inlichtingen en inschrijvingen: 06-42972165

Tai Chi
les in

Haarlem
Nieuwe start woensdag 16 september 2015 

Kom kijken/meedoen (denk aan zaalschoenen)

Proefles
geen kosten

van 19.30 tot  20.30 uur

Adres: Blinkertpad 3 (zaal-Beatrixschool)

Een prettige en
leerzame Tái Chi les gewenst,

Docent Jan Langedijk

Info.:  tel. 0255 536556   E-mail j.langedijk@planet.nl
www.taichikennemerland.nl

Anders Italiaans ontdekken met Altraitalia
Al 10 jaar in Haarlem.

Je bent van harte welkom op de Informatie avond  op 7 september 
van 19.00 tot 21.30 uur.
Adres: Tetterodestraat 34 rood-Haarlem
Proefl es voor beginners van 20.30 tot 21.00 uur.

    Bij Altraitalia
          - Kleine groepen  - Gratis minibibliotheek
          - Alle niveau’s  - Culturele activiteiten
    - Lessen voor kinderen en pubers

Info: 06-27001640 (Alessandra)
Email info@altraitalia.nl www.altraitalia.nl

Leer Italiaans
met Altraitalia!

Ook adverteren in deze rubriek

Cursussen, Opleidingen en Trainingen?
neem contact op met de afdeling verkoop 071 - 3619323
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Nieuwe schoolrooster bekend?

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (min. leeftijd 13 jaar) 

Tel.nr.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar: 
Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt je ook opgeven via de website www.buijzebestelnet.nl,
of bel 071 - 364 34 34

Meld je dan nu aan als 
bezorger van deze krant!

Heb je wat vrije tijd over?Wil je wat bijverdienen?Ben je een doorzetter?

Je kunt je ook opgeven door een mail te sturen met deze 
gegevens naar: secretariaat@buijzepers.nl of bel 071-3643434.

santpoort-noord - Het Inloophuis Ken-
nemerland in Santpoort-Noord open-
de ruim een jaar geleden haar deuren. 
Het huis is een ontmoetingsplek voor 
(ex-)kankerpatiënten en hun naasten 
waar verschillende activiteiten wor-
den georganiseerd. De activiteiten 
en gesprekken vinden plaats op een 
laagdrempelige manier. 

door Christa Warmerdam

Sinds kort is de nieuwe lotgenoten-
contactgroep 'Ont-moeten aan de 
keukentafel' gestart. In de gezellige 
ontvangstruimte, aan de keuken-
tafel, vertellen Carolien Molenaar, 
ervaringsdeskundige en rouw- en 
verliesbegeleider, en gast Carry 
Vrugt op een openhartige manier 
over hun ervaringen met het 
Inloophuis en de nieuwe lotgeno-
tencontactgroep.
Carolien: "Ik heb borstkanker 
gehad en ben medisch ontzettend 
goed behandeld. Maar deze ziekte 
is zoveel groter dan alleen dan 
mijn lijf. Ik voelde me alleen en 
had behoefte aan contact met lot-
genoten. Ik ben toen bij het koor 
van het Inloophuis gegaan. Ik ben 
van muziektherapeute en weet 
hoe helend zingen en muziek kan 
zijn. Het koor en het Inloophuis 
hebben mij ontzettend geholpen 
in die periode. Ik heb daarom ook 
de HBO opleiding rouw- en verlies-
begeleiding gedaan. Ik heb dat zelf 
enorm gemist en wilde ook iets 
terug doen."

Kracht
De ochtenden die Carolien bege-
leid zijn bedoeld om kennis en 
ervaringen met elkaar uit te wis-
selen en te delen. De naam van de 
contactgroep 'Ont-moeten' zegt het 
eigenlijk al. Even niks moeten maar 
'gewoon je verhaal vertellen' staat 
centraal. Carry komt sinds kort in 
het Inloophuis en put veel kracht 
uit de gesprekken en de ontmoe-
tingen. "Toen bij mij voor de derde 
keer primaire kanker werd gecon-

stateerd heb ik me in eerste instan-
tie heel erg teruggetrokken. Ik vond 
het heel moeilijk om mensen onder 
ogen te komen en wilde er niet 
over praten. Ik was teleurgesteld in 
mijzelf en vroeg me af wat ik fout 
had gedaan dat me dit weer over-
kwam. Ik had soms ook het gevoel 
dat ik de mensen in mijn omgeving 
moest troosten en opvangen. In 
het Inloophuis hoeft dat niet want 
iedereen heeft zoiets meegemaakt. 
Je moet hier niks maar mag, als je 
daar behoefte aan hebt, wel alles 
uitleggen. Ik doe in het Inloophuis 

de cursus yoga en het bijzondere is 
dat het om 15.30 uur is afgelopen 
maar dat we allemaal pas om 17.00 
uur weggaan. We zitten dan lekker 
te kletsen en er wordt vaak veel 
gelachen." Carolien vult haar aan: 
"Dat is ook zo fijn als je met lotge-
noten praat, je kunt af en toe eens 
een grapje maken. Laatst hoorde 
ik iemand zeggen, 'hoe zie jij er 
eigenlijk uit met haar'. Dat is iets 
wat andere mensen misschien niet 
maar lotgenoten juist wel tegen 
elkaar durven te zeggen."  
Inloophuis Kennemerland is te 
vinden aan de Wulverderlaan 51 
in Santpoort-Noord. 'Ont-moeten 
aan de keukentafel' is elke derde 
woensdag van de maand van 10.00 
uur tot 12.00 uur. Toegang en kof-
fie en thee zijn gratis. Aanmelden is 
gewenst via tel. 023-88 85367 maar 
spontaan binnen lopen mag ook. 
Voor meer info: www.inloophuis-
kennemerland.nl. x

Heel even niks moeten maar
'gewoon je verhaal vertellen'

Inloophuis Kennemerland reeds één jaar open

In het Inloophuis kan men elkaar 'Ont-
moeten aan de keukentafel' om ken-
nis en ervaringen met elkaar te delen 
(Foto: Christa Warmerdam).

Hierbij wil ik een reactie geven op het nieuws dat bewoners niet rouwig 
zouden zijn om het rooien van de 25 bomen aan de Leidsvaart, tussen de 
Traliebrug en de Barteweg. Dat is onjuist. De meeste bewoners en mensen 
die hier vaak langs fietsen vinden het juist wel erg dat ze zijn omgekapt!
Dat ze zijn omgekapt naar aanleiding van het dreigende gevaar van omval-
len omdat ze al een bepaalde leeftijd hebben is natuurlijk heel begrijpelijk, 
maar het aanzicht van het dorp zegt ook veel en wij hopen ook ten zeer-
ste dat er weer nieuwe bomen zullen worden aangeplant in de toekomst. 
En men kent het spreekwoord 'hoge bomen vangen veel wind'? Dat zegt 
genoeg als je langs de Leidsevaart woont toch?
 
Met vriendelijke groet,
A. Muller
Vogelenzang. x

Hoge bomen vangen
nou eenmaal veel wind

Auto op zijn kant

heemstede - Vrijdag omstreeks 16.20 uur is er een ongeluk gebeurd op de Prin-
senlaan. Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen in 
actie. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een vrachtwa-
gen en personenauto. Na de botsing is de personenauto op zijn kant terecht 
gekomen. De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto moeten bevrijden. Het 
ambulancepersoneel heeft deze persoon met onbekende verwondingen naar 
het ziekenhuis vervoerd (Foto: AS Media). x

Zinloos geweld

heemstede - Een opvallend en ook treurig gezicht: de zijruit van dit bushokje 
halte Kadijk tegenover Huis te Manpad in Heemstede in duizenden splinters, 
die deels op het fietspad terecht waren gekomen. Onlangs werd het hokje zo 
aangetroffen. Bij de politie is geen aangifte gedaan. De gemeente kreeg er wel 
een melding van en die heeft de boel opgeruimd. "Zo'n twee, drie jaar geleden 
hadden we vaker last van vandalisme bij bushokjes, de laatste tijd eigenlijk 
zelden", meldt Dick Nieuweboer, beleidsmedewerker openbare orde en veilig-
heid van de gemeente. Maar een echt overzicht heeft de gemeente niet meer 
sinds het beheer van de bushokjes in handen is van het bedrijf Exterion Media. 
Laatstgenoemd bedrijf is ook dagen na het gebeurde nog niet op de hoogte, 
want gevraagd om een reactie is de accountmanager Heemstede vooral 'blij met 
de melding' (Tekst en foto: Marilou den Outer). x

haarlem - Op zaterdag 12 septem-
ber kan men meelopen met Gilde-
gids Theo Koster vanaf het Station, 
het meest bezochte monument van 
Haarlem, via een prachtig stads-
park aan het bolwerk naar de gezel-
lige binnenstad. Onderweg bezoekt 
men een paar hofjes en loopt men 
door middeleeuwse straatjes met 
oog voor oude architectuur. Men 
eindigt op de Grote Markt, vroeger 
't Sant geheten, waar Graaf Wil-
lem II zijn Hof had en aan Haarlem 
stadsrechten verleende. Vertrek 
vanaf NS-kaartjeshal Stationsplein 
om 13.30 uur. De kosten bedragen 
€ 4,--. Aanmelden kan via tel. 06-
16410803 en/of www.gildewande-
ling@gmail.com. x

Van het Spoor
naar 't Sant
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haarlem - Eigen ervaring met het 
opvoeden van kinderen kan heel 
waardevol zijn voor andere Haar-
lemse gezinnen die tijdelijk wel een 
steuntje in hun rug kunnen gebrui-
ken. Wil men zich als vrijwilliger via 
Humanitas voor een gezin inzetten 
meldt men zich dan voor 11 septem-
ber aan voor de training voor nieuwe 
vrijwilligers. 

Wil  men ondersteuning bieden 
aan gezinnen met kinderen in de 
leeftijd van 0-7 jaar, dan past het 
programma Home-Start het beste 
bij jou. Spreken gezinnen met kin-
deren van 7-14 jaar meer aan, dan 
kan men aan de slag bij doorstart.
Als vrijwilliger komt men geduren-
de gemiddeld een jaar wekelijks 
ongeveer een dagdeel bij een gezin 
en heeft men alle tijd voor ouder(s) 
en kind(eren). Spelenderwijs en op 
een ongedwongen en gelijkwaar-
dige manier komen er ook opvoe-
dingsvragen aan de orde. Men is 
geen hulpverlener, maar heeft con-
tact op basis van gelijkwaardigheid. 
Omdat men uit eigen ervaring weet 
dat opvoeden naast heel mooi soms 
best ingewikkeld kan zijn, kan men 
naast het gezin staan, als luisterend 
oor fungeren en desgevraagd mee-
denken over mogelijke oplossin-
gen. 
Veel gezinnen die zich aanmelden 

ervaren weinig steun uit hun net-
werk en vinden het heel waardevol 
dat er wekelijks speciaal iemand 
voor hen langs komt. Samen kan 
er desgewenst ook gekeken worden 
hoe het eigen netwerk versterkt 
kan worden en kunnen voorzienin-
gen in de buurt verkend worden. 
De vraag van het gezin is daarbij 
leidend. Het doel is dat het zelfver-
trouwen en de draagkracht van de 
gezinsleden groeit zodat de onder-
steuning na ongeveer een jaar afge-
bouwd en afgesloten kan worden. 
Naast waardering krijgt men ook 
ondersteuning in de vorm van een 
voorbereidende training, intervisie, 
themabijeenkomsten en profes-
sionele begeleiding. De voorberei-
dende training duurt vier dagdelen 
en gaat eind september weer van 
start.
Aanmelden kan vóór 11 september 
(voor doorstart) bij Esther Korteweg, 
tel. 06-35130429 en/of doorstart.
haarlem@humanitas.nl en (voor 
Home-Start) bij Monique Abma, tel. 
06-53614050 en/of Haarlem@home-
start.nl. x

Gezocht: vrijwilligers
met opvoedervaring

Home-Start en doorstart

Als vrijwilliger komt men gedurende 
gemiddeld een jaar wekelijks onge-
veer een dagdeel bij een gezin en 
heeft men alle tijd voor ouder(s) en 
kind(eren) (Foto: pr).

haarlem - Op zaterdag 12 en zondag 
13 september is de Toneelschuur en 
Filmschuur het kloppend hart tijdens 
het Haarlems Cultuur Festival; de 
opening van het culturele seizoen. 
Traditiegetrouw zetten de Haarlemse 
culturele instellingen hun deuren 
wagenwijd open om te laten zien wat 
ze in huis hebben. In het festivalhart 
in de Toneelschuur kunnen bezoekers 
het hele weekend terecht  voor meer 
informatie over het festivalprogram-
ma, theatertips, live-radio door Haar-
lem 105, previews van voorstellingen, 
films en natuurlijk een lekker drankje 
en hapje.

Het gratis cultuurfestival begint in 
de Toneel- en Filmschuur op zater-
dagavond met previews van theater-
voorstellingen die komend seizoen 
te zien zijn, bijvoorbeeld 'Wachten 

op de Barbaren' van Toneelschuur 
Producties en Korzo producties, 
'Comfortzone' van Orkater en 'Via 
Berlin' en 'Nachtgasten'. Als klap op 
de vuurpijl is de allereerste voor-
stelling van Orkater, 'De Geräusch-
macher', te zien. Het 'Gouden Trio', 
Beppe Costa, Kees van der Vooren 
en Eddy B. Wahr, maakte in 1995 de 
legendarische slapstick voorstelling 
'De Geräuschmacher' voor de Parade. 
De voorstelling was een ongekende 
hit. Om hun twintigjarig jubileum te 
vieren wordt de voorstelling op zater-
davond nog twee keer gespeeld.

Dansen
In de foyer kan er gedanst worden. 
Om 21.00 uur draait DJ Charlie haar 

beats tijdens de Silent Disco, oftewel 
de Stille Disco. Het fenomeen waar-
bij de muziek niet over een speaker 
systeem is te horen, maar over draad-
loze hoofdtelefoons. Om 23.00 uur 
wordt de dansvloer verplaatst naar 
het café gaan de volumeknoppen 
omhoog en zet DJ Charlie het feestje 
voort in het café.
De zondagochtend begint in de 
Toneelschuur met een familieontbijt. 
Daarna kunnen kinderen een sound-
wave met hun eigen stem maken, 
een rol spelen in een animatiefilm 
of een kinderfilm of- theatervoorstel-
ling bezoeken. Ook op zondag zijn er 
veel theaterpreviews: onder andere 
van Conny Janssen Danst, Toneel-
groep Het Volk en Circuswerkplaats 
Boost. In de foyer kunnen bezoekers 
een spel spelen waarbij mooie prij-
zen te winnen zijn.  En er worden 
verschillende films vertoond. Alle 
activiteiten zijn gratis, behalve het 
familieontbijt (à € 5,--).
Gedurende het hele weekend geven 
Toneelschuurmedewerkers gratis 
theateradvies. Voor degene die snel 
beslist en een kaartje koopt: tot 
en met zondag 13 september geldt 
voor de theatervoorstellingen die in 
de Toneelschuur geprogrammeerd 
staan Vroegboekvoordeel. Een kor-
ting die kan oplopen tot € 6,-- per 
kaart. Het hele programma van het 
Haarlems Cultuur Festival staat op 
www.toneelschuur.nl/haarlem-cul-
tuur-festival en op www.haarlem-
cultuurfestival.nl. x

Toneelschuur is het kloppend hart
van het Haarlem Cultuur Festival

Dé opening van het culturele seizoen

De voorstelling 'Inside Out' van Conny Janssen Danst (Foto: pr/Leo Van Vel-
zen).

bennebroek - Vrijdag 11, 18 en 25 
september wordt de workshop de 
Dansende Dame georganiseerd bij 
Welzijn Bloemendaal, Bennebroe-
kerlaan 5. De deelnemers maken 
vrolijke dansende vrouwenbeeld-
jes van circa 25 cm hoog. Ze laten 
zich inspireren door kunstenares 
Niki de Saint Phalle. Vrolijke oer-
moeders in felle kleuren. In drie 
lessen bouwt men zelf een Dan-
sende Dame. Materiaalkosten € 
17,- en € 37,50 voor de cursus. Aan-
melden via tel. 02305845300. x

Bouw zelf een
Dansende Dame

bloemendaal/Vogelenzang - De ont-
moetingsgroepen Bloemenstroom 
en Voghelsanck zijn elk een eigen 
koor voor kwetsbare ouderen 
gestart. Ze oefenen een keer per 
twee weken onder begeleiding van 
een zangdocent en treden zo nu en 
dan op. 
Deelname aan het koor is mogelijk 
voor alle oudere, kwetsbare men-
sen, waarbij verlies van geheugen of 
initiatief op de voorgrond staat. Elke 
deelnemer krijgt een zangmaatje. 
Deze is aanwezig als het koor bijeen 
komt en is een steun en toeverlaat 
voor de zangers. Hiervoor zoekt de 
organisatie nog vrijwilligers. 

De koren hebben als doel men-
sen een wekelijks terugkerende, 
plezierige activiteit te bieden. Elk 
koor biedt plek aan twaalf zangers 
en hun zangmaatjes. Gezamenlijk 
bepalen de zangers het repertoire. 
Naast zingen is er vooral veel ruimte 
voor plezier, dans en oefeningen ter 
verbetering van kracht en conditie. 
Beide koren hebben nog plek voor 
zangers en zangeressen. Tevens 
zoekt de organisatie zangmaatjes. 
Voor aanmelden of meer informatie 
kan men contact opnemen met de 
ontmoetingscentra via bloemen-
stroom@zorgbalans.nl of info@
welzijnbloemendaal.nl. x

Geheugenkoren van start

haarlem - Wil men graag vrijwil-
ligerswerk gaan doen, maar weet 
men nog niet precies wat en hoe? 
Dan is de informatieve bijeen-
komst Oriëntatie op vrijwilligers-
werk wellicht iets. Op woensdag 
9 september van 10.00 tot 11.00 
uur geeft de Vrijwilligerscentra-
le Haarlem aan het Spaarne 55 
informatie over wat voor soorten 
vrijwilligerswerk er zoal zijn. Na 

deze bijeenkomst heeft men een 
duidelijker beeld van wat vrijwil-
ligerswerk is, wat het kan bieden 
en op welke wijze men hier zelf 
een rol in kan spelen. Aanmelden 
kan via de Vrijwilligerscentrale 
Haarlem e.o., tel. 023-5314862, 
info@vwc-haarlem.nl en/of www.
vrijwilligersacademiehaarlem.nl. 
Deelname is gratis. x

Oriëntatie op het vrijwilligerswerk

haarlem - Op zondag 22 november 
geeft het Tata Steel Orkest een ope-
raconcert in de Philharmonie. Met 
medewerking van Karin Hertsenberg, 
Rob Hazenberg en het Groot Man-
nenkoor Zwolle staat een groot aan-
tal bekende en minder bekende ope-
rastukken op het programma.

Muziek van Mozart, Schubert, 
Moessorgsky, Händel en natuurlijk 
Verdi. Van Verdi is ook de beroemde 
Triomfmars uit Aïda. Oud-dirigent 
van het orkest, Hennie Ramaekers, 
en nu dirigent van het koor uit 
Zwolle, had het idee om zangers 
uit de (wijde) omgeving van Haar-
lem de gelegenheid te bieden om 
aan dit concert bij te dragen door 
de vorming van een scratch-man-
nenkoor. Onder leiding van Hennie 
Ramaekers, een begaafd zangpeda-
goog voor koren en oud-dirigent 
van het Tata Steel Orkest, zal het 
scratch-koor dit stuk instuderen en 
uitvoeren met het orkest tijdens 
het concert in de Philharmonie in 
november. Een koor van minstens 
honderd zangers is het doel.

Voor dit scratchkoor zoekt men 
mannen uit de wijde omgeving die 
samen met het Tata Steel Orkest 
deze uitdaging willen aangaan. 
Uiteraard worden leden van koren 
van harte uitgenodigd, maar 'loslo-
pende' zangers met ambitie kunnen 
zich ook aanmelden. Deze aanmel-
ding moet vanwege de organisatie 
zo snel mogelijk gebeuren, door het 
sturen van een e-mail naar project@
tatasteelorkest.nl onder vermel-
ding van Scratchkoor. Verder graag 
naam, adresgegevens, de naam van 
een eventueel koor en de stemsoort 
(tenor, bariton, bas of voor de inge-
wijden T1, T2, B1, B2).
Na aanmelding stuurt men de deel-
nemer de partituur en studiefiles 
toe en wordt men uitgenodigd voor 
een inzeeprepetitie op 3 oktober in 
het repetitielokaal van het Tata Steel 
Orkest in Velsen-Noord. Ook op de 
dag van het concert is er nog een 
repetitie met het orkest gepland. 
De deelname aan het scratchkoor is 
gratis, en men heeft als optredend 
artiest ook gratis toegang tot de rest 
van het concert. x

Zangers gezocht
voor Scratchkoor

Tata Steel Orkest in Haarlem
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Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

SEIZOENSOPRUIMING
STEIGERMEUBELEN

tot
50% KORTING

 
Marsmanplein 23, Haarlem

tel. 023- 711 03 92
 

openingstijden do.vr.za
van 10.00 tot 17.00

www.steigermeubels.com

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?

BABY, PEUTER, KLEUTER-
MUZIEK!

Start herfstcursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag vanaf 7 september
Indeling naar leeftijd
vanaf 4 mnd. - 6 jaar.

Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

Wil je ook
ACCORDEON

KEYBOARD
leren spelen ??
Kom op privéles
Gratis proefles

in Haarlem-Noord
Paul Meijaard

tel. 06-22370751

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

PARANORMAAL
Woensdag 9 september is

er een PARANORMALE
avond

Florisstraat 14 Haarlem
Medium Gerbrand zal uw

vragen
beantwoorden. Aanvang
20.00 uur kosten 7.50 tel

023 5260583
www.mediumgerbrand.nl

FILTERHULZEN
NERGENS GOEDKOPER !

goedkoper dan Aldi en LIDL
1000 filterhulzen voor

2,99
nog geen 60 cent per 200

Vivant Timmy
Rijksstraatweg 108
2022DD Haarlem

www.vivanttimmy.nl
 

Hovenier
B .van den Berg

Voor al 
uw tuinwerkzaamheden 

zoals: sierstraatwerk, 
straatwerk, 
schuttingen, 

leveren en afvoeren 
van aarde, 

grasaanleg  etc. etc.

Bel voor vrijblijvende 
offerte: 06-50465564

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760 INKOOP

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Beatrixplein krijgt
ondergrondse
restafvalcontainer

Doemscenario
dreigt voor 91
kastanjebomen

Wethouder vliegt
uit en wordt
burgemeester

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang

 Donderdag 10 september 2015

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 11 sept. - do 17 sept.)
Gravad Lax, huis gemarineerde zalm 

met kerriehangop
Kalfsfricandeau met groene pepersaus
Gemarineerde bramen met yoghur�js 

€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 14 sept. - do 17 sept.)
Varkensstoofpotje met cashewnoot 

en sperzieboontjes
€ 10,50

Open TopTrouwloca�e
27 september van 11.00 - 17.00 uur

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Cursussen, Opleidingen en Trainingen
Zie elders in deze krant

De komende weken hebben wij een presentatie voor 
Cursussen, Opleidingen en Trainingen.

Voor info: 071-3619323 of verkoop@buijzepers.nl

'Ja, ik wil' klinkt in
nieuwe trouwzaal

bloemendaal - Afgelopen vrijdag werd het allereerste huwe-
lijk gesloten in het nieuwe gemeentehuis. Jordi Klepper en 
Vera Prins gaven elkaar het ja-woord. De ceremonie was 
meteen een test van de gloednieuwe trouwzaal, die glansrijk 

werd doorstaan. Voor iedereen met trouwplannen: vanaf 1 
oktober is de trouwzaal van het gemeentehuis beschikbaar! 
Neem hiervoor contact op met Burgerzaken via gemeente@
bloemendaal.nl (Foto: pr/Cor van Iperen). x

Over het hoofd gezien

overveen - Een jongen is zaterdagmiddag hard onderuit gegaan nadat hij was 
aangerede. Hij reed op zijn snorscooter over de Bloemendaalseweg toen een 
afslaande automobiliste hem over het hoofd zag. De oudere vrouw wilde de 
Ter Hoffsteedeweg inslaan en raakte de jongen. Deze gleed met zijn scooter 
enkele meters door tot hij tot stilstand kwam. Wonderwel hield hij er alleen een 
schaafwond aan over en hoefde niet naar het ziekenhuis. Agenten hebben geas-
sisteerd bij de afhandeling van het ongeval (Foto: Michel van Bergen). x

heemstede/vogelenzang - Rondlei-
ding, lekkere hapjes, moestuintips, 
verkoop, meer weten over de zelf-
oogsttuin en over het deelnemer-
schap of gewoon lekker rondkijken? 
Het kan tijdens de open dagen bij 
Moestuin Leyduyn op zaterdag 12 
en zondag 13 september van 10.00 
tot 15.00. Moestuin Leyduin vindt 
men op Buitenplaats Leyduin aan 
de 2e Leijweg tegenover nummer 7, 
bij het Juffershuis. Voor meer info: 
www.denieuweakker.nl. x

Open dagen bij
Moestuin Leyduin

bloemendaal - Ter kennismaking 
organiseert Welzijn Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg 125, 
woensdag 16 september van 
09.30 tot 11.30 uur een proefles 
Mindfulness Atelier. Mindful-
ness is een succesvolle methode 
om innerlijke rust te vinden en 
daardoor gemakkelijker in even-
wicht te blijven met uzelf en uw 
omgeving. Maar woorden zijn 
niet altijd genoeg en het kan 
bevrijdend en inspirerend zijn 
om dan beelden te gebruiken. 
Talent is niet nodig. Mindfulness 
Atelier is een combinatie van 
aandachtstraining en beeldend 
werken. 
Aanmelden: tel. 023-5250366. 
Deelname kost € 10,-. x

Proefles voor
Mindfulness

heemstede - De volgende editie van 
Het Rouwcafé vindt plaats op 
zaterdag 19 september van 10.00 
tot 12.00 uur in Foyer De Luifel, 
Herenweg 96. Speciale gast is de 
zanggroep Moment (foto). Ook 
zijn de Westfriese troôstkoekies 
weer te verkrijgen. De entree 
is gratis. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden via info@
hetrouwcafe.nl of bellen naar Ria 
van Kleef, tel. 06-52306969. Op 
www.hetrouwcafe.nl is vermeld 
waar en wanneer Het Rouwcafé 
locatie houdt (Foto: pr). x

Moment bij
Rouwcafé
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P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar een 
gemotiveerd persoon voor de volgende functie:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VACUUMWAGEN

Rijbewijs C en chauffeursdiploma vereist.

Voor deze functie geldt: fysiek goed gesteld en flexibele werktijden.

De functie is voor minimaal 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV (met foto) te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

YOGA/MASSAGE
Yoga in haarlemnoord op

ma.ocht/av.en
op wo.ocht..kleine groepen

ook 55+.Ook geef ik
ayurved.mas.integratieve

mas.en holisticpulsing
.Gerda Wenker
06-13029473

www.yogamassagepraktijk.
nl

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd , ik
kom bij u langs.
bel 0629435124

 
KvK nr 55360963

SEIZOENSOPRUIMING
STEIGERMEUBELEN

tot
50% KORTING

 
Marsmanplein 23, Haarlem

tel. 023- 711 03 92
 

openingstijden do.vr.za
van 10.00 tot 17.00

www.steigermeubels.com

12 & 13 sep van 10 tot 5
UITVERKOOP

collectie SCHILDERIJEN
Grote unieke voorraad van

een oude kunstverzamelaar.
Tevens KOFFERBAKSALE
van curiosa, vintage&meer.

Doe mee, bel Reneé!
0624872406 voor een plek!

Bollenburcht 2215RT
Teylingerlaan 13 Voorhout

wilt u van u oude
(bruikbare) spullen af?
wij halen alles gratis bij
u op binnen 1 dag de
opbrengst gaat naar
diverse goede doelen

0251809999
wij kopen ook in

KRINGLOOP
tweede kans

beverwijk

Op zoek naar scooter?
Kom dan nu naar onze
SHOWROOM
wij zijn dagelijks open

dag van 9.00 tot 17.30:
Van der Ham Trading,

Grevelingstraat 71 Lisse
www.vanderham-trading.

com tel. 0252-421516
 

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

CURSUS:
Omgaan met de iPad
Start 1 oktober a.s.
Diverse workshops

voor de tablet: Veilig
telebankieren, Fotoboeken

maken, Word. Kleine
groepen duidelijke uitleg.
Kijk op www.ebpeecee.nl

voor alle informatie
of bel 06-42244328
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heemstede - Er lijkt geen redden aan. 
Het ziet er naar uit dat alle 91 paarden-
kastanjebomen langs de Heemsteed-
se Vrijheidsdreef worden gekapt. Dat 
zal een enorme aderlating betekenen 
voor het aangezicht van Heemstede.

door Marilou den Outer

Het college van B en W heeft onder-
zoek laten doen naar aanleiding van 
enkele grote takken die deze zomer 
waren afgebroken en hieruit blijkt 
dat 19 kastanjes ernstig zijn aange-
tast door de kastanjebloedingsziek-
te of anderszins in conditie zijn ach-
teruit gegaan. Bij 28 kastanjes is de 
ziekte ook aangetroffen. Minder erg 
weliswaar, maar de ziekte is sterk 
progressief. Het risico op afbreken 
van takken blijft erg groot. In totaal 
staan er 91 kastanjes; de laan is in 
1914 aangelegd, maar het meren-
deel van de huidige bomen is aan-
zienlijk jonger. 

Vier opties
Het college ziet vier scenario's: het 
eerste is om de 19 zwaar aangetaste 
bomen te verwijderen en maatrege-
len te nemen bij de rest. Het tekent 
erbij aan dat het nemen van preven-
tieve maatregelen bij zieke bomen 
nog in een onderzoeksstadium ver-
keert en dus geen garanties biedt op 
instandhouding van een boom.
Het tweede scenario is om 47 zieke 
bomen te kappen en ze door andere 
bomen te vervangen. Er zal dan ech-
ter niet meer sprake kunnen zijn van 
een laanstructuur, ook omdat nieu-
we bomen in een laan geen kans heb-
ben uit te groeien tot een volwaar-
dige boom vanwege het gebrek aan 
licht. En ook hier geldt dat er geen 

garanties zijn voor de overleving 
van de overige al bestaande bomen. 
Daarom kiest het college voor optie 
drie: alle bomen verwijderen en 
een vervangingsplan opstellen. Dit 
biedt de mogelijkheid om zo snel 
mogelijk te kunnen beginnen met 
de aanleg van een nieuwe bomen-
laan. Of dat in de praktijk ook lukt 
is de vraag, want de vleermuis is 
nog in het spel. De flora- en fauna-
wet beschermt dit dier en voordat er 
gekapt mag worden, moeten eerst 
verblijfplaatsen, foerageergebieden 
en eventuele vliegroutes in kaart 
worden gebracht. Dit onderzoek is 
onlangs gestart, maar duurt volgens 
het protocol een jaar (tot juli 2016). 
Het onderzoeksbureau is gevraagd 
spoedig met een tussenadvies te 
komen. 
Optie vier is er overigens ook: het 
afgesloten laten van de Vrijheids-
dreef en de bomen laten staan, het 
college laat zich hierover echter niet 
uit. De Vrijheidsdreef is een veelge-
bruikte toegangsweg naar wandel-
bos en kinderboerderij Groenendaal 
en is nu sinds 17 juli afgesloten voor 
alle verkeer. 

Zomerstorm
Het besluit wordt aan de raadscom-
missie Ruimte voorgelegd voor 
advies. De kosten voor kappen en 
nieuwe aanplant bedragen 175.000 
euro. De gemeente zit niet alleen 
met de kastanjeperikelen op de Vrij-
heidsdreef, ook de schade van de 
zomerstorm is aanzienlijk. Uit een 
inventarisatie blijkt dat 120 bomen 
zijn omgewaaid of instabiel gewor-

den. De kosten voor verwijdering 
en herplant worden nu geraamd op 
200.000 euro, daarnaast is er 75.000 
euro aan kosten voor snoei- en 
opruimwerkzaamheden. x

Doemscenario dreigt
voor kastanjebomen

De kastanjes aan de Vrijheidsdreef anno september 2015: beeldbepalend voor 
Heemstede maar wellicht niet voor lang (Foto: Marilou den Outer).

20% korting
vloerkleden en 
vloerbedekking

www.karpetwereld.nl
Woonboulevard Cruquius
Spaarneweg 16b,
023 - 529 84 81

*niet geldig op lopende acties en aanbiedingen.

heemstede - Afgevaardigden van 
Heemstede Berkenrode Combinatie 
willen dat de gemeente Heemstede 
bij springt bij de aanschaf van een 
kunstgrasveld. De huidige bezetting 
is te klein voor het almaar groeiende 
ledenaantal.

door Denny Exel

Nadat de voetbalvereniging in 
2012 nul op rekest kreeg van de 
raad, dient de club nu opnieuw een 
verzoek in. Volgens de berekening 
vanuit de behoeftebepaling van de 
KNVN zou HBC negen velden moe-
ten hebben om al hun voetballers te 
voorzien van voetbalplezier. Op dit 

moment zijn dat er zes, wanneer het 
huidige kunstgrasveld dubbel wordt 
gerekend. Daarnaast geeft HBC bij 
monde van Danny Burlage aan dat 
door het overmatig gebruik de gras-
velden er uit zien als knollenvelden. 
Voor de aanschaf van een kunstgras-
veld is een bedrag van vierhonderd-
duizend euro mee gemoeid. De club 
is bereid om tachtigduizend euro 
zelf op te hoesten. Het overige dient 
voor rekening van de gemeente te 
komen. Hoewel wethouder Remco 
Ates van HBB welwillend tegenover 
het plan staat, wil het eerst onder-
zoeken of er draagvlak bestaat 
onder lokale bevolking van Heem-
stede. x

HBC pleit voor een
extra kunstgrasveld

heemstede - Bij Casca is tot en met vrij-
dag 2 oktober een expositie te zaien 
met werk van de cursisten van Max 
Koning. De bijzondere kunstwerken 
die het resultaat vormen van de cur-
sus Open Atelier/De Klare Lijn zijn te 
zien in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11.

Het individueel begeleiden van dat-
gene waar de cursist zich in wil ont-
wikkelen en bekwamen omtrent 
het beeldend vak kunst is voor 
docent Max Koning het belangrijk-
ste. Een open kijk ontwikkelen op 
tekenen en schilderen. Dé plek om 
te experimenteren met een aantal 
materialen, technieken en werk-
wijzen. 
Er werd door de cursisten voorna-
melijk gewerkt met acrylverf naar 
eigen ontwerp. Er was aandacht 
voor de persoonlijke creatieve ont-
wikkeling. Eén maal per maand is 
klassikaal aandacht besteed aan een 
bepaalde techniek of een bepaald 
onderwerp. Kortom, een afwisse-

lende cursus met veel eigen inbreng 
voor wie een beetje tot veel teken- 
en schilderervaring heeft. Ook kon 
een gastdocent worden uitgenodigd 
of een museum bezocht.
Openingstijden: van maandag tot 
en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 
uur en 13.00 tot 17.00 uur. x

Cursisten van Max Koning
exposeren kunstwerken

bloemendaal - In De Kapel, Potgie-
terweg 4, wordt zondag 20 sep-
tember om 15.00 uur een bijzon-
der concert worden gegeven. Rond 
het thema 'Gedichten en muziek' 
is er een gevarieerd programma 
samengesteld. Voordracht en 
muziek wisselen elkaar af. Carel 
ter Linden draagt voor uit zijn 
eigen bundel Om een zin. Mirjam 
Karres speelt werken van Bach, 
Schumann, Scarlatti, Debussy en 
Liszt en Chopin. Zie www.dekapel-
bloemendaal.nl. x

'Gedichten
en muziek'

heemstede - Mix-It is dé dance-avond 
in de Princehof. Niet alleen de 
muziek wordt goed gemixed, maar 
ook het publiek is een mix tussen 
mensen mét en zonder verstande-
lijke beperking. Gewoon lekker 
dansen en wat drinken met vrien-
den en vriendinnen. Iedereen is 
welkom op zaterdag 19 september 
van 19.30 tot 22.00 uur bij Casca in 
de Princehof, Glipperweg 57. Deze 
avond wordt het 10-jarig jubileum 
gevierd. De entree is € 6,50. x

Mix-It viert
verjaardag

heemstede - Zondag 20 september 
wordt een grote rommelmarkt 
gehouden in sportcentrum Groe-
nendaal, Sportparklaan 16. Daar 
zijn van 09.30 tot 16.00 uur ruim 
125 kramen te vinden. Niet alleen 
gebruikte kleding, uitgelezen boe-
ken of grijsgedraaide lp's worden 
verhandeld, maar ook zaken als 
curiosa, antiek en brocante. De 
toegang bedraagt € 2,50. Info of 
reserveren bij organisatieburo 
MIKKI, tel. 0229-244739 of 244649. 
Of kijk op www.mikki.nl. x

Rommelmarkt
in Groenendaal
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bennebroek - Op donderdagavond 3 
september deponeerden wethouder 
Richard Kruijswijk en Angeline Kier-
kels, Directeur publieke sector Meer-
landen, de eerste vuilniszak in de 
splinternieuwe ondergrondse restaf-
valcontainer bij het appartementen-
complex Beatrixplein in Bennebroek. 
Op verzoek van de bewonerscommis-
sie hebben gemeente Bloemendaal 
en Meerlanden drie bovengrondse 
cocons vervangen door één onder-
grondse restafvalcontainer. 

In 2011 zetten de inwoners van het 
Beatrixplein de gemeente Bloemen-
daal landelijk op de kaart als duur-
zame gemeente. In dat jaar werd 
het plein 'klimaatstraat' nummer 
1 in een energiebesparingswedstijd 
met meer dan 5000 deelnemende 

straten in Nederland. Toenma-
lig wethouder Annemieke Schep 
beloofde de bewoners namens de 
gemeente een duurzaam cadeau, 
als blijk van waardering. De bewo-
ners wilden graag een ondergrond-
se inzamelcontainer, waarmee alle 
"privé"-rolemmers zouden verdwij-
nen en een efficiëntere inzameling 
kon worden bereikt.

Netter straatbeeld
Met de restafvalcontainer onder de 
grond, is het straatbeeld rustiger en 
netter geworden. Daarnaast is de 
inzamelcapaciteit flink verhoogd. 
Waren de drie cocons samen goed 

voor 3.300 liter afval: de nieuwe rest-
afvalcontainer kan maar liefst 5.000 
liter afval aan. "Deze container is het 
resultaat van de inspanningen van 
de bewoners van het Beatrixplein. 
Door de grotere inzamelcapaciteit 
van de ondergrondse container en 
één centrale inzamellocatie, redu-
ceren wij het aantal vervoersbewe-
gingen van de inzamelwagens. Dit 
betekent minder overlast voor de 
inwoners en lagere operationele 
kosten", aldus Kruijswijk. x

Afval gaat ondergronds
Beatrixplein krijgt ondergrondse restafvalcontainer

Wethouder Richard Kruijswijk en Angeline Kierkels, directeur Publieke sector 
Meerlanden deponeren de eerste vuilniszak in de ondergrondse container (Foto: 
pr).

vogelenzang - Er is geen andere schrij-
ver die zich zo ingezet heeft voor de 
verbetering van de maatschappij 
als Jacob van Lennep. Veel van zijn 
persoonlijk leven speelde zich in de 
zomer af op de landgoederen 't Man-
pad, Woestduin en Leyduin. Prof. dr. 
Marita Mathijsen-Verkooije vertelt 
belangstellenden op 27 september 
van 15.00 tot 16.00 uur over het leven 
van Jacob van Lennep op deze bui-
tenplaatsen. Locatie is Huis Leyduin, 
Manpadslaan 1.

Uiteenlopend van de aanleg van een 
waterleiding, oprichting van stand-
beelden tot uitgave van de eerste 
wetenschappelijke Vondel-editie. 
Geen andere schrijver was zo popu-
lair als hij: zijn historische romans 

vonden gretig aftrek, de verzen uit 
zijn blijspelen werden nagezongen. 
Op het Manpad, het buiten van 
zijn vader David Jacob van Lennep, 
groeide hij als kind op.
Woestduin huurde Jacob toen hij 
zelf een gezin had. Op Leyduin 
woonde zijn zus. Jacob, zijn vader 
en zijn zus hadden op een gegeven 
moment kinderen in dezelfde leef-
tijd: in de zomer was het een drukte 
van belang in de Heemsteedse drie-
hoek. 
De kosten bedragen: € 7,50 en 
Beschermers betalen € 6,-. Aanmel-
den kan via www.gaatumee.nl. x

Lezing over markante Jacob
van Lennep op Huis Leyduin

 Twee generaties familie Van Lennep 
op de veranda van Huis Leyduin, 1895 
(Foto: pr).

overveen - Muzenforum start het nieuwe 
concertseizoen zondag 20 september 
in het Gemeentehuis van Bloemendaal, 
dat het publiek na een grootscheepse 
verbouwing in een prachtige concert-
zaal kan ontvangen. Het programma 
is vanaf 11.00 uur geheel gewijd aan 
muziek van Robert Schumann. De Hon-
gaarse pianiste Klára Würtz betovert 
met het Daniel Kwartet.

De grote componist Schumann wilde 
eigenlijk een virtuoos concertpianist 
worden, maar moest dat plan laten 
varen door chronische overbelasting 
van zijn rechterhand. Hij compo-
neerde vooral pianostukken, maar 
na zijn zwaar bevochten huwelijk 

met pianiste Clara Wieck schreef hij 
in één jaar tijd, als een ontlading, 
138 liederen. Meteen daarna kwam 
1842, 'het kamermuziekjaar', waarin 
hij het Strijkkwartet in A en het Pia-
nokwintet in Es schreef, imposante 
werken die het Daniel Kwartet ten 
gehore zal brengen. Het Kwintet 
wordt beschouwd als een van Schu-
manns meest geslaagde werken: hef-
tig, lyrisch en afwisselend.
Als intermezzo tussen deze kamer-
muziekstukken speelt Klára Würtz 
drie van de Fantasiestucke voor 
piano, een zelfreflectie geïnspireerd 
door teksten van schrijver-musicus 
Ernst Hoffmann. Ze werd opgeleid 
in Budapest en begon na het winnen 
van prijzen aan een internationale 
carrière als pianosoliste. Ook trad ze 
regelmatig op in kamermuziekcom-
binaties.
Het Daniel Kwartet werd in 1974 
opgericht in Israël en vestigde zich 
twee jaar daarna in Nederland. Twee-
de violist Misha Furman en altviolist 
Itamar Shimon zijn spelers van het 
eerste uur. Later trad celliste Joanna 
Pachucka toe en in 2009 vervolmaak-
te primarius violiste Quirine Schef-
fers het kwartet, dat al vanaf het 
begin optreedt in vele concertzalen 
over de hele wereld. 
Kaarten kosten € 20,-. Voorverkoop 
bij Primera Postkantoor, Bloemen-
daalseweg 234, tel 023-5272742 en 
op de dag van de concerten aan de 
kassa in de zaal. Zie www.muzenfo-
rum.nl. x

Muzenforum opent nieuw
seizoen met Schumann

Klára Würtz betovert met het Daniel 
Kwartet (Foto: pr).

Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos
Binnenweg 71

2101 JD Heemstede
023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

haarlem - Houdt men van klassieke 
muziek en zou men wel (weer) eens 
bij een orkest willen spelen? Kom dan 
deze maand naar een van de repeti-
ties van het Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest.

Het Haarlems Symfonisch Blaasor-
kest is een 'jong' orkest met een 
lange en rijke geschiedenis. Begon-
nen als een 'lopende' harmonie, 
heeft men de evolutie doorgemaakt 
naar een volwaardig 'zittend' sym-
fonisch blaasorkest. Het repertoire 
bestaat uit de mooiste klassieke 
muziek, die men vooral in de con-
certzaal, maar ook op verrassende 
(buiten)locaties presenteert. Dat 
er voorgoed is afgerekend met het 
soms stoffige imago van klassieke 
muziek laten de concerten horen, 
die ook in de afgelopen periode 
enthousiast zijn ontvangen. Men 
oefenen daar dan ook hard voor, 
onder leiding van professionele 
dirigenten. Vanaf augustus 2014 is 
dit Thomas Lowe.
Op dit moment werkt men aan een 
nieuw programma voor het popu-
laire jaarlijkse concert in de Groen-
marktkerk. Met onder meer de span-
nende suite uit de balletmuziek van 
'Romeo en Julia' door Sergei Prokof-
jev, de sprankelende ouverture 'Die 
Fledermaus' van Joseph Strauss, en 
de melodieuze Second Suite van 
Gustav Holst. Men is nog op zoek 

naar enthousiaste muzikanten; 
vooral voor saxofonisten en koper-
blazers heeft men momenteel plek. 
Dit geldt ook voor slagwerkers die 
met een pauken, trommel of xylo-
foon weten om te gaan. 
Interesse? Kom dan naar een van 
de wekelijkse repetities op de dins-
dagavond in De Egelantier. In de 
maand september kan men vrijblij-
vend meespelen. Daarna bespreekt 
men graag hoe het verder gaat als 
lid van het orkest. Zo is het onder 
andere mogelijk om tot en met het 
grote concert op 14 februari mee 
te spelen als projectlid. Voor meer 
info: concertmanager Fulbert Nij-
pels, tel. 06-13045675. Repetities op 
dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 
uur in de grote zaal van Cultureel 
Centrum De Egelantier aan de Gast-
huisvest 47. Voor meer info: www.
hasbo.nl. x

Symfonisch Blaasorkest zoekt
saxofonisten en koperblazers

Het Symfonisch Blaasorkest is nog op 
zoek naar enthousiaste muzikanten 
(Foto: pr).

haarlem - Gilde-stadsgids Pieter 
Rijnberg nodigt iedereen uit om 
mee te wandelen op een zwerf-
tocht door het historische cen-
trum van Haarlem.  Vindt men 
het leuk om de oude historische 
gebouwen, maar ook de smalle 
steegjes en de knusse, vaak ver-
borgen pleintjes te bewonderen? 
Dat kan op zat. 19 september om 
13.30 uur. De kosten bedragen € 
4,--. Vertrek bij het Archeologisch 
Museum (Vleeshal) aan de Grote 
Markt 18. Aanmelden kan via 
www.gildehaarlem.nl en/of tel. 
06-16410803. x

Zwerven door
de binnenstad
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SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3
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met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

Hovenier
B .van den Berg

Voor al 
uw tuinwerkzaamheden 

zoals: sierstraatwerk, 
straatwerk, 
schuttingen, 

leveren en afvoeren 
van aarde, 

grasaanleg  etc. etc.

Bel voor vrijblijvende 
offerte: 06-50465564

SPAANS
door Spaanssprekende 

lerares. Zonder te 
blokken op grammatica. 

Groot accent op 
spreken en verstaan. 

Vrijblijvend
intakegesprek.

Tel. 023-8440766
of 06-23006716.

7 x les
VAARBEWIJZEN

start maandag 21 sept.
in de Kennemersporthal,
Haarlem. Ervaren docent
leidt op voor het Vamex

examen.
Grote slagingskans!

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 33498338

Wil je ook
ACCORDEON

KEYBOARD
leren spelen ??
Kom op privéles
Gratis proefles

in Haarlem-Noord
Paul Meijaard

tel. 06-22370751

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

BIJLES,
huiswerkbegeleiding en

studievaardigheden.
Plannen, overhoren en

agendabeheer. Alle vakken,
alle niveaus voortgezet

onderwijs. Individueel en
in groepjes. Info:
023-5261135 of

www.wietskebreman.nl

'Ondernemen in vrijheid'

bloemendaal - Een rustgevende massage, kleurrijke 
ovenschalen of een boeiend jazzconcert. Afgelopen 
zaterdag konden bezoekers op de Bloemendaalse 
jaarmarkt naar hartelust shoppen, informatie verza-
melen of een spelletje doen. De 40ste jaarmarkt die 
in het teken stond van ´Ondernemen in vrijheid`, in 
het kader van 70 jaar bevrijding, begon nat. Rond het 
middaguur klaarde de lucht echter op en liep het dorp 
uit. Op zoek naar koopjes, hartige worsten, informatie 
over planeten, natuur of een goed gesprek met verte-

genwoordigers van de politieke partijen. Voor iedereen 
was er iets te doen, zien, eten, kopen of luisteren. In de 
dorpskerk kon het publiek tijdens een van de regen-
buien schuilen en genieten van een concert of rond 
de kerk geld spenderen aan het goede doel. Kinderen 
melkten een nepkoe, speelden een spelletje voetbal 
of aten ouderwetse poffertjes. Ondanks de buien die 
regelmatig langskwamen, kunnen de Bloemendalers 
terugkijken op een geslaagde 40ste jaarmarkt (Foto: 
Elizabeth Stilma). x
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

heemstede - Een lange rij inwoners, 
vrienden en bekenden stond maan-
dag in de hal van het raadhuis om 
persoonlijk afscheid te nemen van 
Pieter van de Stadt, die na negen jaar 
wethouderschap Heemstede vaarwel 
zegt. Hij wordt burgemeester van Lan-
singerland, sinds 2007 fusiegemeen-
te van Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, 
Bleiswijk en Bergschenhoek, samen 
goed voor bijna 60.000 inwoners. 
Van de Stadt (VVD) had een brede 
portefeuille: vervoer en waterstaat 
(infrastructuur), groen, openbare 
ruimte, coördinatie investeringsbud-
get stedelijke vernieuwing, riolering 
en verkeer.

door Marilou den Outer

Onder zijn wethouderschap zijn 
diverse projecten in gang gezet, 
zoals woon- en zorgcomplex Nieuw 
Overbos, ook wel 'het Benidorm 
van Heemstede' genoemd, het 
bouwplan aan de havendreef, de 
uitvoering van de wetgeving rond 
de wmo, en als laatste, afgelopen 
week nog, de vernieuwde Kwakel-
brug. Maar ook diverse projecten 
waar wel veel over is gepraat, maar 
die nog niet zijn gerealiseerd: het 
Manpadslaangebied, supermarkt 
Vomar en de slottuin. 

Grote dossierkennis
Burgemeester Marianne Heere-
mans roemde Van de Stadt in haar 
afscheidstoespraak als een wethou-
der met "grote dossierkennis en die 
dat ook goed wist te gebruiken. Men-
sen die met hem in gesprek raakten, 
liepen het risico later met feiten om 
de oren te worden geslagen die ze 
destijds zelf hadden aangedragen", 
grapte ze. Omdat zijn wortels hier 
liggen, kende hij Heemstede door 
en door. "Ofwel je had er gewoond, 
ofwel je had er als kind gespeeld, of 
anders verzon je wel iets. Heemste-
de is een kweekvijver voor politici 
en bestuurders gebleken. Jij bent 
het jongste talent dat nu uitvliegt. 
Dat spijt ons, maar het is je uiter-
aard van harte gegund", aldus Hee-
remans, die verder stelde dat Van de 
Stadt altijd een goed benaderbaar 
persoon was.

Toegankelijk en open
Dat wordt beaamd door Christiaan 
van Willenswaard, die in de felici-
tatierij staat met in de hand een 
bloempotje met een beginnende 

eikenboom. "Een aandenken uit 
het Manpadslaangebied, waarover 
we met hem hebben gesproken", 
licht hij toe. Hij was als omwonen-
de diverse keren in gesprek met de 
wethouder. "Hij had uiteraard altijd 
zijn eigen agenda, maar ik heb Van 
de Stadt altijd als heel toegankelijk 
en open ervaren", aldus Van Wil-
lenswaard. x

Talentvolle wethouder vliegt
uit en wordt burgemeester

Christiaan van Willenswaard overhandigt de scheidende wethouder Pieter van 
de Stadt een eikenboomstekje. "In ons Manpadslaan-overleg heb ik de wethou-
der altijd als open en toegankelijk ervaren" (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Kinderen bij de Knutsel-
club gaan woensdag 16 september 
bloemen van hout versieren. Leuk 
voor aan een ketting of op een stokje 
in een vaas. Juf Renate verzint altijd 
leuke knutselideeën, voor jongens 
en meisjes. Deze club is elke woens-
dag van 13.30 tot 15.15 uur in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11. Kinderen van 5 
tot 10 jaar graag per keer aanmel-
den via tel. 023-5483828. De kosten 
per keer zijn € 5,-, een kaart voor 
tien keer kost € 45,-. Kijk ook eens 
op de website www.casca.nl. x

Knutselclub
begint weer

heemstede - Fotografie is een mooie 
hobby. Hoe vaardiger je wordt, hoe 
leuker het is. Als vervolg op de cursus 
Creatieve fotografie van docent Geek 
Zwetsloot wordt nu de Fotografie Club 
geïntroduceerd. Deze start donderdag 
1 oktober van 19.30 tot 22.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96.

In een continue programma komen 
de belangrijke ingrediënten van de 
foto, zoals, licht, compositie en 
inhoud, steeds aan bod. Daarnaast 
bespreekt men het gemaakte werk 
met elkaar en Geek Zwetsloot. Er 
worden thema's behandeld en expo-

sities bezocht. Het is de bedoeling 
dat de Fotografie Club niet alleen 
bij Casca samenkomt, maar dat er 
ook een keer in de studio met flits-
licht wordt gewerkt, op locatie in de 
stad en in de natuur. Fotograaf Gek 
Zwetsloot: "Je leert het meeste van 
elkaar en door veel te fotograferen. 
Het is boeiend om je eigen thema 
te ontdekken". 
De bedoeling is dat er één keer in 
de veertiebn dagen een meeting 
is. Iedereen is van harte welkom. 
Ervaring is niet strikt noodzakelijk. 
Opgeven kan via de website www.
casca.nl of tel. 023-5483828. x

Fotoclub de Luifel van start

heemstede - Podia Heemstede ver-
zorgt de aftrap voor het seizoen 2015-
2016 met de traditionele open dag. 
Die vindt zondag 20 september van 
14.00 tot 17.00 uur plaats in Theater 
de Luifel aan de Herenweg onder de 
naam 'Speeddaten met Podia Heem-
stede'.

Voorproefjes van het seizoen 2015-
2016: daar gaat het om op zondag 
20 september. In Theater de Luifel 
kan men informatie over het nieu-
we seizoen opdoen en genieten van 
optredens van Patrick Nederkoorn, 
Maartje & Kine, Hilbert Geerling, 
Eric Vaarzon Morel, Herman in een 
bakje geitenkwark en violiste Cora-
line Groen, laureaat van het Prinses 
Christina Concours.
Cabaret, kamermuziek, toneel, 
cross-over, protestsongs, jazz, kin-
dervoorstellingen: het nieuwe sei-
zoen van Podia Heemstede loopt 

ervan over. De programmabro-
chure is verkrijgbaar bij Theater 
de Luifel.
Een kleine domper op de hoogge-
spannen verwachtingen die de ster-
ke programmering voor dit seizoen 
opwekt, is het feit dat er enkele 
voorstellingen die in de jaarbro-
chure zijn vermeld inmiddels door 
onvoorziene omstandigheden zijn 
geschrapt. Het gaat om Liedjes van 
Edith Leerkes op 25 oktober in de 
Oude Kerk, 100 jaar houdbaar van 
Pim Christiaans en Rick Engelkes 
op 15 januari in Theater de Luifel 
en Chuck & Charlene van Toneel-
schap Beumer & Drost op 6 maart 
in Theater de Luifel. Door het weg-
vallen van het optreden van Edith 
Leerkes komt ook de serie Intiem 
Theater te vervallen. x

Speeddaten met Podia
Voorproefjes van nieuw seizoen

De aftrap van het seizoen wordt gege-
ven middels een open dag (Foto: pr).
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Geld nodig?

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (min. leeftijd 13 jaar) 

Tel.nr.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) naar: 
Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 10007, 2200 VB Noordwijk.
Je kunt je ook opgeven via de website 
www.buijzepers.nl/bezorger-worden of bel 071 - 364 34 34

Meld je dan nu aan als 
bezorger van deze krant!

Heb je wat vrije tijd over?Wil je wat bijverdienen?Ben je een doorzetter?

overveen - Het plan van zorgaanbieder 
St. Jacob om het oude zorgcentrum 
Oldenhove in Overveen te vervan-
gen door nieuwbouw, voor zorg aan 
dementerenden, is vooralsnog niet 
met open armen ontvangen. In de 
raadscommissie Grondgebied dins-
dagavond bleken buurtbewoners en 
raadsleden nog tal van vragen en 
opmerkingen te hebben.

door Marilou den Outer

Vertegenwoordigers van de stich-
ting presenteerden gisteren in de 
commissie de nieuwbouwplannen, 
althans de contouren ervan. Een 
architect is nog niet aan de slag 
geweest. Op de plek aan de Domp-
vloedslaan 1 waar nu een zeven 
bouwlagen tellend zorgflatgebouw 
staat moet een nieuw gebouw verrij-
zen van drie, maximaal vier lagen, 
voor 24 uurszorg aan 100 ouderen 
die niet langer zelfstandig kunnen 

wonen, voor de kenners: demente-
renden met de indicatie zorgzwaar-
tepakket 5. 
Zes insprekers hadden zich voor 
dit onderwerp gemeld in de raads-
commissie. De meesten zeiden 
problemen te hebben met het 
uiterlijk van het gebouw: naar de 
wijk toe te gesloten. Bovendien is 
het te bebouwen oppervlak groter 
dan het huidige gebouw. Ze voel-
den zich bovendien niet voldoende 
serieus genomen in hun inbreng in 
de klankbordgroep, en de klank-
bordgroep vertegenwoordigt niet 
álle bewoners. Ook een huisarts uit 
de HOED (gezamenlijke huisartsen-
praktijk) in Oldenhove sprak in. Hij 
maakte zich zorgen over de huur-
prijs van de praktijkruimten in het 
nieuwe gebouw. 

Debat
In het debat in de commissie vroe-
gen diverse raadsleden zich af of 
de gemeente geen grotere rol had 
moeten spelen in de bewonerspar-
ticipatie. André Burger (CDA: "We 
hebben ook klachten gehoord over 
het niet gehoord worden bij pro-
jecten als Park Vogelenzang in GGZ 
inGeest en het Reinwaterpark. Wat 
mij betreft moet de gemeente het 
passieve gedrag nu eens loslaten." 

Wethouder Kruijswijk reageerde 
fel: "Ik bestrijd dat de inspraak 
niet goed is geweest. Er is input 
gevraagd en creatieve ideeën zijn 
verwerkt. Maar het is aan St.Jacob 
om de communicatie te doen, niet 
aan ons." Ook wilde de wethouder 
geen harde garanties bieden aan de 
huisartsen. "Als onderhandelingen 
vastlopen willen we best optreden 
als mediator maar het is een kwes-
tie tussen particuliere partijen, daar 
heeft de gemeente geen rol in."
De VVD wil graag nog uitgezocht 
zien of er in de gemeente werke-
lijk behoefte is aan 100 plaatsen 
voor deze vorm van zorg vooraleer 
er beslissingen moeten worden 
genomen over wijzigingen van 
het bestemmingsplan. "Is 100 een 
reëel aantal? Zijn er alternatieven? 
Dat weten wij allemaal niet. De 
gemeente moet niet klakkeloos 
de projectontwikkelaar volgen", 
stelde fractievoorzitter Martijn 
Bolkestein. De discussie wordt ver-
volgd in de raadsvergadering van 24 
september. x

Politiek en buurt niet overtuigd
van nieuwbouwplan Oldenhove

Zorgaanbieder St. Jacob wil het oude 
zorgcentrum Oldenhove vervangen 
door nieuwbouw maar dat plan is 
vooralsnog niet met open armen ont-
vangen (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Koffietafelboeken, 
wie kent ze niet? Prachtig vorm-
gegeven boeken over interieur, 
mode, architectuur, natuur, foto-
grafie en kunst. Boeken die een 
lust voor het oog zijn. Bij een kopje 
koffie mét neemt Arno Koek van 
Boekhandel Blokker uit Heemste-
de de bezoekers mee in de wereld 
van zijn collectie koffietafelboe-
ken. De highlights in zijn pronk-
boeken én die van de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland worden aan 
gepresenteerd om door te kijken 
en te bespreken en een sfeervol 
moment met elkaar te beleven. De 
presentatie vindt plaats op vrijdag 
18 september van 10.00 tot 11.30 
uur in de Bibliotheek Bloemen-
daal aan de Korte Kleverlaan 9. De 
toegang is gratis, maar bestel wel 
een kaartje via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. x

Boeken aan
de koffietafel

Prachtig vormgegeven boeken over 
interieur, mode, architectuur, natuur, 
fotografie en kunst zijn een lust voor 
het oog (Foto: pr).

regio - Op zaterdag 12 septem-
ber om 20.00 uur organiseert 
IVN Midden Kennemerland in 
samenwerking met Duincam-
ping Geversduin een spannende 
nachtexcursie voor volwassenen 
en kinderen in en om de cam-
ping. Edwin Kapitein neemt de 
deelnemers mee in het donker 
en leert jullie te ervaren hoe de 
nacht leeft en beweegt. Zodra de 
ogen gewend zijn aan de duister-
nis, kan men hele bijzondere ont-
moetingen hebben met bewoners 
van de nacht. Aanmelden kan 
bij de receptie van Duincamping 
Geversduin via geversduin@ken-
nemerduincampings.nl (onder 
vermelding van de excursie). De 
kosten bedragen € 3,50. x

Nachtexcursie in
en om de camping

bennebroek - Op 4 september was het 
vijftig jaar geleden dat de beroem-
de Duitse arts en theoloog Albert 
Schweitzer stierf in Afrika. Zijn sterf-
dag is reden om opnieuw aandacht 
te besteden aan deze tragische held. 
Vrijdag 18 september wordt het the-
aterstuk 'Schweitzer: Levensdroom 
van een stervende dokter' om 20.00 
uur uitgevoerd in het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1. 

Bij de jongere generatie is 
Schweitzer misschien niet meer 
zo bekend, terwijl zijn ideeën toch 
actueler zijn dan ooit. Miljoenen 
mensen raakten geïnspireerd door 
zijn humanitaire idealen en zijn 
principe van 'Eerbied voor het 
leven' (Ehrfurcht vor dem Leben). 
Het opgeven van een briljante car-
rière om zich geheel te wijden aan 
de meest behoeftigen in Afrika was 
een daad van humaniteit.
Cris Doude van Troostwijk schreef 
dit toneel, Martine Faber bewerkte 
de teksten en voert de regie. Aan 
het begin van de twintigste eeuw 
vormden zogeheten luipaardman-
nen een geheim genootschap dat 
met het bloed van mensen de 
woede van moeder Afrika moest 
verzoenen. Het was de tijd van de 
blanken die het continent in en uit 
banjerden en meenden dat het land, 
de bewoners en de bodemschatten 
toebehoorden aan de Europese 
mogendheden. De luipaardman-
nen vormden het extremistische 
Afrikaanse verzet tegen deze prak-
tijken. Zij op hun beurt moordden 
ook, liepen op handen en voeten 

rond in de nacht en maakten ijze-
ren klauwen waarmee ze de kelen 
van hun slachtoffers dicht drukten. 
In het theaterstuk Schweitzer zoekt 
een luipaardman zijn heil bij dokter 
Schweitzer in diens ziekenhuis aan 
de rivier de Ogowe in Lambarene. 
Deze man, Bartholdi, zal Schweitzer 
het hele stuk lang als een schaduw 
begeleiden, ook als de zwarte man 
al lang in de loopgraven van Europa 
gestorven is. We volgen de dokter 
naar Günsbach en weer terug naar 
Lambarene. We ontdekken waar 
Schweitzers liefde voor Bach van-
daan komt, hoe het Schweitzer als 
echtgenoot en vader afgaat en zien 
steeds de zwarte man opduiken.
Anders dan een biografie over 
Schweitzer is dit voluit theater. Aan 
de hand van het levensverhaal van 
de gelauwerde dokter wordt een 
aantal grote thema's in ons bewust-
zijn naar boven gehaald. Dan gaat 
het om de illusie van de alwetende 
Europese mens (Schweitzer als een 
uomo universale), de vaderloze 
maatschappij (de man die altijd aan 
het werk en buitenshuis is), de strijd 
om de eerbied voor het leven (en de 
afbraak aan alle kanten van fauna, 
flora en mensenrechten) en de naar 
het lijkt onoplosbare problematiek 
waarin Afrika verzeild raakte. 
Er is gelegenheid om over de bete-
kenis van Schweitzer en zijn rol te 
spreken o.l.v. Ds. Aart Mak en Ds. 
Jolien Nak. Toegang: € 10,-. x

Schweitzer: Levensdroom
van een stervende dokter

Het levensverhaal van Albert 
Schweitzer wordt ten tonele gebracht 
(Foto: pr).

heemstede - Zondag 20 september 
vindt het jaarlijkse Oogstfeest plaats 
op de kinderboerderij, Burgemees-
ter Van Rappardlaan 1. Tussen 11.00 
en 15.00 uur is iedereen welkom op 
de oogstmarkt. Er staan verschil-
lende kramen waar bezoekers eieren, 
kaas, honing, groente, wol en kleine 
cadeaus kunnenkopen, en informatie 
krijgen over de egelopvang.

Naast het oogstfeest wordt dit jaar 
voor de tweede maal een hobby-
markt georganiseerd. Hier kunnen 
hobbyisten zich inschrijven om 
hun zelfgemaakte producten (niet 
bedrijfsmatig) te verkopen. Een 
standplaats op deze markt kost € 
10,-. Interesse om op deze markt 
te staan, neem dan contact op via 
kinderboerderij@heemstede.nl. 
Vermeld in de e-mail wat de hobby 
is en wat men wil verkopen. Vanwe-
ge het beperkt aantal standplaatsen 
gaan ze bij veel aanmeldingen een 
keuze maken, zodat er een gevari-
eerd aanbod is.

Voor de kinderen is er deze dag een 
speurtocht over de boerderij en ze 
kunnen gaan knutselen.
Meer informatie is te verkrijgen bij 
de voorzitter van de Stichting Vrien-
den Kinderboerderij Heemstede, 
Marijke Popping, via mpopping@
heemstede.nl. x

Oogstfeest en hobbymarkt
kinderboerderij 't Molentje

Jong en oud kan zich vermaken tijdens 
het Oogstfeest (Foto: pr).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

GRATIS
inloopspreekuur voor

onderwijs- en
studiebegeleidingsadvies,

bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs

Bibliotheek
Haarlem centrum

Zaterdag
10.00-12.00 uur

ANTISTRESS
IN 3 MINUTEN MASSAGE®
Versterkt immuunsysteem

Effectief bij diabetes
nierfunctie & pijnklachten
Workshop 2.p. € 30,00

Massage € 7,50
Jolanda de Vries

H'lem ZW 06-23324708
www.antistress.solutions/

massage/
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bloemendaal - Het hoofdgebouw van 
het voormalig Provinciaal Psychia-
trisch Ziekenhuis aan de Zocherlaan 
in Bloemendaal, dat al jaren leeg-
staat en sterk is verwaarloosd, lijkt 
te worden gered. Het rijksmonument 
is na jaren onderhandelen met eige-
naar Park Brederode CV in handen 
gekomen van Carré van Bloemendaal 
BV, waarin drie investeerders samen 
opereren. Twee van de drie komen uit 
Bloemendaal. Een van hen is Xander 
van Rijswijk: "We zagen het gebouw 
al jarenlang in slechte staat verkeren 
en wilden iets doen. We zijn gaan pra-
ten met de eigenaar, de gemeente, de 
vereniging Behoud Landgoed Meer en 
Berg en buurtbewoners en we zijn nu 
zover dat we aan de slag willen."

door Marilou den Outer

Het doel is om in het gebouw 44 
appartementen te realiseren, het 
aantal dat ook is genoemd in het 
bestemmingsplan. Zover is het nog 
lang niet gezien alle procedures die 
nog moeten worden doorlopen. 
Eerste prioriteit voor de BV is het 
verdere verval stoppen, waarop bij-
voorbeeld al vaker is aangedrongen 
door de vereniging behoud Meer en 
Berg: het dak dicht krijgen en de 
slechte delen van het gebouw goed 
dichtzetten. "Er is al veel verloren 
gegaan aan het gebouw", aldus van 
Rijswijk.  

Kroonjuweel
Als alle plannen doorgaan betekent 
dit dat na alle nieuwbouw en ont-
wikkeling in dit gebied Park Bre-
derode ook het hoofdgebouw, 'het 
kroonjuweel', wordt opgeknapt. De 
initiatiefnemers willen overigens 
niet meer de naam Meerenberg 

gebruiken voor het plan, maar 
spreken van het 'Carré van Bloe-
mendaal'. Het hoofdgebouw is des-
tijds in carré-vorm ontworpen door 
architect J.D. Zochre jr: als kliniek 
met vier vleugels rond een vierkan-

te binnenplaats. Het werd in 1848 
voltooid.  Wat de overnameprijs is 
die het Carré van Bloemendaal BV 
voor het gebouw betaalt, wil Van 
Rijswijk niet zeggen. "Het was in 
elk geval niet weinig". x

Plan voor 44 appartementen
in het 'Carré van Bloemendaal'

Het hoofdgebouw van het voormalig Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis aan 
de Zocherlaan, dat al jaren leegstaat en sterk is verwaarloosd, lijkt te worden 
gered (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Op zondag 27 september 
wordt de allereerste Culinaire Wan-
deling in Heemstede georganiseerd, 
in samenwerking met de beste res-
taurants van het dorp, zoals ster-
renrestaurant Cheval Blanc. Proef 
bijzondere wijn-spijs combinaties en 
ervaar het culinaire karakter van dit 
mooie dorp.

De WijnSpijs Wandeling is een ide-
aal dagje uit voor bourgondiërs, 
foodies en wijnliefhebbers. Deze 
culinaire wandeling combineert 
het idee van een wijnproeverij, 
een wandeling door een prachtige 
Nederlandse stad en een unieke 
vorm van dineren.  En dat alles in 
1 zondagmiddag! Kwaliteit staat 
centraal en je zult je verbazen over 
de heerlijke gerechten en de verras-

sende wijnen. De WijnSpijs Wande-
ling is daarmee echt een bijzondere 
beleving om samen met vrienden of 
familie te delen.
Wandel met een eigen gezelschap 
van 12.00 tot 17.00 uur langs 7 culi-
naire hotspots, waar men bij allen 
een gerechtje met bijpassende wijn 
ontvangt. De deelnemende restau-
rants zijn Southern Cross, Cheval 
Blanc, De Vleeschhouwerij, Res-
taurant 139, Brasserie Sanz, Red 
Orchids en de grapedistrict ism met 
Chateaubriand. Voor meer info en/
of reservering van deelnemersbe-
wijzen: www.wijnspijs.nl/culinaire-
wandeling/heemstede. x

Proef en ervaar culinaire
karakter van Heemstede

Eerste Culinaire Wandeling

De WijnSpijs Wandeling is een ideaal 
dagje uit voor bourgondiërs, foodies 
en wijnliefhebbers (Foto: pr).

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

OPEN DAG 
Zaterdag 12 September van 11.00 tot 16.00 uur

MUZIEK- en POPSCHOOL ´t MUZENHUIS
Klassiek - Lichte Muziek en POP - Rock

Demolessen op vrijwel alle Muziekinstrumenten en Zang

Extra demo’s van 11.00- tot 13.00 uur: viool door Franciska Simonis 
en Cello door Bas de Rode. 

Tussen 13.00 en 14.00 uur Basgitaardemo door Luc van Ruler 
Om 14.00 uur kun je meedoen aan demo stemvorming door Janine Pas en 
gedurende de hele Open Dag drumdemo POP en Jazz door Tjalling Schrik 

Kinder Musical Groepen (6-12 jaar) - (13-18 jaar)
Sing-In voor Volwassenen (elke woensdag van 10.00 - 11.45 uur)

POP Koor (Maandagavond) - Stemvorming - Bandcoaching (Di. avond)

Interessante tarieven - Mogelijkheid van maandelijks opzegbaar
Geen 21% BTW voor 21 jaar en ouder - Subsidie mogelijkheden

Schrijf jij je voor of op deze Open Dag in voor een cursus van één jaar,
dan krijg je GRATIS een Gitaar of een Viool of een Keyboard! 

Zeilmakerstraat 50 - VELSERBROEK - Tel. 023-536 05 25 - www.muzenhuis.nl

heemstede - Op 1 september is met de 
handtekeningen van Marian Stet, lid 
Raad van Bestuur van de Hartekamp 
Groep, Sven Green van bouwbedrijf 
Van Wijnen Heerhugowaard B.V. en 
Rein Ros van Arcadis de nieuwbouw 
op locatie de Hartekamp in Heemste-
de formeel voltooid.

In de prachtige omgeving van 
de buitenplaats de Hartekamp 
zijn bouwers en ontwerpers er 
in geslaagd de woningen en het 
groen in harmonie te verbinden. 
In de nieuwbouw is veel aandacht 
besteed aan de individuele ruim-
ten van de cliënten in combinatie 
met een kleinschalige opzet van de 
woningen. De Hartekamp Groep is 
trots op het resultaat met voor alle 
cliënten een ruime zit/slaapkamer 
of ruim appartement met eigen 
sanitair. De laatste weken van sep-
tember gaan de cliënten verhuizen. 
De officiële opening zal in het voor-
jaar plaatsvinden.

Een goed leven, dat wil men alle-
maal, ook mensen met een verstan-
delijke of meervoudige beperking. 
De Hartekamp Groep biedt hen 
sinds 1953 zorg, ondersteuning en 
ruimte voor ontwikkeling in een 
veilige, prettige omgeving, mid-
den in de samenleving. De cliënten 
kiezen zelf hoe ze hun leven willen 
inrichten. De Hartekamp Groep 
sluit daarbij aan met diverse woon-
vormen, dagbesteding, begeleiding 
bij werk en ambulante begeleiding. 
Men werkt op meer dan 70 locaties 
in de regio Midden- en Zuid-Ken-
nemerland en omstreken. De 1.600 
medewerkers en 600 vrijwilligers 
zetten zich iedere dag vol betrok-
kenheid in voor ongeveer 1.800 
kinderen, jongeren, volwassenen 
en ouderen. x

De woningen en het groen
zijn in harmonie verbonden

Nieuwbouw de Hartekamp

De handtekeningen zijn gezet, de 
nieuwbouw is formeel voltooid (Foto: 
pr).

haarlem - Donderdag 17 september 
kan men mee met de Gildewandeling 
'Haarlemse Hofjes'. In deze wande-
ling neemt de gids de deelnemers 
mee naar enkele van de vele prachti-
ge Haarlemse hofjes en kan men iets 
proeven van de rust en schoonheid 
in zo'n besloten leefgemeenschap. 
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Arche-
ologisch Museum aan de Grote Markt 
18k. Aanmelden kan via www.gilde-
haarlem.nl en/of tel. 06-16410803. 
De kosten bedragen € 4,--. x

Wandeling langs
Haarlemse hofjes
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Ook adverteren in deze rubriek
Cursussen, Opleidingen

en Trainingen?
neem contact op met de 

afdeling verkoop
071 - 3619323

Tai Chi Chuan 
ITCCA Haarlem

Natuurlijke beweging 
Innerlijke kracht

Start: Woe. 16-9, Zat. 26-9

welkom; eerste les is gratis 
www.itcca.nl/haarlem
khemink@gmail.com
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regio - 'Kunst en Ambacht', dat is het 
hoofdthema van de Open Monumen-
tendagen dat aanstaand weekeind 
12 en 13 september wordt gehouden. 
Zeker niet alle deelnemende monu-
menten in Bloemendaal-Heemstede 
sluiten hier op aan, maar er zijn 
zeker pareltjes te bewonderen. Zoals 
de Antoniuskerk alias 'het kerkje 
van Cuypers' aan de Sparrenlaan in 
Aerdenhout, de Adelbertkapel aan 
de Denneweg in Bloemendaal en de 
expositie van Kunstkring Bloemen-
daal Fiore, in Castellvm Aqvae aan de 
Hoge Duin en Daalseweg in Bloemen-
daal. In Heemstede is op zaterdag 
de Algemene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan geopend, in 1828 ontwor-
pen door de bekende landschapsar-
chitect J.D. Zocher. Deze heeft een 
sfeervolle aula in art-decostijl.

door Marilou den Outer

Aan de buitenkant is de Antoni-
uskerk in Aerdenhout maar heel 
gewoontjes. Niet verwonderlijk, 
want deze is begin 20e eeuw 
gebouwd als een noodkerk, ontwor-
pen door Th.J.Cuypers en zijn zoon 
Pierre Cuypers, tevens architecten 
van de St. Bavo kathedraal in Haar-
lem. Vandaar ook dat veel houtwerk 
is te zien, in plaats van steen. Maar 

wie eenmaal binnen is, kan niet 
anders dan verrast zijn: een en al 
kunst en ambacht. Het houtwerk is 
fraai beschilderd door schilders als 
D. Scheer, Joes Lelyveld en de in 
Aerdenhout woonachtige Hongaar 
Oscar Mendlik. Daarnaast zijn er 
houten beelden van onder andere 
Mari Andriessen (Mariabeeld en Hil-
degardisbeeld) te zien. Zeer in het 
oog springen ook de kruiswegsta-
ties, veertien litho's van de Waalse 
kunstenaar Anto-Carle uit de jaren 
twintig en dertig van de vorige 
eeuw. De litho's zijn vorig jaar 
geheel gerestaureerd, danzij inzet 
van de Stichting Vrienden van de 
Antoniuskerk en diverse donateurs. 
(zondag van 12.00 tot 16.00 uur). 
Ook in de Adelbertkapel is recent 
volop gewerkt: zowel smeedwerk 
van de kroonluchter als het glas-in-
lood is gerestaureerd. (Dennenweg 
16, Bloemendaal, zaterdag en zon-
dag van 10.30 tot 16.00 uur, uitleg 
over de restauratie beschikbaar).

Voormalig filtergebouw
Nieuw op het programma van de 
Open Monumentendag is de loca-

tie Hoge Duin en Daalseweg 21B. 
Dit voormalig filtergebouw van het 
waterleidingbedrijf Bloemendaal is 
omgebouwd tot woonhuis, en bewo-
ner Harry Swaak geeft hier een toe-
lichting op (zondag om 12.00, 14.00 
en 16.00 uur). In de kelders van dit 
gebouw huist Kunstkring Bloemen-
daal 'Fiore'. Hun expositieruimte is 
beide dagen geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. Kunst van verschillende 
disciplines is er te zien: beelden, 
keramiek, schilderkunst, fotogra-
fie etc.  
Ook nieuw op het programma is 
de protestante kerk van het voor-
malig Provinciaal Ziekenhuis (Park 
Brederode) in Bloemendaal. Dit is 
een ontwerp van architect Zocher, 
en is de afgelopen jaren gerestau-
reerd (beide dagen van 11.00 tot 
17.00 uur).
Meer informatie is te vinden op 
de websites www.openmonumen-
tendag.nl/gemeente/bloemendaal/, 
www.openmonumentendag.nl/
gemeente/heemstede/ of onsbloe-
mendaal.nl en enhv-hb.nl/topic-
open_monumentendag/. x

Open Monumentendagen 2015:
pareltjes van Kunst en Ambacht

Het interieur van de Antonius van Paduakerk in Aerdenhout, met beschilderd 
houtwerk en aan de wand de onlangs gerestaureerde litho's van de Belg Anto-
Carte (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Bestuur en fractie van 
CDA Bloemendaal nodigen alle inwo-
ners uit om op woensdag 16 septem-
ber om 20.00 uur tijdens een infor-
matief café in Grand Café Vreeburg, 
Kerkplein 16. Burgers kunnen dan 
hun mening te geven over de lokale 
politiek en het CDA. 

Wat vinden de inwoners goed 
gaan? En wat kan of moet anders 
en beter? Waarvoor moet het 

CDA in Bloemendaal zich (gaan) 
inzetten, hoe en waarom? En wat 
moeten het CDA (proberen te) 
voorkomen? Iedereen is van harte 
welkom om mee te praten. Het is 
ook mogelijk om over een ander, 
eigen onderwerp of een specifieke 
kwestie van gedachten te wisselen. 
Wie dat wil, wordt gevraagd dit tot 
maandag 14 september kenbaar 
te maken via e-mail cdabloemen-
daal@gmail.com. x

CDA in gesprek met inwoners
Meningen over lokale politiek

heemstede - Tijdens Open Monu-
mentendag op zaterdag 12 sep-
tember organiseert de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan 
tussen 10.00 en 16.00 uur een spe-
ciale open dag voor bezoekers. Men 
kan een kijkje achter de schermen 
nemen en zien hoe het reilt en zeilt 
op een begraafplaats. Ook is er een 
lezing over belangrijke Heemstede-
naren die hier begraven zijn of deel-
nemen aan de rondwandeling.

Om 11.00 en 15.00 uur verzorgt 
opzichter Jos Willemse een rond-
wandeling met toelichting. Marc 
de Bruijn van de Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
begint om 13.00 uur met de lezing 
'Hier rusten zij die Heemstede 
groot maakten', met aansluitend 
een rondwandeling langs bijzon-
dere graven. Ook kunnen de aan-
wezigen de uitvaartbus van Coen 
Heemeijer en salonboot 'De Heer-
lijckheid' van rederij Haerlem 
bezoeken. Rond de aula en op het 
veld bij de monumententuin zijn 
diverse uitvaartondernemingen 
en steenhouwers aanwezig
De Algemene Begraafplaats, in 
1828 ontworpen door de bekende 
landschapsarchitect J.D. Zocher, 
is uniek in Nederland. Dit komt 
onder andere door de sfeervolle 

aula in art-decostijl en de verschil-
lende soorten graven en grafste-
nen die in het besloten park te 
vinden zijn. De meest bijzondere 
grafstenen zijn te vinden in de 
speciale monumententuin. x

Ervaar de mo(nu)menten
van rust, kunst en ambacht

Open dag Algemene Begraafplaats

Neem een kijkje achter de schermen 
bij de Algemene Begraafplaats (Foto: 
pr).

haarlem - Op 12 en 13 september 
vindt de landelijke Open Monumen-
tendagen plaats. Het motto dit jaar 
is 'Kunst en Ambacht'. Een mooie 
gelegenheid om de Nieuwe Bavo aan 
de Leidsevaart te bezoeken. Naast 
het vrij toegankelijk bezichtigen is 
de voortgang van de restauratie te 
bewonderen en zijn er diverse acti-
viteiten die de moeite waard zijn om 
aan deel te nemen. Tevens is het dit 
jaar geopende nieuwe KathedraalMu-
seum vrij te bezichtigen.

Op zaterdag 12 september kan er 
een heuse steigertocht worden 
gemaakt over de restauratiestei-
gers. Men krijgt daarbij een goed 
beeld van de huidige werkzaam-
heden. Extra bijzonder is dat daar-
bij de eerste 6 van de in totaal 16 

nieuwe glas-in-lood ramen van Jan 
Dibbets van dichtbij kunnen wor-
den bekeken. De officiële presenta-
tie daarvan vindt pas in maart 2016 
plaats. Op zaterdagmiddag 12 sep-
tember verzorgt de Haarlemse orga-
nist Jaap Stork het orgelconcert. Op 
het programma staan werken van 
onder andere Elgar, Brewer, Cho-
pin, Debussy en Ravel.
Op zondag 13 september kunnen 
bezoekers deelnemen aan een 
Gewelventocht. Via krakende plan-
kieren, door spelonken en langs 
wenteltrappen, kunnen de ver-
borgen plekken in dit bijzondere 
rijksmonument worden ontdekt. 
Daarbij wordt door gidsen ruime 
aandacht besteed aan de resulta-
ten van de restauratie van de afge-
lopen jaren. En uiteindelijk bij de 

Een bijzonder kijkje in het
hart van de Nieuwe Bavo

Open Monumentendagen 2015:

Op zaterdag 12 september kan er een 
heuse steigertocht worden gemaakt 
over de restauratiesteigers van de 
Nieuwe Bavo (Foto: pr).

klokken in de torens aangekomen, 
kan er genoten worden van een 
fantastisch uitzicht over Haarlem 
en omstreken.
En verder op zaterdag: torenbeklim-
ming (onder voorwaarde), de hele 

dag live muziek op orgel en hobo, 
de aannemer van de restauratie 
(Schakel en Schrale) geeft tekst en 
uitleg en Multi-3D Print print een 
miniaturen van de Nieuwe Bavo
En verder op zaterdag en zondag: 
eerste miniatuurkaarsje van de 
Nieuwe Bavo wordt gepresenteerd 
en is de restauratieshop geopend 
met onder andere een actie voor de 
Citytrip naar Rome met Pasen 2016. 
Openingstijden zijn zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. Gratis entree via 
de tuin van de plebanie aan de zijde 
van het Emmaplein. De steigertoch-
ten kosten € 7,50 en de gewelven-
tochten € 5,--. Het orgelconcert is 
gratis toegankelijk (deurcollecte na 
afloop). De Nieuwe Bavo vindt men 
aan de Leidsevaart 146. Voor meer 
info: www.nieuwebavo.nl. x

haarlem - Op dinsdag 15 septem-
ber om 20.00 uur start het nieuwe 
filmseizoen van Pletterij Debat en 
Cultuur. De toegang bedraagt € 3,--, 
tot 25 jaar € 1,50 (inclusief lidmaat-
schap Cinema Club). Reserveren is 
gewenst en kan via reserveren@
pletterij.nl en/of tel. 023-5423540. 
Er is geen pinautomaat aanwezig. 
Wat is de meerwaarde van een film? 
Filmkenners Lenie Peetoom en 
Simon Turner voorzien afwisselend 
de cinematografische meesterwer-
ken van een korte inleiding. De 
films in september worden ingeleid 
door Simon Turner. Dinsdag 15 
september trapt men af met Marnie 
(1964) van Alfred Hitchcock. Plette-
rij Debat en Cultuur is te vinden aan 
de Lange Herenvest 122. Voor meer 
info: www.pletterij.nl. x

Marnie' te zien
in de Pletterij

overveen - Het Repair Café vindt 
zaterdag 19 september van 13.00 
tot 16.00 uur plaats in gebouw Tin-
holt van buurtvereniging Over-
veen, Vrijburglaan 17. Elektri-
ciens, naaisters, een fietsenmaker 
en andere vaklieden staan klaar 
om gratis te helpen bij alle moge-
lijke reparaties.  Gereedschap en 
materialen zijn aanwezig. Men-
sen die het Repair Café bezoeken, 
nemen van thuis kapotte spul-
len mee. Broodroosters, lampen, 
föhns, klokken, kleding, fietsen, 
speelgoed of servies. Alles wat 
het niet meer doet, is welkom en 
maakt kans op een reparatie. x

Repair Café
bij Overveen
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Zaterdag 12 september

8.55 - 9.50 | Muziek op Schoot : 

muziek voor baby, dreumes, peuter en 

kleuter 

Voor kinderen is dansen en zingen 
een uiting van levensvreugde. Als 
deze levensvreugde elke keer even 
opnieuw aangeraakt wordt door 
met je kindje een liedje te zingen, 
te dansen of muziek te maken kan 
deze blijven stromen. Zingen en 
dansen maakt bij jezelf ook veel los 
en dit delen met je kind is heerlijk.
Marga Nijenhuis, Haarlem.
10.00-17.00 | Zoveel verleidingen....

Houd grip op je eetpatroon!

We worden continu blootgesteld aan 
eetverleidingen. We kunnen leren 
hoe we hiermee omgaan, zodat we 
er minder snel voor vallen. Hoe kun 
jij je eigen keuzes maken in al deze 
overdaad? 
Titia Bakker, Haarlem.
10.00-16.00 | Open Huis Praktijk 

voor Lichaam en Brein met gratis 

proefsessie Neurofeedback 

Wilt u meer te weten komen over 
neurofeedback, bij welke klachten 
het ingezet kan worden of een 
proefsessie ervaren? Kom dan langs 
tijdens ons open huis. Onder vak-
kundige begeleiding van neurothe-
rapeuten Jaap Hijmans en Liesbeth 
Kater zult u ervaren dat uw brein 
in staat is om zich als het ware te 
'resetten'
Jaap Hijmans, Spaarndam.

Zondag 13 september

09.30-10.45 | Gratis proefles Fit-

dankbaby Pré en Fitdankbaby 

Maak kennis met deze cursus voor 
moeder en baby (tussen de 3 en 
8 maanden), om weer in shape te 
komen samen met je baby, met 
aandacht voor de billen-benen-buik-
bekkenbodemspieren.
Diana Lefeu, Haarlem.
10.00-17.00 | Stiltedag op boerderij 

Landzicht

Dit is een dag waarbij je alle gele-
genheid hebt om dit door middel 
van de stilte te ervaren. We zijn deze 
dag in stilte en bewuste aandacht. 
Je hoeft alleen maar te zijn met 
wat er is zonder oordeel of streven. 
Tijdens deze dag zijn er meditaties, 
afgewisseld door bewegen, mantra-
recitatie en een heerlijke vegetari-
sche maaltijd.
Mirjam Passman, Velserbroek.
10.00 - 17.00 | Maori Haka Workshop 

voor mannen (v.a. 12 jaar!) 

Tijdens deze workshop gaan we 

intensief bezig met de krachtige 
Maori Haka. We gaan aan de slag 
met verschillende haka gericht op 
mannelijke oerkracht! Haka is een 
manier om een intentie duidelijk 
neer te zetten of bijvoorbeeld een 
verhaal te vertellen. Dit gebeurt 
door het gecombineerde gebruik 
van lichaam en stem en is vaak een 
uiting van niet alleen uiterlijke, maar 
ook vooral innerlijke kracht. 
Villa 533, Vijfhuizen.

Maandag 14 september

20.00-21.30 | Meer energie, geluk en 

voldoening met meditatie

Met geleide meditaties keer je terug 
naar je natuur en komen lichaam 
en geest met elkaar in harmonie. Je  
voelt je gelukkig en tevreden in het 
nu. Je ontdekt welke positieve effec-
ten meditatie op je heeft en dat het 
makkelijker is dan je wellicht denkt.
Natascha Beets, Haarlem.
 

Dinsdag 15 september

20.15-21.15 | Oefenavond Mindful-

ness Yogastudiohaarlem 

Tijdens de oefenavonden ligt de 
nadruk op: contact maken met 
jezelf en hoe het met je gaat, stilte 
bewaren met elkaar, gedachten 
gevoelens en lichamelijke sensaties 
observeren en kunnen laten zijn en 
bij de directe ervaring blijven.
Marlies Helman Haarlem.
20.00-22.00 | Lezing:  Lyme natuur-

lijk behandelen

Tijdens deze lezing komen onder 
andere de volgende vragen aan bod:
Wat zijn de symptomen van Lyme? 
Hoe kan de besmetting  met Borrelia 
worden vastgesteld? Wat zijn de 
(natuurlijke) behandelmethoden?
Jeroen de Haas, Bloemendaal.

Woensdag 16 september

10.00-11.45 | Biodanza met Brigit 

Bij Biodanza bewegen en dansen 
we op heerlijke muziek, zonder 
praten en zonder pasjes.Het is een 
ontwikkelingstocht waarbij je stapje 
voor stapje meer leert genieten van 
het leven, vitaler wordt en kan gaan 
leven wie jij werkelijk bent. Fijn om 
je te ontmoeten in de wekelijkse les 
op woensdagochtend! Het is een 
open groep, je kan dus ook later 
instromen.
Brigit de Bont, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Muziek op schoot. x

Fitdankbaby. x

Meditatie. x

Biodanza met Brigit. x

heemstede - Dementie is een hersen-
aandoening waarbij je langzaam maar 
zeker geheel afhankelijk wordt van de 
zorg van anderen. De meest bekende 
vorm is de ziekte van Alzheimer. Home 
Instead Thuisservice Zuid-Kennemer-
land, Cruquiusweg 1, biedt de cursus 
'Omgaan met Alzheimer' kosteloos 
aan familieleden aan. Deelnemers 
leren veranderd gedrag te begrijpen 
en eigen gedrag af te stemmen op het 
familielid. Deel 1 vindt plaats op don-
derdag 29 oktober en deel 2 op don-
derdag 5 november. Beide dagen van 
18.30 tot 21.00 uur.

In Nederland lijden ruim 250.000 
mensen aan dementie. Gelukkig 
kunnen de meeste dementerenden 
thuis wonen, maar voor partners en 
kinderen is het vaak een zware last. 
Niet alleen omdat het gedrag van de 
dementerende verandert en lastig 
kan zijn, ook omdat je als mantel-
zorger je partner, vader of moeder 
langzaamaan verliest en schuldge-
voelens op de loer liggen.
Alzheimer kan niet worden gene-
zen en dat is een nare boodschap. 
Toch zijn er oplossingen! Niet in de 
zin van genezing, wel alledaagse en 
praktische oplossingen voor thuis. 
Meestal is het mogelijk om op 
waardige en respectvolle wijze met 
moeilijk gedrag om te gaan, om de 

dementerende actief te houden en 
te betrekken bij alledaagse activitei-
ten en om thuis een veilige omge-
ving te creëren.

Informatie en training 
Ook in Nederland bestaat nog veel 
onbegrip en onvermogen, waardoor 
dementerenden niet altijd de zorg 
en toewijding krijgen die mogelijk 
is. Medewerkers van thuiszorgorga-
nisaties zien dagelijks hoe hoog de 
nood kan zijn. Om deze redenen heeft 
Home Instead de cursus 'Omgaan 
met Alzheimer' ontwikkeld. In twee 

bijeenkomsten van 2,5 uur komt 
aan bod: Wat is dementie; Omgaan 
met gedragsveranderingen; Betrek-
ken bij alledaagse activiteiten; Het 
werken met een levensboek; Waar-
digheid, respect en veiligheid.
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via info@homeinstead.nl 
of tel. 023-8200392. Kijk op www.
homeinstead/zuid-kennemerland.
nl voor meer informatie. x

Anders omgaan met dementie
Cursisten leren gedrag van familielid te begrijpen

Er zijn alledaagse en praktische 
oplossingen voor dementerenden en 
hun familieleden (Foto: pr)

Jonge virtuoze organisten
spelen in de Pelgrimkerk

haarlem - Op 25 september om 20.00 uur spelen de jonge virtuoze organisten 
Jan Peter Teeuw uit Ridderkerk en Marien Stouten uit Scharendijke op de gewel-
dige vleugel en het mooie orgel in de Pelgrimkerk. Kaarten à € 10,-- (kinderen 
betalen € 5,--) zijn voorafgaande aan het concert verkrijgbaar in de Pelgrimkerk 
aan de Stehpensonstraat (hoek Pijlslaan). Voor meer info: www.zingenenzo.
com (Foto: pr). x

haarlem - Op vrijdag 18 september 
vindt in heel Nederland de ‘Keep It 
Clean Day’ plaats. Op die dag gaat 
men in Nederland zwerfafval oprui-
men. Doet iedereen in Haarlem dit 
jaar ook mee?
Het doel is om, net als voorgaande 
jaren, met inwoners, scholieren, 
ondernemers, organisaties en 
instanties aan de slag te gaan om 
zwerfvafval op te ruimen in de straat 
of buurt waar men woont, rondom 
het bedrijf waar men werkt, rondom 
de school of gewoon op willekeurige 
plekken. Zo houdt men samen de 
omgeving schoon!
Meedoen kan door een schoon-
maakactie te organiseren met een 
bedrijf, de buurt of met school. In 
Haarlem ondersteunen Spaarnelan-
den en NME de schoonmaakacties 

door huisvuilzakken en handschoe-
nen ter beschikking te stellen en het 
afval na afloop op te halen. Men kan 
ook meedoen door het zwerfafval 
dat men tegenkomt in de prullenbak 
te gooien of in zelf meegenomen 
huisvuilzakken.
Wil men een actie organiseren? Dan 
helpen Spaarnelanden en NME de 
deelnemers graag op weg. Meld 
de actie aan bij Spaarnelanden 
door voor 12 september een mail 
te sturen naar communicatie@
spaarnelanden.nl onder vermelding 
van naam, contactgegevens en de 
locatie waar men gaat opruimen. 
Spaarnelanden neemt dan contact 
op voor de verdere afstemming. Kijk 
voor meer info over de Keep it Clean 
Day op www.facebook.com/KeepIt-
CleanDay. x

Doe ook mee met de
Keep It Clean Day!

heemstede - Het openingsconcert 
van de nieuwe serie 'Theeconcer-
ten in de Oude Kerk' vindt zondag 
20 september om 15.00 uur plaats. 
Locatie is tijdelijk de Pinsterkerk, 
Camplaan 18. Koor Coro Cantoro 
voert het publiek mee naar de 
sferen van Midden-Amerika. De 
muziek die daar gemaakt wordt, 
is een mengeling van salsa, met de 
herinnering aan witte stranden, 
goede rum, zomerse temperatu-
ren en vooral vol van tempera-
ment. Na afloop is er een deurcol-
lecte. De opbrengst is, na aftrek 
van de kosten, bestemd voor het 
Restauratiefonds van de Oude 
Kerk. Nadere informatie via www.
kerkpleinheemstede.nl. x

Theeconcerten
in de Oude Kerk

bloemendaal - Donderdag 17 sep-
tember vindt de workshop Bol-
taartjes versieren van 10.00 tot 
12.30 uur plaats bij Welzijn Blo-
mendaal, Bloemendaalseweg 125. 
Deelnemers kunnen twee boltaar-
tjes versieren. Ze vullen de taartjes 
en bekleden ze met fondant/mar-
sepein. Men leert hoe de fondant/
marsepein te kleuren en verschil-
lende decoratietechnieken wor-
den uitgelegd. Aan het eind van 
de workshop gaan de taartjes mee 
in een mooi taartdoosje en heeft 
men genoeg taart voor tien perso-
nen. Kosten: € 27,50. Aanmelden 
via tel. 023-5250366. x

Boltaartjes
versieren

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

haarlem - Op zondag 20 september 
om 15.30 uur zal door De Kenne-
merkring, een vocaal en instru-
mentaal ensemble bestaande uit 
zangers en instrumentalisten uit de 
regio Kennemerland, een program-
ma gebracht worden met vocale en 

Concert in de Ontmoetingskerk
instrumentale muziek uit de Parij-
se school. Belangrijkste componis-
ten in het programma zijn Clement 
Janequin en Claudin de Sermise. De 
toegang is vrij. Het concert vindt 
plaats in de Ontmoetingskerk aan 
de Frankrijklaan 4. x
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haarlem - Het gaat goed met Rugby-
club RFC. De jeugdselectie behoort tot 
de nationale top en ook de senioren 
gaan de goede kant op. Daarnaast 
wordt er sinds kort zesweekse intro-
ductietrainingen georganiseerd en 
blijft het aantal leden maar toenemen. 
Oftewel: de club groeit uit zijn jasje. 

door Nena Vlas

Rugby is al jaren voornamelijk in 
de Angelsaksische landen populair, 
waar het in het schoolprogramma 
is opgenomen. In Nederland blijft 
het echter achtersteken aangezien 
hier hockey en voetbal dominant 
zijn. Toch groeit de belangstelling 
voor deze sport. Allereerst wordt 
de rugbysport steeds vaker door 
sportdocenten als 'voorbeeldsport' 
gebruikt. Dit wegens het belang van 
teamwork, de discipline en het res-
pectvol omgaan met elkaar. 
Maar is rugby dan geen hele agres-
sieve sport? "Nee, al denken mensen 
dat wel vaker. Het is natuurlijk een 
contactsport maar er gebeuren daar-
entegen weinig ongelukken. Rugby 
is om deze reden dan ook een goed 
voorbeeld voor vele andere sporten. 
Er staan dertig man op het veld met 
één scheidsrechter, dan moeten er 
wel strakke regels gelden. Je toont 
respect en 'sportmanship' tegen-
over de tegenpartij", vertelt Michel 
Arends. Michel is voorzitter van de 
club en zelf al veertig jaar rugbyspe-
ler.

Stijgende lijn
Op dit moment zit hij in de senioren 
3, ook wel het 'oude meesters team' 
genoemd. Volgens hem is het dan 
ook niet zo gek dat er een stijgende 
lijn in de sportbeoefening zit. Het 
aantal rugbyers verdubbelde name-
lijk in tien jaar van 6000 naar zo'n 
12000 spelers in Nederland. En dit 
ledenaantal groeit nog altijd. Ook 
komt het WK eraan waarvan RTL7 
voor het eerst wedstrijden zal uit-
zenden en wordt rugby vanaf 2016 
een Olympische sport. "Helaas heb-
ben we ons voor 2016 niet kunnen 
kwalificeren, maar ik heb hoge 
verwachtingen voor 2020", aldus 
Michel. 
Maar hoe zit het met Haarlem, waar-
om groeit hier het ledenaantal? 
"Haarlem is een stad die voor veel 
andere sporten openstaat. Daar-
naast zijn wij een grote leverancier 
voor de nationale jeugdselectie." Bij 
RFC hebben ze dan ook een '2020-
plan' opgesteld: dat een grote inves-
tering in de jeugd inhoudt. Elke 
week worden de juniorleden door 

41 vrijwilligers (voornamelijk seni-
orleden) getraind. "Het is geweldig 
dat deze mensen dit onbetaald naast 
hun werk doen", aldus Michel. Ook 
wordt er sinds kort zes weekse intro-
ductietrainingen georganiseerd. Zo 
zijn er vorige week weer 68 mensen 
gestart en volgt eind oktober een 
introcursus. 
Kortom: het gaat goed met rug-
byclub RFC. Zo goed zelfs dat er 
een nieuw clubhuis gebouwd gaat 
worden. Op dit moment worden 
de kleedkamers nog met scholen 
gedeeld. De gemeente kwam dit jaar 
echter met het idee om daar nieu-
we kleedkamers voor te bouwen. 
Dit wegens het feit dat de douches 

oud waren en de faciliteiten niet 
meer optimaal werkte. De club en 
gemeente besloten vervolgens om 
de krachten te bundelen, waarna 
het besluit van een geheel nieuw 
clubhuis tot stand kwam. "Ik wil een 
pluim geven aan de ambtenaren en 
de wethouder Jeugd, onderwijs en 
Sport. De gemeente helpt echt een 
handje, en dat kunnen we goed 
gebruiken", aldus een gelukkige 
voorzitter. Gezamenlijk heeft de 
club afgesproken dat 1 april 2016 de 
eerste paal zal worden geslagen. x

RFC groeit uit jasje

Erin Arends, speelster van RFC en Oranje onder 18, vertrekt vrijdag met Oranje 
naar België voor het EK Rugby Onder 18 (Foto: pr).

Een impressie van het nieuwe club-
huis van RFC Haarlem (Foto: pr). x

haarlem - Op woensdag 23 en donder-
dag 24 september is de theatervoor-
stelling 'Phaedra's love', een pro-
ductie van Toneelschuur Producties, 
opnieuw te zien in de Toneelschuur. 
'Phaedra's love' ging in mei in pre-
mière en werd succesvol ontvangen 
door pers en publiek. De regie is van 
Nina Spijkers, sinds januari 2015 één 
van de vaste makers bij Toneelschuur 
Producties. 

Koningin Phaedra is, tijdens de 
afwezigheid van haar man Theseus, 
hopeloos verliefd geworden op haar 
stiefzoon Hippolytus. Deze prins 
hangt de hele dag op de bank, kijkt 
tv, eet hamburgers en heeft af en 
toe seks met een vreemde. Van zijn 
stiefmoeder moet hij niks hebben. 
Phaedra blijft tevergeefs vragen om 
zijn liefde en dwingt het uiteinde-
lijk met geweld af. De voorstelling 

wordt gespeeld door Linde van den 
Heuvel, Bien De Moor, Sander Pluk-
aard en Xander van Vledder. Na de 
voorstellingen in Haarlem is Phae-
dra's love tot en met 15 oktober te 
zien in verschillende Nederlandse 
theaters. Nina Spijkers is één van de 
vaste regisseurs van Toneelschuur 
Producties. In 2014 studeerde zij 
succesvol af met de voorstelling 
Kwartet. In april 2016 regisseert 
Spijkers 'Don Carlos' bij Toneel-
schuur Producties. Kaarten voor 
Phadra's love zijn te koop via www.
toneelschuur.nl of aan de kassa, tel. 
023-5173910 (dagelijks van 13.30 
tot 21.45 uur). Tot en met zondag 
13 september geldt voor (bijna) alle 
theatervoorstellingen in de Toneel-
schuur de vroegboekkorting. Kaar-
ten kosten € 15,50 (ipv 17,50) of 
13,50 (ipv 15,50) voor Vrienden van 
de Toneelschuur. x

Voorstelling Phaedra's love
is terug in de Toneelschuur

Phaedra's Love wordt gespeeld door Linde van den Heuvel, Bien De Moor, San-
der Plukaard en Xander van Vledder (Foto: pr).

Op slechts een paar uur rijden viert 
u heerlijk vakantie in het prachtige 
Sauerland! Verkent u deze mooie 
omgeving te voet? Wandel over de 
beroemde Rothaarsteig of klim naar 
de top van de Kahler Asten (841m) 
in Winterberg! Geniet u ook van het 
uitzicht tijdens een boottochtje op 
één van de meren of bezoekt u de 
onderaardse wonderwereld van de 
spectaculaire Attagrot?

U logeert in Hotel Sonneneck in 
het dorpje Züschen temidden van 
de beboste heuvels en op ca. 10 
minuten rijden van het gezellige 
plaatsje Winterberg. Het hotel heeft 
een restaurant, bar en zonneterras.

Kom genieten in het 
Sauerland!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 22618.

euro p.p.
99

Inbegrepen
• 3, 5 of 7x overnachting
• 3, 5 of 7x ontbijtbuffet
• 3, 5 of 7x driegangendiner of buffet
• 1x welkomstdrankje (Schnaps)
• 1x Winterberg-Plus-Card (geldig 
 van 01-04-’15 t/m 01-11-’15)
• 1x informatie over de regio
• gratis parkeren bij het hotel (naar 
 beschikbaarheid)

Prijzen 4-d 6-d 8-d
08/09- 30/09 109 179 249
01/10- 22/12 99       169 229

Prijzen in € p.p. o.b.v. tweepersoonskamer 
type ‘budget’. Kijk voor prijzen van de 
overige kamertypes op de site. Niet inbe-
grepen: reserveringskos-
ten (€20,-), toeristen-
belasting (€1,50 p.p.p.n.
vanaf 14 jaar) en kosten 
Calamiteitenfonds (€2,50).

zoekcode 22618

bij verblijf tussen17/10 t/m 01/11

korting
10%

haarlem - Weggeefwinkel Haarlem, 
een kraak- en buurtinitiatief, die zich 
nu al 3,5 jaar bevindt aan de Rijks-
straatweg 350 (hoek Vergierdeweg), 
is weer geopend na een zomerstop en 
startte met een inzamelingsactie voor 
vluchtelingen.

De Weggeefwinkel is met een actie 
(in samenwerking met CalAID 
Gouda) begonnen om vluchtelingen 
in Calais te helpen. Er worden onder 
andere tenten ingezameld, maar 
ook is er behoefte aan grondzeilen, 
dekzeilen, reistassen en winterjas-
sen. Goede wandelschoenen voor 
mannen zijn ook zeer nodig. Natuur-
lijk is dit initiatief ook voor lokale 
minderbedeelden die altijd op zoek 
zijn naar herenjassen, -schoenen 
en klein huisraad. Want intussen 
kent ook Haarlem genoeg mensen 
die geen verblijfsvergunning kun-

nen krijgen en zeer hulpbehoevend 
zijn.  Kraakgroep Haarlem is solidair 
met deze groep mensen die tussen 
wal en schip belanden en de hele 
buurt helpt mee. Om de buurt en de 
sfeer leuk te houden wordt er dan 
ook gevraagd spullen alleen te bren-
gen tijdens openingstijden. Moet 
iemand een minimum inkomen 
hebben om spullen te halen bij de 
Weggeefwinkel? Nee hoor, ook als 
men op zoek is naar een leuke vaas 
voor op de vensterbank, een trouw-
jurk of speelgoed voor een neefje, 
dan is men meer dan welkom in 
de Weggeefwinkel. "Geen mens is 
illegaal en iedereen is welkom in de 
weggeefwinkel! Kraken gaat door!", 
aldus de vrijwilligers. Openingstij-
den zijn donderdag van 15.00 tot 
19.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur. Wegens plaatsgebrek wor-
den geen meubels aangenomen. x

Weggeefwinkel Haarlem
steunt de vluchtelingen
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Monuta uitvaartverzorger en 
uitvaartverzekeraar maakt voor 
iedereen een afscheid met mooie laatste 
herinnering. Een persoonlijk afscheid, waar 
nabestaanden met een goed gevoel op 
terug kunnen kijken. Stilstaan bij overlijden 
en rouw is niet gemakkelijk. Monuta is een 
betrouwbare partner in deze moeilijke 
tijd. Monuta biedt niet alleen steun voor 
en tijdens de uitvaart, maar ook steun in 
de periode daarna. Mayke van Straalen is 
uitvaartleider bij Monuta Haarlem. “Bij ons 
is het de gewoonste zaak van de wereld 
dat we persoonlijk verschil maken als het 
om uitvaarten gaat”, vertelt Mayke. “Ik heb 
altijd in de dienstverlening gewerkt en voor 
mij is dit werk het meest ultieme wat je in 
deze sector kan doen. Als uitvaartverzorger 
kun je echt iets voor mensen betekenen 
en dat vind ik fijn. Wij kunnen alles, zolang 
het binnen de wet past, regelen voor een 
mooie uitvaart. We bespreken alles, tot in 
de kleinste details, om een uitvaart zo te 
regelen dat de nabestaanden er met een 
goed gevoel op terug kunnen kijken. 

We willen graag laten zien dat het anders 
kan, er zijn zoveel mogelijkheden.” Monuta 
Haarlem werkt veel samen met Monuta 
Westerveld. Simon Westerveld deelt de 
menig van zijn collega Mayke. “Wanneer 
iemand afscheid moet nemen van een 
dierbare lijkt de wereld stil te staan”, zegt 
Simon. “Toch moet er in de dagen na 
het overlijden in korte tijd veel worden 
geregeld. Er dienen beslissingen te worden 
genomen met betrekking tot het afscheid 
en de invulling van de uitvaart. Dat zijn 
bovendien beslissingen die grote invloed 
hebben op het verwerken van het verlies 
en het een plaats geven van dit verdriet. 
Wij kunnen het verdriet niet wegnemen 
maar wel een uitvaart creëren die past in de 
stijl van de nabestaanden en de overledene. 
Een uitvaart is immers net zo persoonlijk als 
iemands leven.” 
Monuta Haarlem, Kloppersingel 7, 
Haarlem. Tel : 023 526 26 96
Monuta Westerveld, Fortweg 2C, 
Hoofddorp. Tel: 023 562 70 10
www.monuta.nl

‘Uw wens vertaald in een laatste liefde-
volle herinnering’

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.



Gemeenteraad heeft 
veel vertrouwen in
doelgroepenverkeer

Fractievoorzitter
van GroenLinks
geeft stokje over

Randstad wil
jongeren dichter
bij werk helpen

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang
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Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 18 sept. - do 24 sept.)
Bonbon van zalm en kruidenkaas 

met rucola salade
Duo van rund met rode wijn saus

Quiche van pruimen met vanille ijs
€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 21 sept. - do 24 sept.)
Beenham met honingmosterdsaus

€ 10,50

3-stokkenwedstrijd - 26 september
Schrijf snel in!!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Cursussen, Opleidingen en Trainingen
Zie elders in deze krant

Voor info: 071-3619323 of verkoop@buijzepers.nl

bloemendaal - De gemeente Bloe-
mendaal plaatst dit jaar geen blad-
korven meer. Het geld dat hiermee 
vrijkomt wordt besteed aan de gif-
loze onkruidbestrijding. Deze wijzi-
ging komt voort uit het collegepro-
gramma, waarin duurzaamheid en 
natuur speerpunten zijn.

Sinds 2008 plaatste de gemeente 
elk jaar zo'n 70 bladkorven als 
extra service aan bewoners voor 
het afvoeren van gevallen herfst-
bladeren. De kosten voor het neer-

zetten van de korven en afvoeren 
van de bladeren zijn flink: zo'n 
€ 25.000,--. Wethouder Richard 
Kruijswijk: "We gebruiken dit 
geld liever voor duurzame straat-
reiniging. Natuur is een belangrijk 
onderwerp in ons collegeprogram-
ma. De gemeente zet zich actief in 
voor behoud en verduurzaming. 
Zo worden bermen minder vaak 
gemaaid om flora en fauna meer 
ruimte te geven en wordt onkruid 
bestreden met hete lucht in plaats 
van gif. Dit laatste brengt extra 
kosten met zich mee en de blad-
korven zullen hiervoor moeten 
wijken. We hebben geconstateerd 
dat deze korven vooral worden 
gebruikt voor blad van particuliere 
tuinen en bomen. Daarnaast zijn 
er ook andere manieren om inwo-
ners te prikkelen samen op straat 
afval op te ruimen. We rekenen op 
begrip van onze inwoners." 
Voor het gazon is een dikke laag 
bladeren schadelijk, maar het 
blad tussen de vaste planten en 
onder de heesters kan men het 
beste gewoon laten liggen. Zo 
beschermt men de planten tegen 
strenge vorst. Ook veel dieren 
overwinteren in dit composte-
rende blad, zoals lieveheersbeest-
jes padden en egels. Daarnaast 
dragen de bladeren bij aan een 
goede structuur van de grond. Als 
men het bladafval uit de tuin wil 
verwijderen, kan men het uiter-
aard in de groene rolemmer doen. 
Wanneer deze vol is, kan men het 
bladafval gratis bij de milieustraat 
in Overveen inleveren. Inwoners 
van Bennebroek kunnen terecht 
bij de Milieustraat van Heemstede 
aan de Cruquiusweg 47. Men kan 

ook een extra groene rolemmer 
aanvragen. Hieraan zijn geen kos-
ten verbonden.
In combinatie met regen kunnen 
bladeren op de weg voor gladheid 
zorgen. Daarom houdt de buiten-
dienst van de gemeente de straten 
schoon. Het is niet de bedoeling dat 
bladeren uit de tuin op de openbare 
weg worden geveegd. Dan moeten 
er extra veegrondes en dus extra 
kosten worden gemaakt. x

Duurzame straatreiniging
Geen bladkorven maar gifloze onkruidbestrijding

Gifloos onkruid bestrijden (Foto: pr/Cor van Iperen)

Wielrenner gewond bij
botsing in Bloemendaal

bloemendaal - Een wielrenner is donderdagavond gewond geraakt bij een bot-
sing in Bloemendaal. Om even voor half acht fietste twee groepjes wielrenners 
over de Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal, toen twee wielrenners met 
elkaar in botsing kwamen. Een van de wielrenners kwam daarbij hard ten val. 
Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders heb-
ben de gewonde man eerste hulp verleend. Na de eerste zorg is hij per ambu-
lance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere wielrenner kwam er met de 
schrik van af (Foto: Rowin van Diest). x

heemstede - In de gymzaal van de 
Jacobaschool, Lanckhorstlaan 
9, wordt zaterdag 3 oktober van 
11.00 tot 12.30 uur een najaars- 
en winterkledingbeurs georgani-
seerd. Zelf inbrengen kan vrijdag 
2 oktober tussen 20.00 en 22.00 
uur, vraag hiervoor een instructie 
en een of meerdere letters aan via 
e-mailadres kledingbeursjacoba@
telfort.nl. Er is geen verkoop van 
leren kinderschoenen, ondergoed 
en pyama's. x

Kledingbeurs
Jacobaschool

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

aerdenhout - Drs. Rosalie de Wildt 
spreekt woensdag 7 oktober om 
17.30 uur over 'De leeggelopen bal-
lon'. Locatie is De Nieuwe Kring, 
Oscar Mendliklaan 3. De Franse 
filosoof Henri Bergson (1859-1941) 
schreef zijn laatste grote werk Les 
deux sources de la morale et de la 
religion (1932) aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog. Hij 
vroeg zich hierin af of het voor de 
mensheid niet hoog tijd was om 
haar bestaan te vereenvoudigen 
"met evenveel hartstocht als ze 
aangewend had om het ingewik-
keld te maken". Zou het mogelijk 
zijn onze weerbarstige planeet 
opnieuw in te richten? Wat heeft 
Bergsons pleidooi voor de eenvoud 
ons nu, bijna een eeuw later, te 
zeggen? Kosten: € 6,50 voor leden 
en € 10,- voor niet-leden. x

De Wildt verzorgt
OpenBoek Lezing

bennebroek - Vanaf woensdag 
30 september tot maandag 23 
november houdt Bibliotheek Ben-
nebroek, Bennebroekerlaan 3, een 
grote verkoop van afgeschreven 
materialen. Naast de verkoop van 
boeken wordt ook een deel van de 
inventaris verkocht. De verkoop 
vindt plaats tijdens openingsuren. 
Alle boeken zijn te koop voor € 1,-. 
Men kan alleen met pin betalen. 
De laatste woensdag van septem-
ber start de verkoop met een col-
lectie informatieve boeken en de 
romans voor volwassenen, vanaf 
woensdag 14 oktober worden ook 
afgeschreven jeugdboeken te ver-
koop aangeboden. Meer informa-
tie en openingstijden: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl. x

Boekverkoop
in bibliotheek
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UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

Staten Bolwerk 1 | 2011 MK HAARLEM | + 31 23 785 22 64
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bloemendaal - Fractievoorzitter Mein-
dert Fennema (GroenLinks Bloemen-
daal) heeft 6 september zijn raads-
lidmaatschap opgezegd. Hij zat sinds 
medio februari in de raad. Hij nam toen 
de plaats in van Richard Kruijswijk die 
de tussentijds opgestapte wethouder 
Marjolein de Rooij opvolgde. Fennema 
zegt het fractievoorzitterschap altijd 
als tijdelijk te hebben beschouwd. 

door Marilou den Outer

"Ik heb mijn raadslidmaatschap 
destijds uitsluitend aanvaard om 
Martine Meuleman de gelegenheid 
te geven om zich in de werken in 
de soms ingewikkelde dossiers. 
Dat gold ook voor ons duo-raadslid 
Herbert Faber", schrijft hij in zijn 
afscheidsbericht aan de raad. "Bei-
den hebben zich echter verrassend 
snel ingewerkt waardoor ik de Bloe-
mendaalse raad nu met een gerust 
hart kan verlaten om mij weer te wij-
den aan mijn hoofdactiviteiten, het 
schrijven van boeken en columns."

Niet onverwacht
Zijn terugtreden komt niet onver-
wacht. Juist door het schrijven van 
columns zorgde hij voor de nodige 
commotie in de raad. Columns 
in de Volkskrant en voor The Post 
Online, waarin hij de gebroeders 
Slewe veelvuldig bespreekt en dat 
niet in gunstige zin. De klacht die 
Rob Slewe hierover indiende bij de 
Raad voor de Journalistiek is vorige 
maand behandeld. De Raad doet bin-

nenkort uitspraak. 
Rob en diens broer Hans liggen al 
jaren overhoop met de gemeente 
Bloemendaal over uitbreiding op 
hun landgoed, Elswoutshoek in 
Overveen. De controverse leidde 
eerder dit jaar tot het aftreden van 

burgemeester Nederveen en Groen-
Links wethouder De Rooij. Fennema 
wordt als fractievoorzitter opge-
volgd door Martine Meuleman-Wier-
da, woonachtig in Bennebroek. Als 
raadslid wordt hij opgevolgd door 
Herbert Faber. x

Meindert Fennema stapt op
Fractievoorzitter GroenLinks geeft stokje over

Op een GroenLinks-discussiebijeenkomst eerder dit jaar in Vogelenzang: Mein-
dert Fennema (tweede van links), met naast zich zijn opvolgster als fractievoor-
zitter, Martine Meuleman. Uiterst rechts wethouder Kruijswijk (Foto: Marilou 
den Outer).

bennebroek - Na een periode van 
sloop is de Nijs Aannemer gestart met 
bouw en renovatie van het voormalige 
klooster in Bennebroek. Het St. Lucia 
klooster is na 9 jaar leegstand dan nu 
echt van de ondergang gered.

Na particulier initiatief heeft de 
aannemer nu het project onder 
handen. Het gehele klooster is 
vakkundig leeggehaald, rekening 
houdende met de wensen van de 
kopers. Ook het asbest is geheel 
verwijderd. De gevel is grotendeels 
al gerenoveerd, stenen zijn ver-
wijderd en waar mogelijk al weer 
opnieuw aangebracht inclusief het 
originele voegwerk. Wat twee jaar 
geleden begon met een droom en 
een hoop enthousiaste ideeën is nu 
daadwerkelijk gerealiseerd. Eerst 
het Bidhuisje wat geheel door brand 
werd verwoest, toen het park en 
nu dan echt het voormalige kloos-
ter. Er komen zowel woningen als 
appartementen. Alleen de wonin-
gen in de kapel zijn nog te koop. 
De parels in het project worden nu 
pas verkocht.
Kopers kunnen nu, na gedeeltelijke 

sloop, zien hoe groot en bijzonder 
het zal worden en waar de appar-
tementen worden gerealiseerd. Tij-
dens de open dag van zaterdag 19 
september en tijdens de landelijke 
open huizen dag ervaren de kandi-
daat kopers zelf hoe mooi het zal 
worden. Aannemer de Nijs is met 
recht een expert, eerder restaureer-
de ze Hageveld in Heemstede maar 
bijvoorbeeld ook de Hermitage in 
het centrum van Amsterdam. De 
gemeente Bloemendaal, de dorps-
raad maar ook de historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
zijn blij met de huidige ontwik-
kelingen en de renovatie. Alle drie 
de partijen hebben vanaf het begin 
hun steentje bijgedragen en dit suc-
ces is echt een schoolvoorbeeld van 
samenwerken. Belangstelling in de 
laatste 3 appartementen? Kom langs 
komende zaterdag tussen 11.00 en 
13.00 uur,de gastvrouwen van het 
St Lucia hebben verse koffie. x

St. Lucia is na leegstand
van de ondergang gered

Bouw en renovatie gestart

Er komen zowel woningen als appar-
tementen in het voormalige St. Lucia 
klooster (Foto: pr).

haarlem - Heeft men behoefte aan con-
tact, wil men andere mensen ontmoe-
ten, voelt men zich eenzaam? Men 
is hartelijk welkom op het Ontmoe-
tingsplein van Schoterhof aan het 
Plesmanplein 10. Het Ontmoetings-
plein is dé plek om elkaar te ontmoe-
ten, waar samen activiteiten kunnen 
worden ondernomen en waar altijd 
een kopje koffie klaar staat.

Het ontmoetingsplein is open van 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 16.30 uur. Het ontmoe-
tingsplein is een plek waar men 
zonder indicatie ook kan deelne-
men aan verschillende activitei-

ten, begeleid door professionele 
activiteitenbegeleiders en enthou-
siaste vrijwilligers. Op donderdag 
24 september, tijdens de 'week 
van de Ontmoeting' zal de officiële 
opening van het Ontmoetingsplein 
plaatsvinden.  Bij deze opening zal 
wethouder Jack van der Hoek aan-
wezig zijn en zal er na de opening 
een heerlijk Pannenkoekfestijn 
plaatsvinden. Vanaf 10.30 uur staat 
de koffie klaar en om 12.00 uur 
worden de pannenkoeken gebak-
ken. Voor meer informatie kan 
men contact opnemen met Annette 
Zuyderduyn, annette.zuyderduyn@
shdh.nl en/of tel. 023-5128200. x

Wethouder van der Hoek
opent Ontmoetingsplein

Dé plek om elkaar te ontmoeten

Tweetal wint stormparaplu
bij kraam KennemerZorg

bloemendaal - Het was 5 september een gezellige drukte op de jaarmarkt. Na 
een enigszins frisse start kwam er toch nog een zonnetje tevoorschijn en werd 
het al snel levendiger. KennemerZorg had zich goed voorbereid op de komst 
van geïnteresseerde dorpsgenoten. Velen bezochten de kraam van de thuis-
zorgorganisatie die topzorg levert in Kennemerland. Wanneer zij hun naam en 
telefoonnummer achterlieten maakten zij aanspraak op een stormparaplu. Uit 
de vele formulieren werden twee winnaars getrokken. Deze werden maandag 
gebeld en woensdag waren ze op kantoor om hun prijs in ontvangst te nemen. 
De gelukkige winnaars zijn dhr. Leo van Dijk uit Overveen en mevrouw Costerus 
uit Bloemendaal. Het team van KennemerZorg wenst dat ze veilig en droog de 
winter doorkomen. Met deze paraplu zal dat wel lukken! (Foto: pr). x

heemstede - Vrijdag 18 septem-
ber is er van 20.00 tot 21.00 uur 
een jongeren sportinloop op het 
sportpark Groenendaal. Gezel-
ligheid staat voorop, dus neem 
vrienden mee. Voetbal, hockey, 
honkbal, softbal? Alle sporten die 
jij leuk vindt, kunnen ze doen. Er 
is professionele begeleiding - de 
sportinloop is in samenwerking 
met SportSupport - en meedoen 
is helemaal gratis. Opgeven hoeft 
niet, kom gewoon langs. x

Sportinloop op
Groenendaal

bloemendaal - Wat kan men ver-
wachten bij een echtscheiding en 
wat kan men doen om de kinderen 
zo goed mogelijk te begeleiden? 
Op vrijdag 2 oktober van 10.00 tot 
11.30 uur kan men tips en tools 
krijgen van Christine van Rijcke-
vorsel (psychosociaal therapeut) 
en Jorinde Prinsen (speltherapeut). 
De ochtend vindt plaats in de Bibli-
otheek Bloemendaal aan de Korte 
Kleverlaan 9. De toegang is gratis. 
Vanwege een beperkt aantal plaat-
sen is het noodzakelijk een kaartje 
te reserveren via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. x

Scheiden doe
je nooit alleen
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Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 
een traditionele Thaise 
massage dan bent u hier 
op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 
2022 DA Haarlem 
amornmassage-wellness@kpnmail.nl 
www.amornthaimassage.com 
Tel: 023-5746801 
Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 
Zaterdag 10:00 - 18:00 
Zondag Gesloten

ANTIEKMARKT
 

HAARLEM , OP DE DREEF
 

zaterdag 19 september
 

Heeft u zelf Antiek ?
Huur kraam of

verkoop het het aan een
van mijn handelaren.

Info 06-10144717

7 x les
VAARBEWIJZEN

start maandag 21 sept.
in de Kennemersporthal,
Haarlem. Ervaren docent
leidt op voor het Vamex

examen.
Grote slagingskans!

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 33498338

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

YOGA/MASSAGE
Yoga in haarlemnoord op

ma.ocht/av.en
op wo.ocht..kleine groepen

ook 55+.Ook geef ik
ayurved.mas.integratieve

mas.en holisticpulsing
.Gerda Wenker
06-13029473

www.yogamassagepraktijk.
nl

wilt u van u oude
(bruikbare) spullen af?
wij halen alles gratis bij
u op binnen 1 dag de
opbrengst gaat naar
diverse goede doelen

0251809999
wij kopen ook in

KRINGLOOP
tweede kans

beverwijk

Ontslagvergoeding

19 September
t/m 25 oktober

Wij zijn er 
voor u
Wij helpen u met de zorg voor uw 
dementerende partner of ouder. 
Volg onze gratis training of lees ons boek 
‘Mantelzorg: geloof in eigen kunnen’. 

t 023 82 00 392
i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland
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Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos
Binnenweg 71

2101 JD Heemstede
023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

Raad heeft vertrouwen
in doelgroepenverkeer

heemstede - Tijdens de commissievergadering van 8 sep-
tember ging het met name over het doelgroepenverkeer 
en de opvang van vluchtelingen. Uitgangspunt van het 
doelgroepenverkeer is dat er één regiecentrale blijft die 
maatwerk levert op de vraag van de klant. De Raad compli-
menteerde de wethouder voor haar logistiek inzicht en ver-
nuft in het hoofdpijndossier. Naar aanleiding van het WMO 
klankbord werden er dringende adviezen meegedeeld aan 
de portefeuillehoudster. Wethouder Kuipers nam op haar 
beurt deze adviezen uiterst serieus, maar liet wel weten dat 
er ook moest gekeken worden naar haalbaarheid en reali-

teit. Volgens de wethouder kan de regiecentrale bekijken 
of het vervoer geregeld worden door gebruik maken van de 
KO-Bus, vrijwilligersvervoer of de bestaande dienstlijnen. 
Men trok de conclusie dat er geen ruimte is voor een AZC in 
Heemstede. Daarnaast zijn er geen gebouwen beschikbaar 
voor opvang. Ook is er geen plek voor containerhuisvesti-
ging. Heremans roept daarom de lokale bevolking op om 
met haalbare initiatieven te komen. Heemstede legt het 
vraagstuk bij de lokale samenleving. Een burgerbijeen-
komst moet daaraan bijdragen. De inwoners zullen hierover 
geïnformeerd worden (Tekst en foto: Denny Exel). x

heemstede - Berichten over vluchte-
lingen die vanuit landen als Syrië en 
Eritrea een veilige plek zoeken om 
te wonen en te leven domineren het 
nieuws. Ook inwoners van Heemstede 
worden geraakt door de beelden en 
verhalen en vragen zich af wat men 
gezamenlijk kan doen om te helpen. 
De gemeente wil deze betrokkenheid 
en energie die er in de Heemsteedse 
samenleving is, bijeenbrengen.

Men nodigt inwoners die willen 
meedenken en willen helpen van 
harte uit voor de inwonersbijeen-
komst 'Hoe helpt Heemstede?'. De 
gemeente Heemstede organiseert 
de bijeenkomst op woensdag 23 
september tussen 20.00 en 22.00 
uur in het raadhuis. Daar komt de 
vraag aan de orde: hoe kan Heem-
stede vluchtelingen helpen? Met 
elkaar kan men initiatieven en idee-
en delen, die kunnen bijdragen aan 
de opvang van vluchtelingen. 
Omdat er veel vragen en onduide-
lijkheden zijn over vluchtelingen, 
zullen vertegenwoordigers van 
het COA, Platform Opnieuw Thuis 

en Vluchtelingenwerk Noord-West 
Holland aan deze avond deelnemen. 
COA staat voor Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers en is verant-
woordelijk voor de opvang en huis-
vesting van vluchtelingen in Neder-
land. Het Platform Opnieuw Thuis 
helpt gemeenten bij het zoeken 
naar creatieve oplossingen voor de 
huisvesting van toegelaten vluch-
telingen. Vluchtelingenwerk biedt 
ondersteuning en begeleiding aan 
vluchtelingen in de opvangcentra 
en in gemeenten waar zij gehuis-
vest worden als zij een verblijfsver-
gunning hebben gekregen. 
Onder leiding van burgemeester 
Marianne Heeremans zal het pro-
gramma er als volgt uitzien: Inloop 
vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur 
geven het COA en de Stichting 
VluchtelingenWerk Noord-West 
Holland de nodige informatie. Daar-
na kan men met elkaar aan tafel om 
in kleine groepen ideeën en initia-
tieven uitwisselen. Tenslotte wordt 
de opbrengst besproken. Voor meer 
info: www.heemstede.nl. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. x

'Hoe helpt Heemstede?'
Bijeenkomst over vluchtelingen

vogelenzang - Kom zaterdag 19 sep-
tember tussen 13.00 en 16.00 uur 
kijken hoe boomverzorgers de grote 
oude bomen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen verzorgen. Ze 
doen dat op de Oude Beukenlaan, bij 
ingang Oase.

De boomverzorgers hebben ver-
schillende klimtechnieken om 
met behulp van touwen veilig in 
een boom te klimmen, een indruk-
wekkend gezicht. Er is plaats voor 
enkele kinderen om het zelf ook te 
proberen, uiteraard onder veilige 
begeleiding. De boswachters zijn 
ook van de partij en vertellen over 
de rijkdom van dood hout in het bos 
en de vele diertjes en planten die 
daarvan profiteren.  
Bij het bezoekerscentrum De Oran-
jekom (ingang Oase) geeft houtkun-
stenaar Jos Apeldoorn een demon-
stratie houtbewerking, waarbij hij 
zich laat leiden door de natuurlijke 
structuur van het hout. Zijn kunst-
werken zijn nu al in het bezoekers-

centrum te bewonderen. Septem-
ber is de maand van het hout in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Zaterdag 26 september kunnen 
kinderen bij bezoekerscentrum De 
Oranjekom hun eigen voederhuis of 
insectenhotel knutselen. Voor meer 
info: www.waternet.nl/AWD. x

Boompje klimmen in
de Waterleidingduinen

Het werk van de boomverzorger ziet 
er indrukwekkend uit (Foto: pr/Piet 
Broekhof).

haarlem - Zaterdag 19 september 
van 09.00 tot 16.30 uur vindt de 
de laatste antiekmarkt van het 
seizoen plaats. Op de sfeervolle 
Dreef zijn zo'n 100 kramen te 
bezoeken. Er zijn nog kramen te 
huur voor mensen die met antiek 
en brocante komen. De toegang 
tot de antiekmarkt is gratis. x

Antiekmarkt
op de Dreef

haarlem - Op zondag 20 september 
om 19.30 uur wordt in de Grote 
of St. Bavokerk een bijzonder con-
cert uitgevoerd door het ensemble 
Octagon. Het ensemble bestaat uit 
actieve zangers die hun jarenlan-
ge ervaring gebundeld hebben om 
in kleiner verband te kunnen con-
certeren. Octagon voert kleine a 
capella programma's uit en heeft 
zich daarnaast gespecialiseerd in 
werken van Buxtehude en Schütz. 
De cantate Actus Tragicus (begra-
feniscantate) is één van de eerste 
cantates van Bach, hij schreef 
deze cantate op 22-jarige leeftijd. 
De cantate vormt qua stijl, stem-
voering, instrumentele bezetting, 
compositie, theologische inhoud, 
kortom als algemeen concept een 
breuk met Bachs voorgangers en 
tijdgenoten. Tijdens deze avond 
speelt  Matteo Imbruno (organist 
van de Oude Kerk in Amsterdam) 
ook enkele orgelsoli op het koor-
orgel. De toegang is vrij (vrijwil-
lige bijdrage). x

Zomeravondmuziek
in Bavo met Bach

Motorrijder gaat er vandoor
bij alcoholcontrole en crasht

overveen - Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een verkeerson-
geval in Overveen. De man kwam rond middernacht langs een alcoholcontrole 
ter hoogte van het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg. De man wilde om 
nog onduidelijke reden niet gecontroleerd worden en ging er vandoor. Zo'n 100 
meter verderop ging het echter mis. De man kwam op het fietspad, raakte een 
hekwerk en kwam enkele meters verder tot stilstand. Een ambulance kwam met 
spoed ter plaatse om het slachtoffer te verzorgen. Na de eerste zorg is hij naar 
het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. Het is nog onduidelijk of de man 
(teveel) alcohol had genuttigd (Foto: Michel van Bergen). x

heemstede - Het gaat komende week 
gebeuren want de teller van de 
kassa komt in de buurt! Nog even en 
dan heeft de Dorcas kringloopwinkel 
aan de Havenstraat in Heemstede 
de 100.000 betalende klanten op de 
kassa staan!
De grote vraag is: wie is die 
100.000ste klant? De inschatting 
is het dat het komende vrijdag of 
misschien zaterdag gaat gebeuren. 
Zorg dat jij de 100.000ste klant bent 

en verdien 3 cadeaubonnen, want 
de Dorcas kringloopwinkel bestaat 
deze week ook nog eens 3 jaar.
Dorcas Heemstede is een kringloop-
winkel met ruim 80 vrijwilligers die 
allemaal werken voor het goede 
doel, onder andere de aanleg van 
waterpunten in Tanzania. De winkel 
is heel erg op zoek naar een nieuw 
pand. Heeft men tips: mail dan naar 
bestuurdorcasheemstede@gmail.
com. x

100.000ste klant bij de
Dorcas kringloopwinkel
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haarlem - Afgelopen vrijdag 11 sep-
tember werden jongeren uit Haarlem 
uitgedaagd om hun eigen competen-
ties en mogelijkheden te ontdekken, 
door diverse tests te ondergaan op 
het Stationsplein. Dit als onderdeel 
van de campagne #wordenwiejebent 
van Randstad Nederland. Het mobiele 
lab bezoekt tot en met 7 oktober in 
totaal vierentwintig steden door 
heel Nederland, waarvan Haarlem de 
zevende is. Merijn Snoek, wethouder 
van Onderwijs en Jeugd opende om 
stipt 12.00 uur het mobiele lab. 

door Nena Vlas

Waarom is dit mobiele lab nodig? 
"De jeugdwerkeloosheid is in 
Nederland nog steeds hoog en daar 
willen we op deze manier iets aan 
veranderen", aldus Meghan Tjerk-
stra, klantmanager bij Randstad. Zo 
is ruim één op de negen jongeren 
van 18 tot en met 26 jaar in Neder-
land werkloos. 
Dit is een aanzienlijk hoog percen-
tage. Daarom wil Randstad via het 
grootschalig programma #worden-
wiejebent in vijf weken 70.000 jon-
geren te bereiken en hen dichter 
bij werk te helpen. Hierbij is het 
van groot belang om jongeren te 
voorzien in advies dat beter inzicht 
geeft in hun talenten en persoon-
lijkheidskenmerken. Op die manier 
leren de partners om jongeren en 

werkgevers op een andere manier 
naar elkaar te laten kijken. "Je ziet 
vaak dat jongeren niet exact weten 
wat ze willen. We proberen ze daar-
om naar dit lab toe te trekken om 
ze te inspireren en helpen beter te 
zoeken naar wat bij ze past. Ofte-
wel om een indruk te geven van wat 
ze later uiteindelijk willen doen", 
aldus Meghan. "Zo verbreden we 
niet alleen hun horizon maar ook 
de kansen op de arbeidsmarkt."

Moderne techniek
In het lab worden jongeren vervol-
gens met behulp van experts en 
moderne techniek geadviseerd. Er 
wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt 
via Oculus Rift, een vernieuwende 
baanoriëntatie met een Virtual Rea-
lity-bril. "Met de '3D-bril' krijg je 
diverse vragen, waardoor je erach-
ter komt welke werkomgeving het 
best bij je past. Op die manier krijg 
je een idee wat een goede richting 
voor je zou kunnen zijn." Daarnaast 
gaan zij in gesprek met 'Professor 
Werkgeluk' over de waarde van 
geluk in het werk en met Mister 
Social bestuderen zij hun eigen 
online profielen. Iedereen maakt 
tegenwoordig immers gebruik van 
social media en zet daar veel per-
soonlijke informatie op. 

"Het is niet altijd handig om alles 
online te gooien als je naar een baan 
op zoek bent", wordt voornamelijk 
als advies gegeven. Ook kan er een 
professionele Linked-in profielfoto 
worden gemaakt, want een vakan-
tiefoto is leuk maar niet altijd het 
beste idee. Om het plaatje com-
pleet te maken ontvangen jonge-
ren kleuradvies en praktische tips 
over onder andere presentatie, de 
arbeidsmarkt en het CV. "We mer-
ken dat mensen vooral heel positief 
over Professor Werkgeluk zijn. Die 
helpt echt in te zien wat nou precies 
de drijfveren zijn, en hen gelukkig 
maakt", vertelt Meghan. Is deze 
campagne slechts gericht op jonge-
ren? "Nee, eigenlijk is de campagne 
voor iedereen. Zowel voor jongeren 
als voor ouderen, de werkeloosheid 
geldt immers voor de gehele samen-
leving. Er zijn ook zelfs een paar 
mensen met arbeidsbeperkingen 
langs gekomen. Daar was iemand 
van Randstad participatie voor aan-
wezig, die kon kijken wat er voor 
hem of haar nodig is."

Inzichten
En ondanks het mooie weer wordt 
het in de loop van de middag steeds 
drukker. Hoewel er enkelen waren 
die een afspraak hadden gemaakt, 
lopen de meesten nietsvermoedend 
langs en komen spontaan naar bin-
nen. "Ik zag het lab staan, dus ik ben 
even gaan kijken wat het inhield", 
verteld een jongen. En hij is net 
als vele anderen blij dat hij even is 
gaan kijken. "Ik vond het wel inte-
ressant. Ik kreeg wel wat inzichten 
van mezelf, waar ik eigenlijk nog 
nooit over na heb gedacht", lacht 
hij. Al met al dus een geslaagde dag? 
"Jazeker, het is heel tof dat er zo veel 
mensen langs zijn geweest", vertelt 
Meghan enthousiast. "Ik hoop dat 
zij allen iets aan het advies hebben 
gehad, en de juiste baan zullen vin-
den". x

Worden wie je bent

Wethouder Merijn Snoek en de directeur Randstad Nederland openen op het 
Stationsplein het #wordenwiejebent lab (Foto: Nena Vlas).
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niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

haarlem - Wat hebben succesvolle 
bedrijven als Amazon, Netflix, Apple, 
AirBnB, SnappCar, Nespresso, Bol.
com, Buurtzorg, Ikea, en Uber met 
elkaar gemeen? Ze zijn succesvol 
doordat ze een nieuw business model 
introduceerden en niet zozeer een 
nieuw product of nieuwe technolo-
gie.

Het negende college van 2015 vindt 
plaats op donderdag 24 september 
van 8.00 tot 9.00 uur in de Biblio-
theek op het station (open vanaf 
07.00 uur). Tijdens de Open Ochtend 
laat Astrid Oversier aan de hand van 
een aantal business modellen van 
bekende en minder bekende bedrij-
ven zien wat een business model is 
en hoe bedrijven zich met een busi-
ness model kunnen onderscheiden. 
En daarmee waarde creëren voor 
hun klanten en daar hun geld mee 
verdienen. Een business model is 
zeker niet alleen iets voor start-ups 
en multinationals. Astrid vindt een 
business model een must have voor 
elke ondernemer.
Astrid Oversier helpt met haar 
bedrijf 'Astrid in Business' onder-
nemers om met innovatieve busi-
ness modellen meer uit hun bedrijf 
te halen. Astrid (1981) groeide op 
in de regio Rotterdam. Vanuit ver-
schillende rollen is ze betrokken 

geweest bij Business Development. 
Haar ervaring ligt op het snijvlak 
van productontwikkeling, verkoop 
en marketing. Astrid ziet vaak kan-
sen die anderen (nóg) niet zien en 
weet deze kansen om te zetten in 
resultaat. Haar leitmotif 'If you can 
dream it you can do it' geldt voor 
haar privéleven èn bij haar zake-
lijke keuzes. Zo gaf zij 4 jaar gele-
den haar baan op om een half jaar 
alleen te reizen en in 2014 gaf zij tij-
dens haar zwangerschap wederom 
haar zekerheden op en startte haar 
bedrijf Astrid in Business. 
De moderne Bibliotheek neemt 
steeds meer de rol in van kennis-
centrum. Om hier meer verdieping 
aan te geven wil de Bibliotheek men-
sen inzicht bieden in hedendaagse 
onderwerpen als: internet, nieuwe 
media, creativiteit en ondernemer-
schap. De colleges beginnen vroeg 
(08.00) en zijn bedoeld om voor 
aanvang van het werk bij te wonen. 
Een specialist behandelt elk college 
een onderwerp vanuit zijn of haar 
expertise. De Bibliotheek zorgt voor 
een kop koffie of thee en een klein 
ontbijt. De colleges zijn gratis en 
kunnen gezien worden als werken, 
ter inspiratie, of als netwerken. 
Voor meer informatie kan men kij-
ken op www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. x

College op het station
Open Ochtend met Astrid Oversier

Astrid Oversier helpt met haar bedrijf 'Astrid in Business' ondernemers om met 
innovatieve business modellen meer uit hun bedrijf te halen (Foto: pr/MyPicsof-
People).

Motorrijder gewond
bij botsing met auto

bloemendaal - Een motorrijder is vorige week woensdagmiddag gewond geraakt 
bij een botsing met een auto. Om even over vier uur ging het op de Kennemerweg 
mis. Ter hoogte van de Dennenweg kwamen de motorrijder en de auto met elkaar 
in botsing. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. De motorrijder 
raakte door de aanrijding. gewond. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer 
eerste hulp verleend, en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. 
Agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval (Foto: Rowin 
van Diest). x

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding



  8



 9 



Nieuws donderdag 17 september 2015 10

Zaterdag 19 september

10.00-16.30 | Workshop kennisma-

king bloesemremedies 

Je maakt kennis met wat bloe-
semremedies zijn. Naast  de Bach 
bloesems worden ook andere bloe-
semremedies systemen besproken. 
Ook kun je ervaren hoe het is om 
met bloesemremedies te werken en 
voor jezelf uit te zoeken.  Werken 
met bloesemremedies is samen-
werken met de natuur in zijn puur-
ste vorm. Het is altijd weer mooi 
om te zien wat een ogenschijnlijk 
eenvoudige bloem teweeg kan 
brengen.
Marianne Nederstigt, Haarlem
10.00-15.00 | Visionboard work-

shop: ontdek de kracht van jouw 

persoonlijke collage 

In een inspirerende en veilige 
groepssetting maak je je echte 
behoefte, wens of droom zicht-
baar door het creëren van jouw 
persoonlijke visionboard (een 
diepwerkende collage). Het maken 
van een visionboard is een krach-
tige, speelse en voedende manier 
om jouw wezenlijke verlangen te 
verhelderen, te vertrouwen en in je 
leven te brengen.
Sabijn Arts, Haarlem

Zondag 20 september

10.00-12.00 | Bewust wandelen in 

de Duinen van Natuurgebied Duin en 

Kruidberg

De workshop bestaat uit: Kennis-
maken met koffie of thee, uitleg 
over wat we gaan doen, lopen op 
schoenen met uitleg over bewust 
lopen en wat er daardoor veran-
dert, lopen op bloten voeten en de 
verschillen ervaren. Na afloop me 
elkaar evalueren. 
Robin Captijn, Santpoort Noord
13.30-16.30 | Finger-Hand Yoga mas-

sage en Okido-style Do-In oefeningen 

Finger-Hand Yoga: laagdrempe-
lig, makkelijk, direct effect. Meer 
ontspanning, vrijer ademen, soe-
pelheid in gewrichten en spieren. 
Finger-Hand Yoga kan je zittend, 
staand, liggend, lopend doen, over-
al. Vingers, handpalm en handrug 
hebben net als de voeten een ver-
binding met andere lichaamsdelen.
Lucia Ten-Jet Foei, Haarlem

Maandag 21 september

20.00 - 22.00 | Start Najaarscursus 

Kunstzinnige Proeverij

Deze najaarscursus is een cursus 
met hele verschillende technieken 
en informatie. Het brengt je dichter 
bij jezelf en je leert jezelf beter 
kennen, maar je leert ook allerlei 
technieken die je thuis (met je kin-
deren) kunt ondernemen en verder 
kan ontwikkelen.
Sandra Keizer, Hillegom

Dinsdag 22 september

19.15-21.45 | Familieopstellingen met 

de 5 transformaties 

In deze opstelling kun je contact 
maken met de 5 basale krachten in 
jou. Het brengt je meer in balans.
Mia Macke, Haarlem
19.00-21.00 | Informatieavond voor 

de opleiding Helen van de interne 

organen 

Deze opleiding integreert de ken-
nis van de traditionele Russische 
orgaanmassage doorgegeven door 
Ahamkara  Shaman uit de Altai en 
de kennis over de oorspronkelijke 
kwaliteit van de interne organen 
uit het Chinese Daoisme, gegeven 
door Universal Healing Tao instruc-
trice Dirkje Veltman.
Villa533, Vijfhuizen

Woensdag 23 september

20.00-20.00 | Lessen in Geluk 

Ieder mens verlangt ernaar gelukkig 
te zijn. Sterker nog, iedereen is er 

voortdurend bewust of onbewust 
mee bezig. Hoe harder we proberen 
gelukkiger te worden, hoe minder 
succesvol we vaak zijn. Simpelweg 
omdat we ons richten op de ver-
keerde dingen. Onze denkbeelden 
waar we gelukkig van denken te 
worden, kloppen niet. Daardoor 
zoeken we in de verkeerde richting.
Irene Verweij, IJmuiden

Donderdag 24 september

14.00-16.00 | Kennismakings work-

shop All in the Family 

Vanaf september starten we met 
een serie van telkens drie donder-
dag  middagen die gaan over crea-
tiever omgaan met je familie. Voor 
velen is je eigen familie een bron 
van verhalen maar ook van ergernis 
en veel  gedoe. Ook als personen 
niet meer in leven zijn, verhoud je 
je tot hen, in herinnering en emo-
ties. We starten  de eerste serie met 
een onderzoek naar  de relatie met 
je moeder 
Eva Durlacher, Haarlem
19.15-20.15 | Mindful yoga voor 

meer rust in lichaam en geest

Mindful Yoga is een combinatie van 
yoga houdingen, adem oefeningen 
en meditatie vormen uit de mind-
fulness. Je oefent jezelf in het doen 
van yoga met volle aandacht. Door 
te leren zijn in het moment, ervaar 
je meer rust in lichaam en geest. 
Daarnaast geeft het beoefenen van 
yoga, souplesse en kracht aan het 
lichaam. Zo wordt zowel de ont-
spanning als de vitaliteit bevordert 
en leer je beter omgaan met stress 
en emoties.
Marian van Breukelen, Overveen

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Workshop Visionboard met Sabijn 
Arts. x

Lessen in Geluk met Irene Verweij. x

Mindful Yoga met Marian van Breu-
kelen. x

haarlem - De zware zomerstorm 
van afgelopen 25 juli staat veel 
mensen nog helder voor ogen. 
Zo’n 452 bomen woeien door dit 
natuurgeweld om. Dit is nog exclu-
sief de bomen die in de Haarlem-
merhout bezweken. Hier zijn zo’n 
75 bomen omgevallen of bescha-
digd. De omgewaaide bomen zijn in 
stukken gezaagd en worden vanaf 
vier tijdelijke stortplekken naar 
Spaarnelanden vervoerd. Naar ver-
wachting is over twee weken alles 
opgeruimd.

Zowel bij de gemeente Haarlem 
als bij Spaarnelanden komen nog 
steeds ideeën binnen voor een 
goede bestemming van het hout. 
Het maken van bankjes of ander 
straatmeubilair voor de openbare 
ruimte is vaak genoemd als idee. 
De gemeente, Spaarnelanden en 
Nederlands Hout zijn in overleg 
om te kijken hoe het Haarlemse 
stormhout omgezet kan worden 
in te adopteren bankjes.

Van de omgewaaide bomen blijkt 
een behoorlijk deel populieren 
te zijn. Deze bomensoort is in 
verhouding zwaarder getroffen 
door de storm omdat een popu-
lier snelgroeiend is en daardoor 
uit zacht hout bestaat. Dit hout 
is niet geschikt om duurzame 
producten van te maken. Wel 
kan dit hout prima dienst doen 
als educatiemateriaal bij scho-
len en instellingen. Hiervoor 
kwamen al meerdere verzoeken 
binnen. Schijven van boomstam-
men kunnen bijvoorbeeld wor-
den gebruikt om jaarringen te 
tellen bij biologieles. Of er kun-
nen vogelhuisjes van worden 
gemaakt. Scholen die interesse 
hebben in hout kunnen zich 
melden bij Spaarnelanden via 
communicatie@spaarnelanden.
nl en/of tel. 023-7517200. Het 

hout van mindere kwaliteit dat 
uiteindelijk overblijft, krijgt een 
nieuw leven als spaanplaat, pal-
let of biomassa. Daarmee wordt 
ook dit hout nuttig hergebruikt.

Stronken verwijderen
De stronken van de omgewaaide 
bomen zullen nog maanden te 
zien zijn in de stad. Het verwijde-
ren hiervan vergt behoorlijk wat 
voorbereiding. Er moeten speci-
ale machines worden ingehuurd 
die de zogenoemde boomstobbe 
uitfrezen. Hierna wordt al het 
materiaal uit het gat verwijderd 
en daarna wordt het gat alvast 
opgevuld met grond die geschikt 
is voor de groei van bomen. De 
plekken die gevaarlijke situaties 
kunnen opleveren, worden als 
eerste aangepakt. Daarna zullen 
de stronken per wijk worden ver-
wijderd. Het herbeplanten met 
nieuwe bomen zal tot en met 
2019 duren. x

Stormhout krijgt een
goede bestemming

Herbeplanten zal tot en met 2019 duren

Zo’n 452 bomen woeien tijdens de zware zomerstorm van 25 juli om. Dit is nog 
exclusief de bomen die in de Haarlemmerhout bezweken (Archieffoto: Michel 
van Bergen).

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag bereiden de Casca 
koks in Eethuis de Luifel aan de 
Herenweg 96 een gezonde en 
betaalbare maaltijd. Twee keer 
per maand is er ook een thema-
maaltijd. Op dinsdag 22 septem-
ber is dat een Specialiteitenmenu, 
met vooraf een feuillette met 
gerookte zalm. Daarna spercie-
boontjes in spek gerold, aardap-
pelkroketjes, rosbief met rode 
wijnsaus en gemengde salade. En 
toe een vanille-bramenmousse 
met slagroom in een sorbetglas 
geserveerd. Men kan tussen 17.15 
en 18.00 uur aan tafel. Aanschui-
ven aan de stamtafel, voor men-
sen die alleen komen maar graag 
samen willen eten, kan om 17.45 
uur. Kosten: € 9,95. Reserveren 
kan tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf via tel. 023-5483828. x

Themamaaltijd
Eethuis de Luifel

DEFINITIEF ONTHAREN

Haarlem - Medisch Lasercentrum Haarlem staat op nummer 1 op het gebied 
van definitief ontharen. De dames Angela Durge en Sonja Venema hebben 

jarenlange ervaring en werken ook met de nieuwste technologie, 
de Alexandrite laser Gentle Lase pro.

De zomer is bijna voorbij en er zijn weer heel wat scheermesjes gebruikt. 
Bij Medisch Lasercentrum Haarlem is dat niet meer nodig. 

Start nu met de behandeling dan bent u volgend jaar zomer haarvrij.
Nooit meer scheren dat wil toch iedereen. 

Zowel voor dames als heren staan de deuren open.
Ook voor kalk/schimmel nagels, beenvaatjes, tattoo verwijderen kunnen 

klanten behandeld worden. 
Medisch Lasercentrum Haarlem Staten Bolwerk 1 2011 MK Haarlem 

T. 06-25015284         023-7852264
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haarlem - In een snel veranderende 
wereld hebben we allemaal behoefte 
aan een plek waar we ons vertrouwd 
en geborgen voelen, waar we thuis 
zijn. Maar wat is je thuis eigenlijk? 
Is dat de plek waar je geboren bent, 
waar je ouders vandaan komen, of 
waar je liefje woont? En waarom gaan 
mensen weg van huis, waarom verla-
ten ze huis en haard om ergens anders 
opnieuw te beginnen? De Haarlemse 
stichting Studio Harthout speelt op 
18, 20, 25 en 26 september 'Thuis-
vaart', een locatietheatervoorstelling 
over het thema 'Thuis'.

Studio Harthout is een aantal jaren 
geleden ontstaan vanuit een droom 
om met amateurspelers en -muzi-
kanten voorstellingen op bijzon-
dere plekken te maken. De stich-
ting heeft geen vaste leden, maar 
brengt voor elke productie mensen 
bij elkaar, die iets kunnen bijdra-
gen aan het thema. Acteurs, muzi-
kanten, dansers, filmers, scenario-
schrijvers, koks en theatermakers: 
iedereen is welkom. 'Thuisvaart' is 
de derde productie van Studio Hart-
hout.
Mieke Bergkamp, samen met 
Hanneke Beelen en Caroline van 
Amerongen oprichter van Studio 
Harthout, bedacht het concept. Zij 
is al jarenlang gefascineerd door 
de vraag wat nou eigenlijk van 
een plek op aarde je thuis maakt. 
"Eigenlijk begon het al toen ik voor 
het eerst het verhaal van Odys-
seus las. Na de Trojaanse oorlog is 
deze Griekse held meer dan 10 jaar 
bezig geweest om overzee weer 
thuis in zijn eigen koninkrijk, bij 
zijn vrouw en kind te komen. De 
wind dreef hem steeds weer naar 
een ander eiland; soms vond hij 
daar rampspoed, soms geluk. Maar 
steeds weer bleef hij verlangen naar 
zijn eigen eiland." 

Scenes
Die tocht over het water komt 
prominent terug in 'Thuisvaart'. 
In het stuk wordt het begrip thuis 
onderzocht in een aantal scenes, 
die zich afspelen langs het Spaarne 

en enkele grachten. Het publiek 
gaat in boten langs de locaties, en 
maakt zo zelf een tocht naar huis 
mee. In de scenes maakt men ken-
nis met doodgewone Haarlemmers, 
die zich hier thuis lijken te voelen, 
maar toch vertrekken. Hoe komt 
dat?
Bergkamp: "Een kennis verhuisde 
onlangs naar een voor haar totaal 
onbekende streek, om bij haar 
geliefde te gaan wonen. Ze liet haar 
kinderen, vrienden en werk hier 
achter, en maakte een geheel nieu-
we start. Dat intrigeert me: is thuis 
een flexibel begrip, dat niet gebon-
den is aan albestaande relaties of 
aan vertrouwde locaties? Kun je in 
een vreemde omgeving een nieuw 
thuis maken?" Ook de jongeren die 
naar het voor hen onbekende Syrie 
vertrekken om daar te gaan strij-
den zetten haar aan het denken. 
"Zij zien daar veel meer een thuis 
dan hier, in Europa. Waar heeft dat 
mee te maken? Is thuis een men-
tale constructie, los van de plek 
op aarde waar je bent geboren en 
opgegroeid?"
Met regisseur Liset Stokx en de 
acteurs en muzikanten van Studio 
Harthout werkte ze deze vragen 
uit. In beelden, teksten en muziek. 
Samen onderzochten ze wat hen 
een 'thuisgevoel' gaf, of juist niet. 
"In de uiteindelijke voorstelling 
vind je veel van deze elementen 
terug: flarden van gedichten van 
Rutger Kopland en Toon Tellegen 
bijvoorbeeld, die de innerlijke rust 
van je ergens thuis voelen zo mooi 
weten te verwoorden. Maar ook de 
geur van soep, songs over thuis en 
-als contrapunt-beelden uit de film 
Don't Look Now, die zo sterk het 
gevoel van afgesneden van thuis 
opriepen."
Met een even enthousiaste groep 
vrijwilligers en met hulp van Haar-
lemse particulieren en subsidies en 
services van verschillende organi-

saties werden de scenes vervolgens 
vormgegeven. De voorstelling is uit-
eindelijk een mozaiek aan ervarin-
gen geworden en houdt het midden 
tussen aanschuiven aan tafel bij je 
moeder thuis, een rondvaart door 
de grachten, een voorstelling met 
thrillerelementen en een muzikale 
ode aan het begrip thuis. 
Het belangrijkste element is Haar-
lem zelf. "We zijn allemaal echte 
muggen, hier geboren en getogen. 
En we willen hier geen van allen 
weg", zegt Bergkamp enthousiast. 
"Soms verfoei ik de Damiaatjes, 
maar altijd weet ik: dat is het geluid 
van thuis!" In de stad spelen was 
hun grootste wens en na succes-
volle locatievoorstellingen in het 
Fort bij Edam en in Ransdorp gaat 
hun droom nu in vervulling. 'THuis-
vaart' heeft de mooiste Haarlemse 
plekken als podium, en, helemaal 
fantastisch, als begin- en eindpunt 
museumcafe Thuys. Voor meer info: 
www.studioharthout.nl. x

Over het water op
zoek naar je thuis

Haarlems locatietheater op en rond het Spaarne

Studio Harthout is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit een droom om met 
amateurspelers en -muzikanten voorstellingen op bijzondere plekken te maken. 
De stichting heeft geen vaste leden, maar brengt voor elke productie mensen bij 
elkaar, die iets kunnen bijdragen aan het thema (Foto: pr).

aerdenhout - Samen Marialiede-
ren zingen. In de Antoniuskerk, 
Sparrenlaan 9, wordt dit jaarlijks 
gedaan. Dit jaar vindt de Marialie-
derenavond woensdag 7 oktober 
vanaf 19.15 uur plaats. Het geheel 
komt tot stand met medewerking 
van het Antonius & Pauluskoor. 
De Antoniuskerk is ontstaan van-
uit de wens om een Mariakapel te 
vestigen. Bisschop Callier gaf deze 
toestemming onder de voorwaar-
den dat de kapel onderdeel zou 
zijn van een toekomstige paro-
chiekerk. De huidige sacraments-
kapel is tegelijk de Mariakapel. 
Tot in de jaren zeventig was deze 
kapel altijd geopend (Foto: Chris-
ta Warmerdam). x

Marialiederen in
de Antoniuskerk

heemstede - Winkeliersvereniging 
Winkel Centrum Heemstede 
organiseert zaterdag 26 septem-
ber voor de derde keer op rij een 
spectaculaire modeshow. Zeker 18 
ondernemers showen de najaars-
mode van 2015. Deze vindt om 
13.00, 14.00 en 15.00 uur plaats 
tussen de terrassen van Family en 
Batifol op de sfeervolle catwalk. 
Elke show duurt 40 minuten. De 
presentatie is in handen van Beryl 
van Praag (Foto: pr). x

Winkeliers tonen
najaarsmode 2015

haarlem - Houd je aan het einde van 
je geld een stuk maand over? Of 
wil je een beter overzicht op en 
inzicht in je geldzaken? Kom dan 
naar de workshop op donderdag 
24 september van 19.30 tot 21.30 
uur in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum aan de Gasthuisstraat 
32. De toegang is gratis. Reser-
veer je kaartje via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. De 
workshop wordt gegeven door het 
Preventieteam van de gemeente 
Haarlem. x

Uitkomen met
je inkomen

haarlem - COC Kennemerland is op 
zoek naar vrijwilligers voor het 
voorlichtersteam voor de middel-
bare scholen. Potentiële voorlich-
ters, scholen en geïnteresseerden 
zijn van harte uitgenodigd om op 
woensdag 23 september om 20.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) een 
demonstratieles van het voorlich-
tingsteam van COC Kennemerland 
bij te wonen in De Pletterij aan de 
Lange Herenvest 122. Tijdens deze 
les worden (delen van) de methode 
die is ontwikkeld voor het vmbo 
en de werkwijze tijdens een les 
gedemonstreerd. Daarnaast zijn 
er vrijwilligers aanwezig om vra-
gen te beantwoorden. Deelname 
is gratis, aanmelden is gewenst 
en kan via voorlichting@coc-ken-
nemerland.nl. x

Durf jij uit de
kast te komen?

haarlem - Het seizoen 2015 van 
'Zomeravondmuziek in de Bavo' 
is ook dit jaar in velerlei opzich-
ten succesvol geweest met een 
gevarieerd programma van inter-
nationale koren, Evensongs, en 
(orgel)concerten. Het bezoekers-
aantal is ten opzichte van vorig 
jaar weer gestegen tot bijna 3.000 
bezoekers. De reeks wordt op 
zondag 27 september om 19.00 
uur afgesloten met een optreden 
van het Zwitserse topjongenskoor 
'Singknaben der St. Ursen Kathe-
drale' uit Solothurn. De toegang is 
vrij (vrijwillige bijdrage). x

Zwitsers topkoor
in de St. Bavo

bloemendaal - Zondag 20 septem-
ber is Meindert Fennema, emeri-
tus hoogleraar Politieke theorie 
van etnische verhoudingen aan 
de Universiteit van Amsterdam, 
om 16.00 uur te gast bij Areopa-
gus Bloemendaal. In de Dorpskerk 
aan het Kerkplein spreekt Ad van 
Nieuwpoort met hem over ideolo-
gieën en waar hij nu staat. Onlangs 
verscheen van zijn hand 'Goed 
fout, herinneringen van een mee-
loper'. Hierin kijkt hij terug op 
zijn vormende studentenjaren bij 
het Utrechtsch Studenten Corps 
(USC) en op zijn tijd als lid van de 
voormalige Communistische Par-
tij Nederland (CPN). Een impone-
rend beeld van een vervlogen tijd. 
Wat hebben we daarvan geleerd? 
Genoeg onderwerpen voor weer 
een boeiend gesprek. x

Meeloper of
dwarsligger

Meindert Fennema (Foto: pr/Maria 
van Rooijen).

heemstede - Een mobiel die zacht-
jes meedeint op een zuchtje wind 
met vlinders, libelles en bloemen 
is erg leuk om op een kinderkamer 
te hangen. Woensdag 23 kunnen 
kinderen van 5 tot 10 jaar er zelf 
eentje maken bij de Knutselclub 
van 13.30 tot 15.00 uur in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11. De kosten 
per keer zijn € 5,-, een kaart voor 
vijf keer kost € 22,50. Aanmelden 
kan via tel. 023-5483828.Kijk voor 
meer info op www.casca.nl. x

Mobiel maken
bij Knutselclub

heemstede - Bijna iedere week draait 
er bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, een film in de Theaterzaal. 
Woensdag 23 september is dat om 
20.00 uur een Nederlandse roman-
tische komedie over het leven van 
vier goede vriendinnen. Een nood-
lottig en bizar ongeval voert hen 
naar de besneeuwde bergtoppen 
van Oostenrijk. Entree: € 7,-. Reser-
veren kan via tel. 023-5483828. x

Het leven van
vier vriendinnen

haarlem - Ook zo’n zin in de jaar-
lijkse dag over paddenstoelen op 
Landgoed Elswout op zondag 4 
oktober? Als voorbereiding op 
dit unieke evenement en om de 
kennis over paddenstoelen bij te 
spijkeren, organiseert IVN Zuid-
Kennemerland op dinsdag 29 sep-
tember om 20.00 uur een lezing 
over dit boeiende onderwerp ddor 
Leo van der Brugge. Locatie is het 
NME aan de Kleverlaan. De toe-
gang is gratis en vooraf aanmel-
den is niet nodig. Voor meer info: 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. x

IVN-lezing over
paddenstoelen
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Amateurtoneel in beeld
'Alberdingk Thijm in de schijnwerpers'

haarlem - In het Gasthuis van Museum Haarlem is vanaf 
heden een expositie te zien over Rederijkerskamer Alber-
dingk Thijm. Deze Haarlemse toneelvereniging, één van 
de oudste in het land, viert dit jaar haar 125 jarig bestaan. 
In 1890 werd de vereniging opgericht vanuit de Roomsch 
Katholieke Volksbond en vernoemd naar Joseph Albertus 
Alberdingk Thijm, een voor die tijd vooruitstrevende letter-
kundige criticus en toneelkenner. Vanaf het begin was het 
repertoire breed en dit is altijd zo gebleven. Klassiekers, 
tragikomedies en blijspelen, maar ook kluchten en experi-

mentele voorstellingen. Thijm was en is van alle markten 
thuis. Deze tentoonstelling is ingericht met objecten uit het 
rijke Alberdingk Thijm archief. 125 jaar Haarlems amateur-
theater wordt zichtbaar met foto's, programmaboekjes, 
recensies, filmopnames, medailles en het verenigings-
vaandel. Een uniek inkijkje in een Haarlems toneelverleden 
voor 'Boeren, Burgers en Buitenlui'. 'Alberdingk Thijm in de 
schijnwerpers' is dagelijks te zien tot en met 25 oktober in 
het Gasthuis van Museum Haarlem aan het Groot Heilig-
land 47 (Foto: pr). x

haarlem - Met een nominatie voor 
beste jeugdvoorstelling 2014 op zak 
en lovende pers brengt de Haarlemse 
theaterproducent Henrike van Enge-
lenburg voor de laatste keer de fanta-
sie van Paul Biegel ten tonele. Zondag 
4 oktober speelt De kleine kapitein 
een thuiswedstrijd in Stadsschouw-
burg Haarlem. De avontuurlijkste 
voorstelling ooit, waar jong en oud 
kunnen wegdromen bij de prachtige 
verhalen over De Nooitlek, het Eiland 
van Groot en Groei, De Spookstad en 
het Toverschip.

De kleine kapitein (gespeeld door 
Arjan Smit, vaste bewoner van 
Sesamstraat) gaat over een jongen 
die op zoek gaat naar het Eiland 
van Groot en Groei, samen met zijn 
vrienden dikke druif, bange Toontje 
en Marinka. Een grijze schipper ver-
telt hoe ooit een kleine kapitein een 
boot heeft gemaakt van alle spullen 
die hij vond: de Nooitlek. Hij begint 

een boot te maken van alles wat er 
tijdens de storm is aangespoeld: 
stukken hout, een kist, een stuk 
van een bed, een oude emmer. De 
kinderen gaan hem helpen. Dit is 
het begin van een groot avontuur.
Bezoekers maken kans op een zeil-
boot. De schouwburg roept kinderen 
op om verkleed naar de voorstelling 
te komen als kapitein, zeebonk of 
scheepsmatroos. Door het plaatsen 
van de foto op je Facebook en die te 
delen met De kleine kapitein www.
facebook.com/dekleinekapitein 
doe je mee aan de winactie. Aan het 
einde van de theatertournee wordt 
de winnaar gekozen. De zeilboot 
(Optimist) wordt aangeboden door 
Delta Lloyd, partner van de Neder-
landse watersport.
Kaarten voor de voorstelling op 
zondag 4 oktober in de Haarlemse 
Stadsschouwburg kunnen gekocht 
worden via de website www.thea-
ter-haarlem.nl. x

'De kleine kapitein'
speelt thuiswedstrijd

De fantasie van Paul Biegel

'De kleine kapitein' van de Haarlemse schrijver Paul Biegel in de Haarlemse 
Stadsschouwburg door een Haarlemse producent (Foto: pr).

haarlem - Burgemeester Bernt 
Schneiders heropent zaterdag 19 
september om 11.00 uur wijkcen-
trum Europawijk aan de Laan van 
Berlijn in Schalkwijk. Welzijnsorga-
nisatie DOCK Haarlem heeft het wijk-
centrum in de zomermaanden een 
ingrijpende metamorfose gegeven 
om tegemoet te komen aan de vraag 
naar passend aanbod van diverse 
doelgroepen. 

De opening door de burgervader 
wordt begeleid door muziek van 
respectievelijk drumband Jong 
Damiate en band Ongeremd. 
Om 11.15 is publiek welkom om 
onder genot van een drankje het 
wijkcentrum te bekijken en deel 
te nemen aan diverse workshops. 
Voor de kinderen zijn diverse acti-
viteiten georganiseerd en is er een 
springkussen.
Door de metamorfose van het 
wijkcentrum en de impact daar-
van op het hele westelijke deel 
van Schalkwijk verbindt DOCK 

Haarlem een prijsvraag voor een 
nieuwe naam aan de gereno-
veerde locatie. Bezoekers kunnen 
zaterdag hun ideeën inbrengen 
en hiermee een verzorgd diner 
winnen door de vaste kookploeg 
van DOCK Haarlem: De Kleurrijke 
Keuken.
DOCK Haarlem werkt in opdracht 
van de gemeente Haarlem in de 
stadsdelen Schalkwijk, Oost en 
Noord. Het beleid van de gemeente 
is leidend voor het brede aanbod: 
van kinder- tot ouderenwerk. In 
Haarlem beheert DOCK drie grote 
wijkcentra en bijna tien accom-
modaties waar men zich richt op 
specifieke groepen, zoals ouders 
en opvoeders, startende onder-
nemers, actieve wijkbewoners en 
natuurlijk jongeren. Voor meer 
info: www.dock.nl/haarlem. x

Burgemeester heropent
Wijkcentrum Europawijk

Wie verzint de nieuwe naam?

Welzijnsorganisatie DOCK Haarlem 
heeft het wijkcentrum in de zomer-
maanden een ingrijpende metamor-
fose gegeven (Foto: pr).

haarlem - Altijd al eens een keer 
schitterende kerstliederen willen 
zingen? Dat kan! Een kerstprojekt-
koor met de naam Xmas Angels stu-
deert naast het al oude standaard 
repertoir prachtige kerstliederen in 
onder leiding van Peter Duval Slot-
houwer ingestudeerd. Slechts 15 
repetities en vervolgens 4 à 5 optre-
dens met combo in diverse verzor-
gingstehuizen etc. De rrepetities 
zijn iedere dinsdagavond van 19.30 
tot 21.00 uur in de Immanuelkerk 
aan de van Egmondstraat 7. Men is 
op dinsdag 8 september van start 
gegaan maar men is nog van harte 
welkom om aan te sluiten. De kos-
ten bedragen € 25,--. Aanmelden 
kan via peterduval@hotmail.com. x

Meezingen met
de Xmas Angels

haarlem - In het kader van de jaar-
lijkse nationale Coming Out Dag 
organiseert COC Kennemerland 
op 10 oktober om 20.30 uur een 
Coming Out Party voor jong en 
oud in Café De Lange Heer aan 
de Herenstraat 6 zw, Iedereen is 
welkom, of je nu al jaren uit de 
kast bent of nog maar net: Kom het 
vieren en neem je vrienden mee. 
Tevens mogelijk om op de avond 
zelf eruit te komen. Met popquiz, 
swingen en zingen, lekkere hapjes 
en meer. De entree is gratis. Leden 
van het COC krijgen het eerste 
drankje gratis. x

In de kast, 
uit de kast

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

haarlem - Het maandelijkse open 
podium heeft vanaf dinsdag 22 sep-
tember zijn thuisbasis op Spaarne 
94 waar 'Appel, brasserie en podium' 
is gevestigd. De seizoensopening is 
een onderonsje met dichterskring 'De 
Nieuwe Egelantier' die zijn twintigja-
rig bestaan opluistert met de uitgave 
van een luxe poëziekalender.

Jarenlang huisde het open podium 
van De Haarlemse Dichtlijn in 
taverne De Waag tot het in 2013 
naar lunchrestaurant Staal aan de 
Gedempte Oude Gracht vertrok. 
Na twee seizoenen keert de poëzie 
terug aan het Spaarne. 'Appel bras-
serie en podium' wordt de nieuwe 
thuisbasis. Deze locatie werd afge-
lopen Hemelvaartsdag al beproefd 
als een van de podia tijdens het 
jaarlijkse poëziefestival en is goed 
bevallen.
Met de nieuwe uitbaters van Spaar-
ne 94, Saskia en Lex, zijn afspraken 

gemaakt voor het komend seizoen. 
Zij zijn blij met de komst van De 
Haarlemse Dichtlijn. Achter de gevel 
wordt momenteel hard gewerkt om 
de brasserie te transformeren tot 
een voor Haarlem unieke eetgele-
genheid met Franse Keuken.
Het open podium van De Haarlem-
se Dichtlijn is er elke vierde dins-
dag van de maand, start om 20.00 
uur en wordt om 22.00 uur afgeslo-
ten door stadsdichter Nuel Gieles. 
De presentatie is bij toerbeurt in 
handen van Anneruth Wibaut en 
Marten Janse. Publiek en dichters 
zijn welkom! Wie z'n gedichten 
wil voordragen op het podium, kan 
zich het beste vooraf aanmelden 
via podia@haarlemsedichtlijn.nl. 
Vooraf kan er gezellig meegegeten 
worden in de brasserie. Reserveren 
kan via ditzelfde mailadres. Het 
poëzieprogramma is gratis, diner 
en drankjes natuurlijk niet. x

De Haarlemse Dichtlijn keert
weer terug aan het Spaarne
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Ook adverteren in deze rubriek
Cursussen, Opleidingen

en Trainingen?
neem contact op met de 

afdeling verkoop 071 - 3619323

jeugdjudolessen in de Sportkerk 
op maandagmiddag

Floresstraat 47 – HAARLEM
mail: contact@oyama.nl

Facebook: www.facebook.com/oyamahaarlem
mobiel: 06 -10654258

www.schrijfpedagogischehulp.nl

0252-672759

Inschrijving zomerlessen 2015!

StudieKeuzeKantoor geeft jongeren 
bijna volledig assessment programma.

Het StudieKeuzeKantoor zit in Haarlem en Den Haag 
en daarin werken een enthousiaste loopbaanadviseur en 
A&O Psycholoog. Carmen en Erna kennen elkaar van 
het werk bij een assessmentbureau en hebben daar veel 
ervaring opgedaan met loopbaanonderzoeken. Veel 
werkenden hebben ergens in hun loopbaan wel zo’n 
assessment gedaan. Het is een mooie methode die dui-
delijkheid geeft over wie je bent en wat er bij je past.
Ze waren allebei ook al bezig met studenten en scholie-
ren en zochten naar betere manieren om scholieren en 
studenten te helpen met hun studiekeuze.
Ze hebben daarom die methode aangepast en geschikt 
gemaakt voor studenten en scholieren. Alleen de rollen-
spelen laten ze er uit.  Scholieren en Studenten kunnen 
nu in een dag een uitgebreid programma doorlopen dat 
een scherp beeld geeft van wie ze zijn en welke studie-
richtingen daarbij passen. 

Meer weten? 
Open avond 30 september Haarlem, 28 oktober 
Haarlem, 29 oktober Den Haag.

Haarlem - Sportclub OYAMA is gestart met 
jeugdjudo in de Sportkerk in de Floresstraat 
47 in Haarlem. Op maandagmiddag van 
16:00 tot 17:00 uur kunnen kinderen een uur 
stoeien op de grote judomat.  Judo is een 
hele goede sport voor kinderen. Ze leren om 
respectvol met elkaar om te gaan; je doet 
een ander geen pijn en je stopt als de ander 
dat aangeeft. Na een partijtje bedank je je 
tegenstander. 
Judo leert kinderen hun mannetje te staan
Judo is uitermate geschikt om de weerbaar-
heid van kinderen en jongeren te verbeteren. 

Het is goed dat een kind zelfstandig bezig 
is. Het kan zich hierdoor gaan ontplooien 
en bouwt tegelijkertijd een zelfvertrouwen 
op. Het stoei-element, het samenwerken, 
direct lichamelijk contact, conditie, gedrag 
en discipline, zijn  aspecten van de judo sport 
die het kind helpen om zich goed te kunnen 
ontplooien. Daar heeft een kind voor het 
verdere leven plezier van.
 Alle spieren worden gebruikt
Judo is voor de lichamelijke ontwikkeling 
de beste keus die je op sportgebied kunt 
maken. Er is namelijk geen enkele andere 

sport waarin je alle spieren zo goed gebruikt. 
Kortom een ideale sport waar een kind op 
een speelse manier veel van kan leren. 
Meer info: contact@oyama.nl.

Judoles voor de jeugd in de Sportkerk
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg

gastgezin. Ne
eigen voer me
bench. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 1461

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

CHILDE
k het voorn
a de zome

schilde

AMERAPPARtrum Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k

De Wending.
ijne vakantie voor uw

HOND.
kl i honden zijn

€ 500,- per maan

inclusief.
7003

e,halamer 2 slaapkamersuken badkam

SC
Jo

erva g

Voor zowel prive

l akelijk

M
arin

Ned
and
oll.:

HOO
Tel.:

ch. Uiterategen betaling. Bsnel op 06 14

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaa

Bad
wa
euk

CHILDE
n

e
e
a
e
a
5

inc
757003uken badkamer t

S

ls zakelijk.

KAMERAPPARW ding

a

N
a
o

H
Te

h

R
r
n
s
a
n
g
p
W

O
a
m
g

e
e
a
Bsnel op 06 1461

TE HUUR

b
s

B
w
e

Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

BIJLES,
huiswerkbegeleiding en

studievaardigheden.
Plannen, overhoren en

agendabeheer. Alle vakken,
alle niveaus voortgezet

onderwijs. Individueel en
in groepjes. Info:
023-5261135 of

www.wietskebreman.nl

COMPUTERLES
Persoonlijk les voor 5,50

per uur. Stg. Delftwijk
Digitaal. J. Prinslaan 5,

Haarlem. Afspreken
023-5385926. Les op ma.
en woe. 13.00-16.00 uur
en di 19.30-21.30 uur.

www.delftwijkdigitaal.nl

TENNISLES
 

in Fablo Tennishal v.a
oktober. Privé- en

groepstraining voor
Jeugd / volwassenen

Beginners /gevorderden
 

info;06-54754933
kappetennistraining

@planet.nl

CURSUS:
Omgaan met de iPad
Start 1 oktober a.s.
Diverse workshops

voor de tablet: Veilig
telebankieren, Fotoboeken

maken, Word. Kleine
groepen duidelijke uitleg.
Alle informatie vind u op

www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

GEZOCHT:
OPPAS

(Vrouw/Studente)
voor oudere dame

met een
angststoornis 1 a 2x pw
voor de Avond en Nacht

(slaapdienst)06-84635511
steffie110570@gmail.com

 
 

Op zoek naar een leuke
nieuwe of gebruikte Vespa,

Kymco, Sym, AGM, Piaggio,
Yamaha, enz. Bij

SCOOTS2GO
staan er meer dan 60.

Ook voor (schade)reparatie
banden en onderhoud.

Satellietbaan 22d Hillegom
0252-516693

WWW.SCOOTS2GO.NL

Spanning, conflicten,
faalangst, onzekerheid,

stress of andere
PROBLEMEN?

Therapie voor oplossingen
van binnenuit.

Kijk op www.innerzijds.nl
of bel 06-54645839 voor

een kosteloos en
vrijblijvend

kennismakingsgesprek.

8 weekse cursus
MINDFULNESS

in lichte locatie te
Bennebroek start 7 oktober

woensdagochtend
9.15-11.30

kosten 300,-
Saskia Beukman

06-24206066
info@praktijkdelente.nl
Komt u in aanmerking
voor vergoeding? Bel

Woezel & Pip maken een
reis door de seizoenen

haarlem - Na het overweldigende succes van vorig 
jaar, reizen Woezel & Pip dit seizoen opnieuw langs 
de Nederlandse theaters met hun eigen familiemusi-
cal  'Overal vriendjes'. Op zaterdag 19 september om 
13.30 en 16.00 uur beleven de liefste hondjes van de 
hele wereld weer vrolijke en spannende avonturen in 
de Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein 23. Woezel 
& Pip maken samen met Tante Perenboom, Wijze Varen, 
Buurpoes en al hun andere vriendjes een reis door alle 
seizoenen. Al zingend, spelend en lerend vinden Woezel 
& Pip meer vriendjes en die schrijven allemaal in hun 

grote Vriendenboek. De pret begint al voor de voorstel-
ling. Vul je vriendjesboekpagina in en doe deze in het 
grote Woezel & Pip Vriendjesboek in de foyer van het 
theater. Misschien komt jouw vriendjesboekpagina 
wel in de musical! Men kan de vriendjesboekpagina 
downloaden via de site van het theater. Na afloop kun-
nen alle gasten ook nog met levensgrote knuffels van 
Woezel & Pip op de foto. Kaarten vanaf  € 12,-- kan 
men reserveren via www.theater-haarlem.nl en/of tel. 
023-5121212. Voor meer info: www.VanHoorneJunior.nl 
(Foto: pr). x

haarlem - Op zondag 20 september 
speelt The Central Line een akoes-
tische set in de Katrijnkapel achter 
Stem in de Stad in Haarlem. Samen 
met Stem in de Stad organiseert 
Stichting Gitaarlem op alle zonda-
gen in september en oktober mini-
atuurconcerten in de Katrijnkapel 
op de Nieuwe Groenmarkt onder 
de naam 'Het Neusje van de Psalm'. 
De toegang is gratis. Wel wordt er 
na afloop een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor de optredende 
artiest. Wees er snel bij, want er is 
maar beperkt plaats in de intieme 
kapel. 

Een aantal veelbelovende singer/
songwriters uit binnen- en bui-
tenland treedt op de zondagen in 
september en oktober op. Soms 
begeleiden ze zichzelf, een ande-

re keer laten ze zich begeleiden. 
Alles akoestisch, om de serene, 
intieme sfeer in de Katrijnkapel 
goed tot zijn recht te laten komen.  
Op zondag 20 september is het 
de beurt aan The Central Line uit 
Amersfoort, die in de Katrijn Kapel 
van Stem in de Stad een intiem 
miniatuur concert weggeeft. The 
Central Line neemt het publiek 
mee met haar bruisende Ame-
ricana en hangende melodieën 
naar stille oneindige landwegen 
en verlaten dorpjes. Hun meer-
stemmige samenzang, gitaarspel 

en donkere sfeer zorgen voor een 
mooi filmisch geluid. De liedjes 
zijn als het ware kleine verhalen, 
die worden gedragen door de 
karakters van de bandleden en 
de gebeurtenissen die hun levens 
kleuren. In elk liedje zit wel iets 
speciaals, waardoor de muziek 
zich toch telkens onderscheidt 
en blijft boeien.
Stem in de Stad is een vrijwilli-
gersorganisatie die zich al meer 
dan 25 jaar inzet voor de kwets-
bare mensen in stad Haarlem. 
Een eerste kennismaking tussen 
de organisatie en Gitaarlem ont-
stond tijdens Serious Request in 
december 2014 bij een zondag-
ochtendoverweging voorafgaand 
aan het muzikale programma van 
die dag. De Katrijnkapel is gele-
gen in het Vincentius Carré aan 
de Nieuwe Groenmarkt 22. De 
kapel is een aantal jaren geleden 
gerenoveerd naar aanleiding van 
de vondst van een Middeleeuwse 
gewelfkelder. De gewelven zijn 
een overblijfsel van het Sint 
Katrijnklooster dat van 1395 tot 
1581 op deze plek stond. Tegen-
woordig doet de Katrijnkapel 
dienst als ruimte voor stilte en 
gebed voor Stem in de Stad, het 
oecumenisch diaconaal centrum 
van Haarlem.  Het Neusje van de 
Psalm is elke zondag in septem-
ber en oktober om 14.30 uur. Bij 
voldoende animo is er een tweede 
speelronde. x

Intiem miniatuurconcert in
gewelven van Katrijn Kapel

'Neusje van de Psalm'

Op zondag 20 september is het 
de beurt aan The Central Line uit 
Amersfoort, die in de Katrijn Kapel 
van Stem in de Stad een intiem 
miniatuur concert weggeeft (Foto: 
pr).

Voor de kortste weg op de arbeidsmarkt

PERSONEELSADVERTENTIES IN DE KRANT EN OP INTERNET
Meer weten? Bel 071-3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

GRATIS
inloopspreekuur voor

onderwijs- en
studiebegeleidingsadvies,

bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs

Bibliotheek
Haarlem centrum

Zaterdag
10.00-12.00 uur

Soefi Contact:
OPEN DAG
zondag 27/9/2015

11 uur
Universele Eredienst

13 uur
Soefi verhalen

14.15 Uur
Meditatieve Bijeenkomst
(“Het leven is een kans”)
Burgwal 38-40, Haarlem.

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl



Installatie van
leerlingenraad
Paradijsvogel

Busverbinding
laat nog even
op zich wachten

Status van 
Rijksmonument 
voor Thijsse's Hof

Aerdenhout • Bennebroek • Bloemendaal  • Heemstede • Over veen • Vogelenzang

 Donderdag 24 september 2015

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 25 sept. - do 1 okt.)
Romige witlofsoep met 

uitgebakken spekjes
Varkenshaas gegra�neerd 

met truffelbrie
Sinaasappelmaanzaadparfait met 

amandelsabayon € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 28 sept. - do 1 okt.)
Oosterse wok schotel met kip

en eiernoedels € 10,50

Open TopTrouwloca�e
27 september van 11.00 - 17.00 uur

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

bloemendaal - Eind juni kondigde 
Tames Kokke zijn aftreden als wet-
houder van Bloemendaal aan. Afge-
lopen donderdag 17 september nam 
hij na zes en een half jaar officieel 
afscheid van de gemeenteraad waar 
hij volgens eigen zeggen met hart en 
ziel voor heeft gewerkt.

door Christa Warmerdam

Een lange rij wachtenden in het 
gemeentehuis van Bloemendaal tij-
dens de afscheidsreceptie van (oud-
)wethouder Tames Kokke. Vrienden, 
collega's, (ex-)raadsleden, burge-
meester Emmens-Knol en voorma-
lig burgemeester Ruud Nederveen 
namen afscheid van de wethouder, 
die onder andere verantwoordelijk 
was voor de verbouwing van het 
gemeentehuis van Bloemendaal. Er 
werden lovende woorden gespro-
ken over Kokke door onder meer 
burgemeester Emmens-Knol.
Kokke was van 2006 tot 2010 frac-
tievoorzitter van de VVD en vanaf 
2010 wethouder. Tot 2014 was hij 
binnen het college verantwoorde-
lijk voor de portefeuilles Ruimte-
lijke Ordening, Financiën, Belas-
tingen, Eigendommen en Sport. 
Vanaf 2014 beheerde Kokke de 
portefeuilles Financiën, Interne 
organisatie, Eigendommen, Belas-
tingen, Sport en Winkelgebieden 
en was hij de trekker van de ver-
bouwing van het gemeentehuis. 
Voor Kokke was de afronding van 
het verbouwde gemeentehuis een 
natuurlijk moment om terug te 
treden. Kokke heeft daarnaast nog 
een groot aantal andere projecten 
op zijn naam staan, zoals Park Bre-

derode, de ontwikkeling van het 
Haringbuysterrein, de herziening 
van alle bestemmingsplannen in de 
gemeente en de herstart en afron-
ding van het stedenbouwkundig 
proces voor het Marinehospitaal-
terrein.
Nico Heijink heeft inmiddels het 
wethouderschap van de 70-jarige 

Kokke overgenomen. Heijink wordt 
onder andere verantwoordelijk voor 
de gemeentelijke financiën, belas-
tingen en subsidiebeleid. Heijink 
werkte voor een grote Nederlandse 
bank als directeur van het Bloemen-
daalse filiaal. Daarnaast hij was tot 
voor kort actief in het bestuur van 
Welzijn Bloemendaal. x

In de rij voor Kokke
Voormalig wethouder zwaait af in Bloemendaal

Tames Kokke, zijn vrouw Tineke en voormalig burgemeester Ruud Nederveen tij-
dens de afscheidsreceptie in het gemeentehuis van Bloemendaal (Foto: Christa 
Warmerdam).

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

heemstede - Afgelopen zaterdag-
middag werd de 100.000ste klant 
verwelkomd in de Dorcas kring-
loopwinkel in Heemstede. De 
gelukkige is Nancy Toren. Toren 
kwam voor het eerst in de winkel 
en was heel erg blij met de prijs. 
Ze heeft een mooie bank gezien in 
de meubelhal voor haar nieuwe 
huis, daar wil ze haar bonnen voor 
gebruiken. Ze kreeg haar prijs uit 
handen van vrijwilliger Thing 
Thing Tan. De Dorcas kringloop-
winkel bestaat komende dinsdag 
drie jaar. De winkel is een succes. 
Veel klanten weten de weg te vin-
den naar de mooie tweedehands 
spullen. De tachtig vrijwilligers 
moeten waarschijnlijk eind van 
het jaar het pand verlaten van-
wege de bouw van de Havendreef. 
Er wordt druk gezocht naar een 
pand. Tips zijn nog altijd welkom 
op bestuurdorcasheemstede@
gmail.com. De kringloopwinkel 
zal nog zeker tot eind december 
aan de Havenstraat 49 geopend 
zijn. x

100.000ste klant 
Dorcas onthaald

Nancy Toren (links) en Thing Thing 
Tan (Foto: pr).

bloemendaal - Op zondag 27 septem-
ber is er een voorstelling in de Ver-
telschuur, aan de Krullenlaan 3 in 
Bloemendaal. Eric Borrias nodigt 
een aantal vertellers uit. Het zal 
een rijke mix van verhalen wor-
den. Men eindigt met soep, sla en 
sap, en viert zo het begin van het 
vertelseizoen in de Vertelschuur. 
Deze voorstelling duurt van 16.00 
tot 20.00 uur. Een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld. x

Mix van verhalen 
in Vertelschuur

overveen - Op zondag 4 oktober is 
er een ambachtenmarkt in het 
centrum van Overveen. Slenter 
gezellig tussen de kramen door 
en geniet van een groot aantal 
ambachten en demonstraties. Zo 
zijn er onder andere een spinster, 
kaarsenmaker, mandenvlechter, 
glas-in-loodzetter en meubelres-
taurateur. Voor kinderen zijn er 
onder meer nostalgische attrac-
ties. Het geheel wordt muzikaal 
omlijst met de middeleeuwse 
muziek van Datura. De ambach-
tenmarkt duurt van 11.00 tot 
18.00 uur. x

Ambachtenmarkt
in Overveen

HAARLEM/REGIO - 'Flowers & Fashion' 

is het thema van het 69ste Bloemen-

corso van de Bollenstreek, dat op 

zaterdag 23 april 2016 van Noordwijk 

naar Haarlem zal rijden en de avond 

ervoor door Noordwijkerhout. Alle 

praalwagens zullen geïnspireerd zijn 

op dit kleurrijke thema.

"Het Bloemencorso van de Bol-
lenstreek lijkt dan nog wel ver weg, 
maar achter de schermen zijn we 
er al volop mee bezig", zegt corso-
voorzitter Leo van der Zon enthou-
siast. "Er wordt druk geëvalueerd, 
vergunningen worden aangevraagd, 
draaiboeken worden bijgewerkt en 
er worden volop nieuwe plannen en 
ideeën opgepakt. Immers, het is van 
belang dat het corso blijft vernieu-
wen."
De belangrijkste taak van dit 

moment is volgens Van der Zon ech-
ter het werven van de praalwagens: 
"De eerste trouwe deelnemers zijn 
al binnen, maar we zijn ervan over-
tuigd dat zo'n innovatief en inspire-
rend thema als Flowers & Fashion 
een maximumaantal praalwagen-
sponsors zal trekken. Zowel de 
bloemensector als de Nederlandse 
mode-industrie pakt internationaal 
enorm innovatief door en dit draagt 
natuurlijk bij aan de nationale 
economie. Flowers staat daarom 
voor het grootste exportproduct 
van Nederland en symbool voor de 
Bollenstreek en Fashion staat voor 
vernieuwing en trends. Kleur is hun 
gemeenschappelijke deler. Zo veel 
verschillende invalshoeken zullen 
ongelofelijk inspireren bij het invul-
len van de praalwagentitels!", aldus 
de corsovoorzitter. x

'Flowers & Fashion' 
corsothema 2016
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BOMEN
zagen/snoeien

06 - 222 572 91

Hovenier
B .van den Berg

Voor al 
uw tuinwerkzaamheden 

zoals: sierstraatwerk, 
straatwerk, 
schuttingen, 

leveren en afvoeren 
van aarde, 

grasaanleg  etc. etc.

Bel voor vrijblijvende 
offerte: 06-50465564

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

KAPPER FRANK
Bent u slecht ter been of

heeft u weinig tijd , ik
kom bij u langs.
bel 0629435124

 
KvK nr 55360963
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bennebroek - Door problemen rond 
de aanbesteding van de buslijnen 
moet het plan van Connexxion voor 
een oost-westbusverbinding in 
Bennebroek, doorgetrokken naar 
Vogelenzang, nog ruim een jaar 
de ijskast in. Tot 11 december 2016 
blijft alles bij het oude wat betreft 
de dienstregeling.

door Marilou den Outer

Connexxion was begin dit jaar 
door de Provincie Noord-Holland 
aangewezen als winnaar van de 
ov-concessie Haarlem-IJmond. 
Vervoerder Syntus, die ook had 
ingeschreven, eindigde aanvan-
kelijk gelijk wat betreft inschrijf-
som met Connexxion, maar ver-
loor uiteindelijk de loting, die de 
provincie bij dit gelijkspel liet uit-
voeren. Syntus maakte daarop for-
meel bezwaar, omdat het bedrijf 
twijfels had over de eerlijkheid 
van het proces. Nu, maanden 
later, heeft de adviescommissie 
(bezwarencommissie) haar advie-
zen verzonden. GS neemt aan de 
hand van die adviezen een beslis-
sing op bezwaar, en dat is uiterlijk 
eind oktober, zo laat een woord-
voerder van de provincie weten.
De nieuwe concessie zou komen-
de december ingaan, maar loopt 
nu een jaar vertraging op. Raads-
lid Henk Schell (PvdA en zelf 
Bennebroeker) zegt van deze ver-

traging "erg te balen". "Maar als 
raadslid of gemeente kun je hier 
weinig aan doen." Hij heeft des-
tijds de Gemeente Bloemendaal 
aangespoord actiever te zijn in 
het overleg met de provincie, in 
dit geval met name voor betere ov-
ontsluiting in Bennebroek. De ov-
concessies worden telkens voor 

tien jaar vastgelegd.
In het aanbestedingsplan van 
Connexxion was ook opgenomen 
dat de bus van Heemstede-Aer-
denhout naar de Glip vaker zou 
rijden en dat de buurtbus Bloe-
mendaal-Santpoort gehandhaafd 
blijft. x

Busverbinding Bennebroek 
loopt jaar vertraging op

Bus 9 op de Vogelenzangseweg. Nieuw busvervoer in buurgemeente Benne-
broek laat nog op zich wachten (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal/heemstede - Met ingang 
van donderdag 1 oktober wordt Het 
Weekblad opgesplitst in twee lokale 
nieuwsbladen. Een editie zal dan 
wekelijks op donderdag huis aan huis 
in Aerdenhout, Bennebroek, Bloe-
mendaal, Overveen en Vogelenzang 
(dus in de totale gemeente Bloemen-
daal) verschijnen. De andere editie 
wekelijks op donderdag in de gehele 
gemeente Heemstede.

Verrassend én vertrouwd
De lezers van Het Weekblad wor-
den op donderdag 1 oktober voor 
het eerst verrast met een krant met 
een nieuwe titel waarin afhankelijk 
van hun woonplaats het nieuws 
met betrekking tot de gemeente 
Bloemendaal óf het nieuws van 
Heemstede op de eerste plaats 
komt. Maar de vormgeving blijft 
wel hetzelfde als die van Het Week-
blad, dus herkenbaar, overzichte-
lijk en vertrouwd. Nieuws dat voor 
inwoners van zowel de gemeente 
Bloemendaal als van de gemeente 
Heemstede interessant is, kan 
opgenomen worden in allebei de 
nieuwe edities. Echter, met ingang 
van 1 oktober zal er per editie méér 
ruimte zijn voor nieuws uit het 

eigen verspreidingsgebied. Voor 
persberichten is de kans op plaat-
sing des te groter. Verenigingen en 
bedrijfsleven zullen hiervan kun-
nen profiteren. Hun persberichten 
blijven welkom bij onze redactie: 
redactiehbz@buijzepers.nl.

Meer keus voor adverteerders
Door Het Weekblad op te splitsen 
in twee edities, krijgen adverteer-
ders bij onze uitgeverij Buijze Pers 
nog meer mogelijkheden om voor 
een gunstige prijs precies dat recla-
mebereik te realiseren, dat wordt 
gewenst. Want de beide edities zijn 
- zowel samen als afzonderlijk - ook 
in te schakelen in allerlei combina-
ties met huis-aan-huiskranten van 
Buijze Pers voor de regio's Haarlem-
mermeer en Duin- en Bollenstreek. 
Adverteerders kunnen met ingang 
van de week van woensdag 30 
september bij Buijze Pers gebruik-
maken van een nog fijnmaziger 
editiestelsel. Bereik toevoegen in 
alleen Hillegom / De Zilk of in alleen 
'Hoofddorp' of juist ook in Nieuw-
Vennep en omliggende dorpen? Het 
kan allemaal! Mail voor het ontvan-
gen van meer informatie naar: ver-
koop@buijzepers.nl. x

Het Weekblad wordt opgesplitst 
in twee lokale nieuwsbladen

Met ingang van 1 oktober:

heemstede - Hilbert Geerling is vijfvou-
dig Nederlands kampioen goochelen; 
hij begon zijn goochelcarrière als 
'normale' goochelaar, maar ging al 
snel zijn eigen weg. Een weg vol met 
verhalen en goocheltrucs voor ieder-
een. Zondagmiddag 4 oktober is hij 
te zien in Theater de Luifel met zijn 
programma 'Beestenboel'.

In de dierentuin gebeurt nooit iets? 
Vergeet het maar! Hilbert Geerling 
heeft namelijk een dierentuin en... 
nou ja, hij heeft er nog niet echt 
eentje, hij wíl heel graag een die-
rentuin. Alleen heeft hij nog geen 
dieren. Maar dat is voor Hilbert 
geen probleem. Hij kan je namelijk 
het ene na het andere dierenver-
haal vertellen. Van olifantenstront 
tot een zebra, die liever stippen wil. 
En iedereen weet dat verhalen soms 
net echt kunnen zijn. En als onze 
fantasie dan op hol slaat... ontsnapt 
er misschien wel een tijger.
Hilbert Geerling is vijfvoudig 
Nederlands kampioen goochelen; 
hij begon zijn goochelcarrière als 
'normale' goochelaar, maar ging al 
snel zijn eigen weg. Een weg vol met 
verhalen. Deze mix van verhalen en 
goochelen gaf hem de mogelijkheid 

om voorstellingen te maken, die je 
met recht 'magisch jeugdtheater' 
kunt noemen.
Beestenboel op zondag 4 oktober 
- Theater de Luifel - aanvang: 14.30 
uur, entree: 9,50 euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, op werkda-
gen tussen 09.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstelling. x

Goochelshow vol humor en 
dierenverhalen in De Luifel

Hilbert Geerling (Foto: pr).

Bewoners wakker door 
rookmelder bij keukenbrand

aerdenhout - De bewoners van een woning in Aerdenhout zijn maandagnacht 
tijdig gewekt door hun rookmelder. Rond kwart voor drie ging het alarm af in 
de woning aan de Asterlaan. In de keuken bleek brand te zijn uitgebroken. De 
brandweer werd gebeld en met een brandblussertje werd gestart met blussen. 
De brandweer heeft de klus afgemaakt waarna de woning met een grote over-
drukventilator van de rook is ontdaan. De bewoners zijn door ambulanceperso-
neel nagekeken op eventuele rookinhalatie. Het is nog onduidelijk waardoor de 
brand is ontstaan (Foto: Michel van Bergen). x
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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vogelenzang - "Het begint zich als een 
olievlek over de gemeente uit te brei-
den", zegt André Burger. "Vorig jaar 
hadden we drie scholen die meededen 
met dit project, inmiddels is dit aantal 
verdubbeld." Sinds 2005 organiseert 
Burger het project 'Raadslid in de klas'. 
Dit is een project waarin leerlingen van 
Bloemendaalse scholen uitleg krijgen 
hoe democratie werkt. Daarnaast krij-
gen de bassischolen ondersteuning in 
het opzetten van een leerlingenraad. 
De school uit Vogelenzang was des-
tijds de eerste school in Bloemendaal, 
die meedeed met het project.

door Christa Warmerdam

De leerlingen van De Paradijsvogel 
uit Vogelenzang zijn er inmiddels 
al aan gewend. In het begin van 
het schooljaar is het campagne tijd, 
wordt er flink gedebatteerd en ver-
volgens mag er gestemd worden. 
Maar liefst 23 kandidaten van groep 
6, 7 en 8 stelden zich dit jaar kandi-
daat voor de leerlingenraad. "En dat 
is dapper", zegt André Burger. "Want 
de kans dat je het niet wordt, is altijd 

aanwezig."
Voor de installatie van de nieuwe 
raad is in de aula van de school goed 
te zien wat de leerlingen belangrijk 
vinden. Mooie posters in duidelijke 
taal hangen aan de muur. Op de pos-
ter van Archi staat slechts één zin 
'Geen mens is illegaal'. Haldor pleit 
voor meer groen en Niels wil meer 
muziekles op school. Dat de leer-
lingenraad ook echt werkt, blijkt 
wel uit het feit dat het schoolplein 
onlangs volledig is opgeknapt. Direc-
teur Dorien Hulsebosch: "Bijna elk 
jaar en elke vergadering kwam dit 
thema terug. Je ziet dus dat de leer-
lingen er echt mee bezig zijn."
Tijdens de installatie is ook groep 5 
aanwezig. Burger: "Groep 5 wordt 
volgend jaar groep 6 en deze leerlin-
gen kunnen nu alvast zien hoe leuk 
het is om mee te doen en wat ze kun-
nen doen om de school nog mooier 
te maken." Volgens Burger was het 
een spannende strijd wie er dit jaar 

in de leerlingenraad mag komen, 
maar hebben alle kandidaten wel 
een applausje verdiend.

Buurman
Burgemeester Emmens-Knol is onder 
de indruk van De Paradijsvogel. "Ik 
ben hier nu voor de derde keer en 
het valt me op hoe goed de sfeer hier 
is." Op de vraag van de burgemeester 
of de leerlingen André Burger inmid-
dels wel goed kennen, roept een leer-
ling: "Zeker, want het is mijn buur-
man." Als het tijd is voor het officiële 
moment worden de gekozen leden 
één voor één naar voren geroepen. 
Josephine Jansen uit groep 6 mag 
als eerste de eed afleggen. Plechtig 
zegt zij: "Als lid van de leerlingen-
raad beloof ik mijn best te doen 
voor de leerlingen van De Paradijs-
vogel." Daarna worden ook Haldor 
Bloembergen, Phileine Verschuren, 
Stan Teeuwen, Whitney Versteeg en 
Javier Vanken officieel geïnstalleerd. 
Als laatste legt Dorien Hulsebosch, 
directeur van de school en voorzit-
ter van de leerlingenraad, de eed 
af. André Burger is tevreden. "Het is 
zo leuk om kinderen enthousiast te 
maken over politiek en democratie. 
Er zijn steeds meer scholen, die mee 
willen doen en dat is maar goed ook, 
want ik heb ook ooit toch een opvol-
ger nodig." x

Politici van de toekomst?
Paradijsvogel kiest voor negende keer leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad van De Paradijsvogel in Vogelenzang is door burge-
meester Emmens-Knol donderdag 17 september officieel geïnstalleerd. (Foto: 
Christa Warmerdam).

heemstede - Tot 4 november exposeert 
Inger Loopstra haar foto's in de Bibli-
otheek Heemstede, Julianaplein 1 in 
Heemstede. De expositie is gratis te 
bezoeken tijdens openingsuren.

Al vanaf de middelbare school is 
Inger Loopstra actief aan het foto-
graferen. Onder leiding van onder 
andere Harm Botman en Rob 
Slooten ontwikkelde zij een eigen 
stijl. Veelal fotografeert zij de mens 
en zijn stedelijke omgeving. Haar 
foto's vertellen een persoonlijk ver-
haal, soms druk, soms ingetogen.
In de Bibliotheek Heemstede toont 

Loopstra een deel van haar 'zesjes'. 
'Zesjes' zijn zes foto's, die bij elkaar 
horen qua vorm en inhoud, die 
Loopstra in een collage bijeenvoegt 
zodat er weer een nieuw beeld ont-
staat. Zij combineert dit beeld dan 
met een foto, die net andere ken-
merken heeft dan het 'zesje'. Het 
resultaat is beslist verrassend te 
noemen. Meer informatie is te vin-
den op www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. x

Fototentoonstelling 
'Zesjes' van Loopstra

Een foto van Inger Loopstra, die te zien 
is in de Bibliotheek Heemstede (Foto: 
pr).

Automobilist komt 
met schrik vrij

bloemendaal - Een automobilist is donderdagavond met zijn auto op een spoor-
weg tot stilstand gekomen. Rond negen uur reed de bestuurder van de auto over 
de Kleverlaan in Bloemendaal. Hij wilde rechts afslaan naar de Iepenlaan. Zo'n 
tien meter voor de Iepenlaan ligt een spoorweg, waar de automobilist in reed. De 
auto kwam al snel vast te zitten en kon geen kant meer op. De man kon zichzelf 
uit de auto bevrijden en kwam dus met de schrik vrij. De hulpdiensten werden 
gewaarschuwd en het treinverkeer tussen Haarlem en Santpoort-Noord werd 
voor enige tijd stilgelegd. Een bergingsauto is opgeroepen om de auto weg te 
slepen. Of een navigatiesysteem een rol heeft gespeeld bij het ongeval is niet 
bekend (Foto: Rowin van Diest). x

haarlem - Op zaterdag 26 september 
kan men mee met de Gildewande-
ling 'Haarlemse Hofjes'. In deze 
wandeling neemt de gids de wande-
laars mee naar enkele van de vele 
Haarlemse hofjes. Het vertrek is om 

13.30 uur in de kaartjeshal van sta-
tion Haarlem. De kosten bedragen 
4 euro. Aanmelden kan via www.
gildewandelingen@gmail.com of 
tel.nr. 06-16410803. De wandeling 
duurt circa anderhalf uur. x

Wandelen langs hofjes

Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos
Binnenweg 71

2101 JD Heemstede
023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

Nieuw! Mindfulness Atelier (8 lessen)
Vanaf woensdag 30 september, 
9.30-11.30 uur
Locatie Noord
Nieuw! Tekenen, Schilderen en 
Kunst (10 lessen) Vanaf donderdag 
1 oktober, 10.00 uur. De Voghelsanck, 
Teylingerweg 75, Vogelenzang
Foodcafé Sushi maken
Donderdag 8 oktober, 9.30 uur
Locatie Noord

Bridge Klaveren, beginners (14 lessen)
Vanaf maandag 12 oktober, 9.30 uur
Locatie Zuid
Nieuw! Filosofiekring
Donderdag 15 oktober, 10.00 uur
Locatie Noord
Nieuw! Pop up Naaiatelier (6 lessen)
Woensdag 28 oktober, 19.30 uur
Locatie Noord

WORKSHOPS/CURSUSSEN

Nieuw! Toverlantaarnvoorstelling
Maandag 12 oktober, 15.00 uur
Paradijsvogel, H. Lensenlaan 1 
Vogelenzang
Nova Diner
Dinsdag 13 oktober, 17.30 uur
Nova Grand Café Restaurant, 
Zijlweg 203, Haarlem

Nieuw! Nostalgiefilm
Donderdag 29 oktober, 10.00 uur
Locatie Zuid

GENIETEN BUITENSHUIS

ONZE JAARGIDS IS WEER UIT. NIET ONTVANGEN? 
VRAAG ERNAAR BIJ ONZE LOCATIE NOORD OF LOCATIE ZUID

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Lezing Wasprogramma van één week
Donderdag 8 oktober, 10.00 uur
Locatie Zuid
Nieuw! Lezingcyclus Vlucht Rudolf 
Hess (4 lessen)
Vanaf 8 oktober, 15.00 uur
Locatie Noord

Lezing Bijzondere Chinese vrouwen
Donderdag 29 oktober, 10.00 uur
Locatie Noord

THEMABIJEENKOMSTEN

Spinning 
Elke dinsdag en donderdag van
16.15-17.15 uur, GGZ in Geest, 
Rijksstraatweg 113, Bennebroek

Wandelexcursie “Vruchten en zaden”
Donderdag 1 oktober, 10.00 uur
Vertrek ingang Koevlak, Overveen

BEWEGEN, GOED VOOR U!  
Meer activiteiten en informatie in onze programmagids of website
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POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en

elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576

www.sekula.nl

TENNISLES
 

in Fablo Tennishal v.a
oktober. Privé- en

groepstraining voor
Jeugd / volwassenen

Beginners /gevorderden
 

info;06-54754933
kappetennistraining

@planet.nl

Op zoek naar een leuke
nieuwe of gebruikte Vespa,

Kymco, Sym, AGM, Piaggio,
Yamaha, enz. Bij

SCOOTS2GO
staan er meer dan 60.

Ook voor (schade)reparatie
banden en onderhoud.

Satellietbaan 22d Hillegom
0252-516693

WWW.SCOOTS2GO.NL

GRATIS
inloopspreekuur voor
advies over bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs
in de Bibliotheek van

Haarlem-centrum
iedere zaterdag van

10.00-12.00 uur kijk op
www.wietskebreman.nl

APK KEURING
plus reparatie en laswerk

van alle automerken
 

GARAGE HENDRIK FIGEE
Hendrik Figeeweg 19-B

(Waarderpolder) Haarlem
Meer informatie op:

www.garagehendrikfigee.nl
Tel.: 023-5346420

IPAD CURSUS
voor beginners. Leer

omgaan met uw iPad in
6 lessen.Kleine groepen,

duidelijke uitleg incl.
uitgebreid naslagwerk.
Start 2 of 5 november.

Ook diverse tablet
workshops (telebankieren)

Info: www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

TENNISLES
 

Fablo Tennishal
Vanaf oktober.

Privé / Groepstraining
voor

Jeugd & volwassenen.
Beginners & gevorderden

 
Bel: 06 27447765 of mail

hakvo@quicknet.nl



 7 



  8



 9 



  10



Nieuws donderdag 24 september 2015 11

bloemendaal - De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed heeft besloten om 
Thijsse's Hof in het Bloemendaalse 
Bos aan te wijzen tot Rijksmonument. 
Thijsse's Hof, dat op zaterdag 26 sep-
tember negentig jaar bestaat, zal uit 
handen van Mark Stafleu van de Rijks-
dienst het bij deze status behorende 
rijksmonumentenbord ontvangen.

Het ontwerp van de Hof was destijds 
in handen van Leonard A. Springer, 
een bekend tuin- en landschapsar-
chitect. Springer werkte in de tra-
ditie van de Engelse landschapsstijl 
en dat is in Thijsse's Hof duidelijk 
te zien. Het is de eerste en daarmee 
oudste heemtuin in Nederland en 
tevens het oudste voorbeeld van 
natuurontwikkeling. De tuin is 
door deskundig beheer in de geest 
van Thijsse in negentig jaar goed 
behouden gebleven en deze vervult 
nog steeds een belangrijke functie 
voor milieu- en natuureducatie.
Thijsse's Hof is in 1925 ontstaan 
als cadeau van Bloemendalers en 
het gemeentebestuur aan dr. Jac. 
P.Thijsse ter gelegenheid van zijn 
60ste verjaardag. Thijsse stond aan 

de basis van de natuurstudie, natuur-
bescherming en natuureducatie 
in Nederland en is vooral bekend 
geworden als auteur van de Verka-
de-albums en als oprichter van de 
Vereniging Natuurmonumenten.
Het bestuur van de Stichting Thijs-
se's Hof is zeer content met het toe-
kennen van deze status. Het is een 
grote eer voor Thijsse's Hof om dit 
predicaat te mogen voeren, want de 
minister van Cultuur wijst alleen 
nog Rijksmonumenten aan via 

zogenoemde aanwijzingsprogram-
ma's. Alleen streng geselecteerde 
gebouwen en tuinen uit de weder-
opbouwperiode (1940-1965) en een 
kleine groep archeologische vind-
plaatsen worden nog aangewezen. 
Voor Thijsse's Hof, de eerste en oud-
ste heemtuin van Nederland, wordt 
een uitzondering gemaakt.
Zaterdag 26 september zal om 10.30 
uur de officiële overdracht plaats-
vinden van de documenten, die 
behoren bij de nieuwe status. x

Thijsse's Hof wordt 
Rijksmonument

De Hof aan de Mollaan 4 in Bloemendaal is een bijzondere plek (Archieffoto: 
Ekke Wolters).

Zaterdag 26 september

09.00-18.00 uur | Healing Touch 

Level 1

In Level 1 leer je om zelf met energie 
te werken. Je leert contact te maken 
met het enegieveld (aura) en de 
energiecentra (chakra's). Met je 
handen als instrument werk je op of 
boven het lichaam van de te behan-
delen persoon. Het is een eerste 
kennismaking met Healing Touch en 
omvat 18 contacturen.
Wietzke van Oenen Haarlem.

Zondag 27 september

16.00-20.00 uur | Benefietvertel-

voorstelling met vijf vertellers

Eric Borrias, een oude rot in het vak 
van verhalen vertellen, heeft vier 
vertellers uitgenodigd voor deze 
benefietvertelvoorstelling. Er komt 
een bonte mengeling van vertellers: 
Joris Lehr (bekend om zijn Othello-
optreden), Paul Groos (Griekse 
mythen) en Jordy Roeten en Sheela 
Gerards ('Bloody Mary').
De Vertelschuur, Bloemendaal.
16.00-18.00 uur | High Tea Poetry

Trees Steeghs - oprichter van Huis 
van Gedichten - laat u plaatsnemen 
aan de dis van uw herinneringen. 
Het resultaat is een eigen gedicht. 
Het sfeervolle restaurant Staal zorgt 
voor een high tea met heerlijke 
hapjes op deze middag vol verbeel-
dingskracht.
Restaurant Staal, Haarlem.

Maandag 28 september

20.00-22.00 uur | Echt ontspan-

nen (ontspanningssessie met thema 

'kleur')

Laat de boel de boel en kies voor 
jezelf. Geef jezelf het cadeautje om 

mee te doen met deze ontspan-
ningsavond. Ontspannen staat 
voorop, maar behalve dat geef ik je 
onderbewuste zoveel mogelijk mee 
van de positieve eigenschappen van 
kleuren. Laad jezelf helemaal op 
met positieve energie en kom even 
helemaal tot rust.
Nonja Kuyer Hypnotherapie, Haar-
lem.
19.30-22.00 uur | Gratis kennisma-

kingsavond Vol Licht-traject

Ga je met pensioen, zoek je ander 
werk, maak je een bijzondere over-
gangsfase in je leven mee? In het 
Vol Licht-traject ga je onderzoeken 

wat je echt wilt, waar je onontdekte 
kwaliteiten liggen.
Eva Durlacher, Haarlem.

Dinsdag 29 september

19.30-22.00 uur | Start korte droom-

cursus

Iedereen kan leren dromen te ont-
houden en te lezen. De ervaring 
leert dat het volgen van een cursus 
als deze, het onbewust direct aan-
spreekt. Dromen willen gezien wor-
den en reageren sterk op aandacht. 
Leer contact te maken met deze rijke 
innerlijke bron en ervaar de waarde 
van je eigen dromen als richtingaan-
wijzers in je leven.
Centrum voor Droomonderzoek, 
Heemstede.

Woensdag 30 september

20.00-22.00 uur | Anandalezing met 

Lisa Portengen

Lisa Portengen is actrice, onder-
nemer en oprichtster van Smart & 

Sexy, een lifestyle voor vrouwen. 
Deze avond gaat ze met het publiek 
in gesprek over haar boek 'Het 
regent geluk' en hoe zij als leerling 
'Een Cursus in wonderen' beleeft. 
Lisa deelt haar inzichten, zingt lied-
jes en laat het hartjes regenen.
Ananda, Haarlem.

Donderdag 1 oktober

09.45-12.30 uur | Schrijven: verhalen 

van je leven

In deze basiscursus leer je te 
schrijven vanuit flow. Je krijg je 
inspirerende schrijfopdrachten en 
associatieoefeningen. Je kunt een 
nieuwe kijk op gebeurtenissen uit 
het verleden krijgen, omdat je vanuit 
een ander standpunt gaat schrijven 
bijvoorbeeld.
Susanne Gijsbers, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Nonja Kuyer (Foto: pr).

Lisa Portengen (Foto: pr).

Susanne Gijsbers (Foto: pr).

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

haarlem - Op woensdag 30 septem-
ber opent filosoof Jan Drost het 
tiende seizoen van het Filosofisch 
café Haarlem in de Remonstrantse 
kerk. Hij geeft een inleiding met 
de titel 'Denken helpt'. Filosofie 
zweverig? Niet nadenken over je 
leven is pas zweverig, aldus Drost. 
Wie zichzelf geen grote vragen 
stelt, leeft volgens hem in het 
wilde weg. Op deze manier is het 
leven niet alleen veel minder inte-
ressant, het is ook onmogelijk vol 
te houden. Drost trekt ten strijde 

tegen de gedachteloosheid en laat 
zien op welke manieren denken 
kan helpen. Jan Drost (1975) is 
schrijver en filosoof. Hij heeft zich 
gespecialiseerd in cultuurfiloso-
fie, met name de filosofie van de 
liefde. Hij geeft lezingen en optre-
dens door het hele land. Aanvang 
is om 19.45 uur. De entreeprijs 
bedraagt 5 euro, voor mensen 
met studentenpas of HaarlemPas 
3 euro. De ingang van de Remon-
strantse kerk bevindt zich aan de 
Oranjekade 1 in Haarlem. x

Denk eens wat vaker na!
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

Wij zoeken enthousiaste 
vrijwilligers!

Interim-Bestuursvoorzitter (6 maanden) 
Projectmanager / bestuurslid
Pedagogisch Medewerkers
Heeft u affi niteit met kinderen met een beperking
of kinderen uit kwetsbare gezinnen? En wilt u graag 
vrijwilligerswerk doen? 
Dan willen wij graag met u kennismaken!

Meer informatie: info@destampertjes.nl of 023-5274651

De Stampertjes
Korte Kleverlaan 66

2061EG Bloemendaal
www.destampertjes.nl

Bijzondere kinderopvang in Bloemendaal
Stichting De Stampertjes biedt opvang aan jonge kinderen 
met een beperking en kinderen uit kwetsbare gezinnen.

P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten,  machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar 
gemotiveerde personen voor de volgende functies:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VACUUMWAGEN

CHAUFFEUR VEEGMACHINE
Rijbewijs C en chauffeursdiploma vereist.

Voor deze functie geldt: fysiek goed gesteld en flexibele werktijden.

De functie is voor minimaal 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV (met foto)  te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

APPLE-CURSUS
ook Windows / Office voor
beginner - gevorderd en
UWV omscholing in het

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

wilt u van u oude
(bruikbare) spullen af?
wij halen alles gratis bij
u op binnen 1 dag de
opbrengst gaat naar
diverse goede doelen

0251809999
wij kopen ook in

KRINGLOOP
tweede kans

beverwijk

BIJLES,
huiswerkbegeleiding en

studievaardigheden.
Plannen, overhoren en

agendabeheer. Alle vakken,
alle niveaus voortgezet

onderwijs. Individueel en
in groepjes. Info:
023-5261135 of

www.wietskebreman.nl

Soefi Contact:
OPEN DAG
zondag 27/9/2015

11 uur
Universele Eredienst

13 uur
Soefi verhalen

14.15 Uur
Meditatieve Bijeenkomst
(“Het leven is een kans”)
Burgwal 38-40, Haarlem.

Op zoek naar scooter?
Kom dan nu naar onze
SHOWROOM
wij zijn dagelijks open

dag van 9.00 tot 17.30:
Van der Ham Trading,

Grevelingstraat 71 Lisse
www.vanderham-trading.

com tel. 0252-421516
 

ATELIER/KAME
gezocht om

te kunnen schilderen. 2/3
dagd. p. wk. Met daglicht,

cv en water. Voor lange
termijn.

Info mvhkunst@hotmail.com
06 49698627
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Wat is Nederland toch prachtig! 
Pharos Reizen van ANWB heeft 
een zeer aantrekkelijk arrange-
ment voor u samengesteld, op de 
Veluwe! Het grootste natuurgebied 
van Nederland is een heerlijke plek 
om er even helemaal uit te zijn! 
U kunt prachtig wandelen door 
de geurende bossen. Of maakt u 
een mooi fi etstochtje? Er zijn ook 
leuke culturele uitstapjes te maken, 
bijvoorbeeld naar Paleis Het Loo. 
In deze tijd van het jaar geniet u er 
ook van heerlijke wildgerechten! 

U verblijft in het Hampshire Hotel 
Mooi Veluwe in Putten. Het hotel 
heeft o.a. een sauna, sfeervol 
restaurant en gezellige bar. Uw 
comfortabele kamer heeft een tv, 
telefoon en terras. Badkamer met 
douche en toilet.

Wild van de Veluwe!

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 30491.

euro p.p.
89

Inbegrepen
• 2x overnachting met ontbijtbuffet
• 1x driegangenkeuzediner met 
 wildgerechten 
• 1 uur gebruik privésauna 
• gratis wandel- en fi etsroutes

Prijzen 2-persoonskamer
01/10-10/04  89

Kinderkorting (bij 2 volbetalenden 
op de kamer) 
0 t/m 11 jaar: gratis

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-) 
en toeristenbelasting 
(€1,75 p.p.p.n.).

zoekcode 30491

Kinderen

t/m 11 jaar

GRATIS

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

heemstede - Het IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert vrijdag 25 sep-
tember, in samenwerking met de 
Gemeente Heemstede, een werkdag 
in wandelbos Groenendaal in Heem-
stede. Deelnemers aan deze werkdag 
gaan esdoorns zagen en snoeien. Een 
dag lekker buiten werken in de natuur 
om Groenendaal weer een beetje 
mooier te maken.

In Groenendaal zullen de handen 
flink uit de mouwen gestoken wor-
den. Men gaat esdoorns snoeien en 
zagen. Dit is nodig om Groenen-
daal weer een beetje natuurlijker 
te maken. Door het knippen en 
zagen, komt er meer ruimte voor 
variatie. Hierdoor krijgen eiken 
en meidoorns en planten als voor-
jaarsbloeiers weer een kans. Het 
IVN organiseert elk jaar meerdere 
werkdagen en men ziet al resultaat. 
Groenendaal begint al echt op te 
knappen.
Om de natuurwaarde van Groenen-

daal verder te vergroten, helpen 
vrijwilligers mee met dit onder-
houdswerk. Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om in de natuur 
bezig te zijn en een bijdrage wil-
len leveren aan de natuur in Groe-
nendaal, kunnen gewoon komen. 
Samen maakt men wandelbos 
Groenendaal weer mooier. Zorg zelf 
voor werkkleding, laarzen en neem 
je eigen koffie/thee mee. Iedereen is 
welkom. De organisatie zorgt voor 
gereedschap, begeleiding en vlaai 
bij de koffie. Verzamelen voor deze 
leuke werkdag op vrijdag 25 sep-
tember is om 09.00 uur op de grote 
parkeerplaats van Groenendaal bij 
het restaurant. De werkdag duurt 
tot 14.00 uur.
Voor meer info, tel. 06-22575748. 
Aanmelden kan via ivnzk.natuur-
werk@gmail.com of kijk op www.
ivn.nl/zuidkennemerland. x

Handen uit de mouwen in 
wandelbos Groenendaal

Op 25 september is er een natuur-
werkdag in Heemstede (Foto: pr).

vogelenzang - "Heb je wel eens in een 
boom geklommen?", vraagt de bege-
leider terwijl hij een jongen van een 
jaar of tien in een tuigje hijst. "Nou, 
wel eens naar een boomhut, die ik heb 
gemaakt", is zijn antwoord. Maar niet 
in een boom zo hoog als deze zater-
dag in De Oase in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, dat is zeker. 
De boswachters hebben flinke beu-
ken uitgezocht voor de klimpartij en 
de kinderen staan dan ook in de rij. 
Na een korte uitleg over hoe armen, 
benen en touwen te bewegen, trek-
ken de kinderen zichzelf omhoog, 
centimeter voor centimeter, inspan-
nend, maar wel heel erg leuk.

door Marilou den Outer

De boomklimactiviteit maakt deel 
uit van het evenement 'Septem-
ber Maand van het Hout'. Op het 
terrein vlakbij de ingang van De 
Oase kon ook worden gezaagd en 
verder was er uitleg over boomver-
zorging. Een groepje boswachters 

tuurt omhoog langs een oude beuk 
in de hoop een pruikzwam te kun-
nen ontwaren. Maar helaas 'het is 
nog te vroeg in het seizoen, eerst 
moet er meer blad afvallen'. De 
pruikzwam is een bijzonderheid 
in Nederland. Deze paddenstoel 
wordt maar op veertig plaatsen 
gezien en verschijnt in beuken en 
robinia. Een grote vaalwitte bol, 
met zachte stekeltjes, een opval-
lende verschijning. Maar om die te 
kunnen zien moeten we dus nog 
even geduld hebben.
Aanstaande zaterdag 26 septem-
ber is er nog een activiteit voor de 
kinderen: een voederhuisje of een 
insectenhotel maken en houtschijf-
jes beschilderen, tussen 10.00 en 
16.00 uur bij bezoekerscentrum De 
Oranjekom bij De Oase, 1e Leijweg 
9 in Vogelenzang (aanmelden kan 
via waternet.nl/AWD). x

Boompje klimmen, 
maar dan serieus

De boswachters hadden flinke beuken 
uitgezocht voor de klimpartij (Foto: 
Marilou den Outer).

heemstede - Op woensdag 30 sep-
tember geeft Patrick van Hees 
een lezing over 'De geluksoma', 
om 10.30 uur bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heemste-
de. Al generaties lang zoeken we 
naar het geheim van een lang en 
gelukkig leven. Patrick van Hees, 
auteur van 'De geluksprofessor', 
laat zien dat het antwoord voor 
het grijpen ligt. Patrick van Hees 
(1969), alias De geluksprofessor, 
is spreker, schrijver en coach op 
het gebied van geluk. In 2009 ver-
kocht hij zijn adviesbureau om 
zich fulltime op het thema geluk 
te richten. Hij groeide uit tot 
Nederlands populairste spreker 
over dit onderwerp. De toegang 
is gratis. Reserveren kan via 023-
5282472. x

Geheim van 
gelukkig oud

vogelenzang - Op zaterdag 26 sep-
tember sluit men de Maand van 
het Hout in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen af met een 
groot knutselfestijn op het plein 
bij bezoekerscentrum De Oranje-
kom aan de 1e Leijweg in Voge-
lenzang. Samen met Stadshout 
Amsterdam maken kinderen een 
eigen hotelletje voor bijen of een 
voederhuisje. De allerkleinsten 
versieren een houten schijfje. De 
kosten voor het bouwen van het 
voederhuisje of insectenhotel 
(voor kinderen vanaf 4 jaar) zijn 
2,50 euro, voor het schilderen van 
het houtschijfje bedragen de kos-
ten 1 euro. De dag duurt van 10.30 
tot 16.30 uur. x

Knutsel je 
eigen voederhuisje

Een voederhuisje bouwen? Dat kan op 
26 september in Vogelenzang (Foto: 
pr).

bloemendaal - De vogeltrek heeft 
haar piek in de eerste helft van 
oktober. Grote aantallen vogels 
gaan op weg naar het warme zui-
den om daar te overwinteren. De 
kust van Zuid-Kennemerland ligt 
midden op deze belangrijkste 
trekroute. Op zondag 4 oktober 
kan men de vogeltrek zelf ervaren 
tijdens een activiteit van IVN Zuid-
Kennemerland, in samenwerking 
met het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Vanaf de uitzichttoren 
op 't Kopje van Bloemendaal is de 
vogeltrek goed te zien en vliegen 

de vogels soms rakelings over. Als 
de omstandigheden ideaal zijn, bij 
wind uit het zuidoosten, dan kun-
nen er duizelingwekkende aantal-
len vogels passeren. Tussen 08.00 
en 11.00 uur is er gelegenheid om 
van dit herfstverschijnsel te genie-
ten terwijl de gidsen van het IVN 
tekst en uitleg geven. Tijdens deze 
drie uur kan eenieder vrijblijvend 
langskomen om te genieten van 
dit bijzondere natuurfenomeen. 
't Kopje van Bloemendaal is te 
vinden aan de Hoge Duin en Daal-
seweg. x

Vogeltrek vanaf het Kopje

heemstede - Leoni Jansen en Izaline 
Calister, topzangeressen, liedjes-
schrijfsters en programmamaak-
sters, presenteren op vrijdag 2 
oktober in Theater de Luifel hun 
programma 'Barricade', waarin 
zij een ode brengen aan de kracht 
van protestsongs. Leoni Jansen 
en Izaline Calister gaan als Uni-
versal Soldiers en Sisters in Arms 
op zoek naar songs, die de wereld 
hebben veranderd. Want ook zij 
beseffen... The Times They Are A-
Changin' en daar speelt muziek 
een grote rol in. Wat is het verhaal 
achter 'Fuck You' van Lily Allen of 
'Gimme Hope Jo'anna' van Eddy 
Grant? Waarom werden zo veel 
mensen geïnspireerd door de stem 
en songs van Sting? Barricade op 
vrijdag 2 oktober - Theater de Lui-
fel - aanvang: 20.15 uur - entree: 
20 euro. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, op werkdagen tussen 
09.00 en 12.00 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling. x

Ode aan het 
protestlied
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19 September
t/m 25 oktober

ACCORDEONIST
Voor uw receptie, diner,
tuinfeest, oktoberfeest,

vaartocht, brunch,
verjaardag, ouderendag,

Franse avond, haringparty,
productpromotie, enz.
Coen Bouwmeester,

Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl

Tel. 06-51512280
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Marylou van der Hulst is terug van 
weggeweest aan Zandvoortselaan

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede
www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch
Vegetarisch

023-5242379
HEEMSTEDE - Ze begon bij Van Vessem 
in het fi liaal in Bloemendaal in 1992. 
Daarna werkte ze acht jaar in de winkel 
aan de Zandvoortselaan in Heemstede 
en was vervolgens in Van Vessem-
fi lialen in Haarlem, Velserbroek en de 
Jan van Goyenstraat in Heemstede te 
vinden. Vanaf deze week is Marylou 
van der Hulst de bedrijfsleidster van 
de winkel aan de Zandvoortselaan in 
Heemstede. “Ik ben dus weer terug 
van weggeweest”, zegt Van der Hulst 
lachend.

door Christa Warmerdam

“Van Vessem heeft dertien fi lialen 
en elk fi liaal heeft zijn eigen sfeer en 
specialiteit”, legt Marylou van der 
Hulst uit. “De Zandvoortselaan heeft 
een uitgebreid assortiment met onder 
meer monnikenbrood, volkorenbrood, 
desembrood en speltbrood.”
Ze werkt al 23 jaar met veel plezier 
bij Van Vessem. “Klanten zijn voor mij 
geen nummer, maar mensen. Ik wil echt 
contact hebben met mijn klanten, dat 

maakt dit werk ook zo leuk. Van Vessem 
verkoopt gezondheid, ons motto is dan 
ook ‘ons graan is jouw brood’. Je merkt 
dat klanten zich steeds bewuster worden 
van wat ze eten en dat is goed. Ons 
speltbrood gecombineerd met haver 
is echt supergezond. Er zitten minder 
gluten in, het is rijk aan vezels, biologisch, 
cholesterolverlagend en goed voor hart 
en bloedvaten”, aldus Van der Hulst.
Om trouwe klanten te belonen, werkt 
Van Vessem met een klantenkaart. 
Bij iedere besteding van 3 euro krijgt 
iedereen een spaarpunt op de kaart en 
spaart zo voor de bijzondere ‘Spaartaart’. 
De taart (voor tien tot twaalf personen) 
wisselt mee met de seizoenen. “Deze 
maand is het oogstmaand en zijn er vier 
producten waarvoor vijf extra punten 
worden gegeven. Bij 150 punten krijg je 
de ‘Spaartaart’ cadeau.”

Bakker Van Vessem
Zandvoortselaan 171
Heemstede
Tel. 023-5242130
www.bakkervanvessem.nl/heemstede

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede
T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl
W: www.slagerijbood.nl

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede
023-5442992 www. huizevanwely.nl

NIEUW!! Franse eclairs 
in diverse smaken !

Hoera we zijn ook WEER open op 
de maandag van 11.00-18.00 uur

De andere dagen van 8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag vanaf 8.00 uur

Graag tot ziens in de winkel

023-5442330 Zandvoortselaan 155 Heemstede

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

KAAS EN BIER FESTIJN
Ongelovige thomas Dwerguiltje en vele andere 

Biersoorten  
Bij aankoop Kaas voor maar € 0,99

P.S. Elke Zondag open van 8.30 tot 18.00

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83

www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
Heemstede
023-5240527

Nu bij Albert Heijn, Route 99. 
Heel veel artikelen voor maar 

99 cent per stuk.

8 november najaarsproeverij in 
Brouwerskolkje  Overveen

www.wijnhuisheemstede.nl

ZANDVOORTSELAAN 173 • HEEMSTEDE
023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING” 

Nieuwe najaarscollectie: 
make-up, shawls en 

beenmode
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