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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).
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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
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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



  14

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.
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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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