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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
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