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023-7516150
BINNENWEG 101

PER 1 APRIL
NU OOK IN

HEEMSTEDE!
(geen grap)

De fietsspecialist 
die je niet laat lopen

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Na 30 jaar gaan wij  onze 
deur sluiten!

OPHEFFINGS 
UITVERKOOP

   Gierstraat 10, Haarlem.
023-5313245

www.alluremodestoffen.nl
t/m 23 Mei geopend!

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 27 mrt - do 2 apr)
Witlofsalade met frambozen 

vinaigre�e en bonbons van eend
Gestoofde kabeljauw met piri piri, 

oregano en tomaat
De klassieker der klassiekers: 

Crêpes Suze�e € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 30 mrt - do 2 apr)
Nasi Goreng met kipsaté, atjar 

tjampoer en een spiegeleitje € 10,50

Bekijk de Paas-arrangementen 
op onze website!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Boom valt op auto en 
sportschool in Overveen

overveen - Een geparkeerde auto is zaterdagochtend zwaar 
beschadigd geraakt nadat er een grote boom op was geval-
len. Rond kwart over elf ging het mis en viel de boom dwars 
over de geparkeerde wagen bij sportschool Nauwelaerts 
aan de Bloemendaalseweg in Overveen. De bovenkant 
van de boom kwam op het dak van de sportschool terecht, 

wat ook daar voor schade zorgde. Gelukkig raakte er bij 
het omvallen van de boom niemand gewond en bleef het 
beperkt tot veel schade en overlast. De brandweer is opge-
roepen om de boom in stukken te zagen zodat auto's die 
achter de boom geparkeerd stonden, weer weg konden 
(Foto: Michel van Bergen). x

regio - In Haarlem en omgeving 
is een aantal Lions Clubs actief. 
Lions Club Haarlem-Spaarne is 
een van deze clubs. Het streven 
van de Lionsorganisatie is het 
leveren van een positieve bijdra-
ge aan de samenleving. Lions Club 
Haarlem-Spaarne zet zich in voor 
kinderen, ouderen, slechtzienden 
en anderen, die hulp nodig heb-
ben. De club komt twee keer per 
maand bij elkaar en heeft belang-
stelling voor kunst en cultuur. Op 
zaterdag 28 maart kan men tussen 
16.00 en 18.00 uur kennismaken 
met de Lions Club Haarlem-Spaar-
ne. De bijeenkomst vindt plaats 
in de Jachtkamer van restau-
rant Kraantje Lek, Duinlustweg 
22 in Overveen. Voor meer info 
kan men kijken op www.lions.
nl/?club=haarlem.spaarne. x

Kennismaking 
met Lions Club

overveen - Een boekbespreking in 
de klas, kinderen doen het dage-
lijks. Maar Meike Schermer uit 
Overveen had een bijzondere troef 
achter de hand. Ze nam de schrijf-
ster van het door haar gekozen 
boek, Mulberry House, mee naar 
groep 7 van de Koningin Wilhel-
mina School. Mulberry House 
is het eerste deel van een serie, 
die zich afspeelt op een Engelse 
kostschool. Schrijfster Kristine 
Groenhart heeft zich laten inspi-
reren door de ervaringen van haar 
dochter, die op een kostschool in 
Engeland zat. Meikes moeder is 
bevriend met Groenhart en zo 
kwam deze bijzondere afspraak 
tot stand. Haar boekbespreking 
kreeg een mooi cijfer en de klas-
genoten waren net zo enthousiast 
als de meester. Na afloop werd 
Kristine Groenhart bestookt met 
vragen en ze deelde grif handte-
keningen uit. x

Schrijfster bij 
boekbespreking

Kristine Groenhart, links meester 
Julius (Foto: pr).

bloemendaal - Op zondag 29 maart 
zal dominee Otto Sondorp een 
lezing geven in De Kapel met als 
onderwerp: 'De gewelddadige 
kant van religie'. De lezing begint 
om 10.30 uur. Zoals gebruikelijk 
kan men na afloop vragen stel-
len. De Kapel is te vinden aan de 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal. 
Voor meer info: www.dekapel-
bloemendaal.nl. x

Lezing over 
religieus geweld

Welzijn Bloemendaal en Rotary 
regelen high tea voor senioren

regio - Afgelopen zaterdag heeft Welzijn Bloemendaal samen met de Rotary-
club Bloemendaal-Caprera de handen uit de mouwen gestoken tijdens de vrij-
willigersactie van NLdoet. Voor de ouderen in Bloemendaal en Vogelenzang 
organiseerden zij een high tea. In Vogelenzang kwamen de gasten bijeen in 
het klooster Casa Carmeli en in Bloemendaal in de activiteitenruimte van Wel-
zijn Bloemendaal. Met zelfgemaakte sandwiches, scones, soep, quiches en een 
advocaatje met slagroom, werden 65 gasten verwend. De achttien vrijwilligers 
van de Rotaryclub waren de hele middag belangeloos in touw om de ouderen 
een gezellige middag te bezorgen. Bluesmuziek van Robbert Fossen maakte 
deze middag compleet (Foto: pr). x

regio - Ook dit jaar vindt in Aer-
denhout en Vogelenzang de kle-
dinginzamelingsactie van Sam's 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. Men kan gebruikte 
kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in gesloten plastic zakken 
inleveren bij de rooms-katholieke 
kerk (Kerkweg 2, Vogelenzang) op 
zaterdag 18 april van 10.00 tot 
12.30 uur en bij de Antonius van 
Paduakerk (Sparrenlaan 9, Aer-
denhout) op vrijdag 17 en zater-
dag 18 april van 10.00 tot 12.00 
uur. De opbrengst van de ingeza-
melde kleding gaat dit jaar naar 
een ontwikkelingsproject van 
Cordaid Mensen in Nood in Bang-
ladesh. x

Kledinginzameling 
Mensen in Nood



  2

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

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

coach/rijinstructeur!
www.buromoussault.nl

06-29026339

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

TENNISCLUB
ZANDVOORT

 
nieuwe leden

WELKOM
 

www.tc-zandvoort.nl
 

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

50% KORTING
op eet/salontafels e.d.

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

Meubelmakerij vd Schaft
023 - 711 0392

Marsmanplein 23, Haarlem
Geopend:

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

vanderschaftmeubelen.nl

BELASTING
 

A A N G I F T E
 
 

Voor MKB, ZZP maar ook
voor particulier

 
VANKANTOOR.NL

 
023-5765263

BIJLES,
huiswerkbegeleiding

en studievaardigheden.
Plannen, overhoren, en

agendabeheer. Alle
vakken, alle niveaus

voortgezet onderwijs.
Individueel en in
groepjes. Info:
023-5261135

www.wietskebreman.nl

VOOR €60,- 7 mnd.
ONBEPERKT

TENNISSEN
IN OVERVEEN, 1/4-1/11.
Binnen of buiten op échte

gravelbanen.
Vaste verhuur mogelijk.
TETTERODETENNIS.NL

Bel: 023-5251505
TENNISLES alle niveau's
WWW.TENNISLES.NU

Van wie kreeg ik
die prima

BIJLES
bij mij thuis?

 
Van BijlesXtra

natuurlijk!
 

www.bijlesxtra.nl
06-48 56 53 30

Bouwbedrijf
STRAK

Nieuwbouw, Verbouw,
Schilderwerk.

Meubels op maat gemaakt.
Wij hanteren een
STRAK uurtarief.

Vraag vrijblijvend een
offerte aan!

Strak.info@gmail.com
06-52 89 04 52

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 
tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief(sinds 1974)

Tuin- en serremeubelen
Parasols en meer.

 www.tch-exclusief.nlOnze collecties:

Openingstijden: Maandag en dinsdag op afspraak, woensdag t/m zaterdag 
van 10.00 – 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

1000 m2 showroom!
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bennebroek - Afgelopen donderdag 
kreeg Ruud Nederveen een afscheids-
receptie aangeboden. De in januari 
afgetreden burgemeester van Bloe-
mendaal schudde tientallen handen 
in het kerkgebouw op het terrein van 
GGZ inGeest in Bennebroek, een plek 
die 'in overleg met de burgemeester' 
was gekozen. Voor het eerst sinds 
het uitglijden over de fikse bana-
nenschil, beter bekend als 'het dos-
sier Elswoutshoek', sprak Nederveen 
over oorzaak en aanleiding van zijn 
aftreden.

door Marilou den Outer

In zijn speech voor de genodig-
den noemde hij de aanleiding van 
zijn aftreden 'klassiek'. "Afgelopen 
zomer heb ik in een raadsdebat 
moeten aangeven dat er een feite-
lijke onjuistheid stond in een brief 
van mij aan de raad. En datzelfde 
gebeurde in een brief voorafgaand 
aan de raad van afgelopen januari. De 
volksvertegenwoordiging onjuist 
informeren rekenen we terecht tot 
de politieke doodzonden." "En," zei 
hij verder, "toen ik erachter kwam 
dat ik de Bloemendaalse gemeente-
raad opnieuw onjuiste informatie 
had toegezonden, was voor mij de 
enige logische stap om onmiddel-
lijk af te treden."

Grote verbazing
De oorzaak zoekt hij in de bestuur-
lijke omgang. Tot de gemeente-
raadsverkiezingen in 2014 had hij 
naar eigen zeggen veel bereikt in 
het versterken van de bestuurscul-
tuur: de manier waarop de raadsle-

den elkaar en het college bejegen-
den. Daarna echter, zo stelde hij, 
wisselden alle vier bestuurlijke par-
tijen in de raad allemaal van fractie-
voorzitter. "Dat bleek een zodanige 
cesuur dat de raadsmores althans 
in mijn beleving alle gewonnen 
verbetering prijsgaven. Ik heb het 
met grote verbazing gadegeslagen." 
Al met al een "afscheid met pijn in 
het hart", zoals hij zei.

Vergrootglas
Wethouder Tames Kokke, die het 
langst heeft samengewerkt met 
Ruud Nederveen, zei dat het besluit 
van Nederveen om af te treden, te 
respecteren valt. "Je functioneren 
lag onder een vergrootglas en ik 
vermoed dat het tijdperk dat poli-
tici zo kritisch en van nabij worden 
beoordeeld, nog lang niet is afgelo-
pen."

Geheim dossier
Aan de basis van het vertrek van 
de burgemeester, en dat van wet-
houder Marjolein de Rooij (Ruimte-
lijke ordening), lag de bestemming 
van het monumentale landgoed 
Elswoutshoek. De gemeente heeft 
hierover al jarenlang een conflict 
met de eigenaren, de broers Hans 
en Rob Slewe, die hun plannen 
voor verbouwingen en uitbreiding 
telkens afgewezen zagen. Dit leid-
de tot vele, soms heftige confron-
taties met de gemeente, inclusief 
rechtszaken. Later bleek er een 
geheim dossier te zijn met daarin 

een belastende verklaring van een 
ambtenaar over het gedrag van een 
van de broers. De burgemeester 
ontkende aanvankelijk het bestaan 
van dat dossier. 
Voordat de gemeenteraad afgelo-
pen januari een oordeel zou vellen 
over de zaak Elswoutshoek besloot 
de burgemeester af te treden. Ook 
wethouder De Rooij deed dat toen; 
zij had al eerder aangegeven te zul-
len vertrekken, vanwege een nieu-
we baan in het buitenland. x

"Afscheid met pijn in het hart"
Receptie voor Ruud Nederveen in Bennebroek

De voormalige burgemeester van Bloemendaal neemt cadeaus in ontvangst in 
het kerkgebouw van GGZ inGeest (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Tom Boon en Simon 
Cougnard zijn bezig aan hun laatste 
seizoen bij Hockeyclub Bloemendaal. 
De Belgische internationals krijgen 
vanaf komende augustus, in voor-
bereiding op de Olympische Spelen 
van Rio de Janeiro in 2016, nog meer 
trainingsverplichtingen met hun nati-
onale ploeg. Beide spelers kiezen er 
daarom voor terug te keren naar de 
Belgische competitie.
 
Aanvaller Boon en middenvelder 
Gougnard kwamen in augustus 

2013 op 't Kopje spelen. Tom Boon 
is topschutter bij Bloemendaal. Dit 
seizoen scoorde hij al 23 keer.
Bestuurslid Pepijn Post: "We vinden 
het heel jammer dat Tom en Simon 
vertrekken bij Bloemendaal, maar 
begrijpen het wel."
De Belgen zullen alles op alles zet-
ten om hun laatste seizoen bij Bloe-
mendaal succesvol af te ronden. Met 
Pasen is de EHL op eigen terrein en 
Bloemendaal strijdt nog volop mee 
om een plaats in de play-offs voor 
het landskampioenschap. x

Hockeyers terug naar 
Belgische competitie

heemstede - Op 26, 27 en 28 maart 
gaan vier leerlingen van College 
Hageveld een eigen winkeltje runnen 
in het gebouw van Dorcas Heemstede, 
in de Havenstraat. Dieke IJlst, Xander 
Berkouwer, Esmée Brouwer en Bente 
Moerman hebben zelf spullen verza-
meld om te verkopen voor het goede 
doel. De gehele opbrengst gaat naar 
projecten voor schoon drinkwater in 
Tanzania.

Deze week doen alle leerlingen uit 
de vierde klas van Hageveld een 
maatschappelijke stage. Dieke, 
Xander, Esmée en Bente kozen voor 
een stage bij Dorcas. Bente: "Wij 
hebben zoveel mogelijk leuke spul-
len verzameld om te verkopen. We 
hebben ons eigen huis en die van 

onze buren overhoop gehaald om 
spullen te verzamelen." Xander: "De 
hele Binnenweg hebben we volge-
hangen met onze zelfgemaakte pos-
ters. We hopen dat dat veel klanten 
lokt naar onze pop-upstore."
Dorcas heeft verschillende projec-
ten lopen over de hele wereld. Dor-
cas Heemstede steunt het project 
voor schoon drinkwater en sani-
taire voorzieningen in Tanzania. 
Een groot deel van de bevolking 
gebruikt rivierwater om te drinken, 
maar dat is sterk vervuild. Ook heb-
ben de meeste mensen in Tanzania 
geen toilet en doen hun behoefte 
buiten. Deze combinatie zorgt voor 
veel ziektes. Dorcas zorgt voor 
schoon water en toiletten waardoor 
iedereen gezond blijft. x

Leerlingen Hageveld 
beginnen pop-upstore

Voor schoon drinkwater Tanzania

V.l.n.r.: Esmée Brouwer, Dieke IJlst, Xander Berkouwer en Bente Moerman (Foto: 
pr).
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vogelenzang - Het was behoorlijk fris 
afgelopen zondag, maar dankzij het 
schelle, maartse zonnetje waren toch 
behoorlijk wat mensen afgekomen op 
de open dag op Moestuin Leyduin in 
Vogelenzang. Mede misschien door 
de opvallend drukbezochte kunstma-
nifestatie, die op het zelfde tijdstip in 
het aangrenzende Huis Leyduin werd 
georganiseerd.

door Marilou den Outer

De moestuin gaat haar vierde sei-
zoen in en stichting De Nieuwe 
Akker, die het land en de stenen 
schuren huurt van Landschap 
Noord-Holland, draait 'heel erg aar-
dig', aldus Marga Verheije, tuinder 
ter plekke. Het is geen moestuin 
in de betekenis van een volkstuin. 
Mensen kopen een aandeel in de 
oogst, zijn aandeelhouder. Zelf pluk-
ken en oogsten moeten ze wel. Een 
keer per week mag de tas vol. Op de 
weblog en op een bord bij de tuin 
staat per dag aangegeven wat eenie-
der mag meenemen, dit om de oogst 
zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het 
zijn al met al behoorlijke aantallen: 
er zijn dit seizoen 210 aandelen te 
verkopen, van 230 euro per stuk ( 'er 
zijn nog enkele beschikbaar'). Voor 
dat bedrag kunnen de aandeelhou-
ders gemiddeld 30 weken oogsten.

Kas
Zoals meestal elk jaar eerst sla en 
paksoi - die komen nu in maart al 
aardig tot wasdom in de plastic kas. 
Daarna gaat het snel, en Marga Ver-
heije noemt er enkele in chronolo-
gische volgorde: raapsteel, radijs, 
spinazie, andijvie, meiraapjes, peul-
tjes, courgettes. Tot in november 
staan er dan nog pastinaak, schor-
seneren, spruiten en diverse andere 

koolsoorten. Op deze zondag in 
maart heeft de bezoeker nog wel 
de nodige fantasie nodig om zich al 
dit heerlijks voor te stellen, zo kaal 
en schijnbaar levenloos is nog de 
bodem. Maar in het fotoboek van 
de moestuin, dat Verheije voor de 
bezoekers van de open dag heeft 
klaarliggen, wordt duidelijk dat het 
er in april er al een stuk groener 
uitziet.

Televisie
De afgelopen tijd is op televisie 
nogal wat aandacht voor moestui-
nen en ook had Albert Heijn de afge-
lopen maand een actie met gratis 
kweekpotjes bij de boodschappen. 
Dit heeft volgens Verheije echter 
geen merkbare invloed op de aan-
meldingen bij Moestuin Leyduin. 
"Deze aandacht voor moestuinen 
is al veel langer aan de gang. Men-
sen willen weten waar hun voedsel 
vandaan komt en zich er meer mee 
verbinden. Wat we wel zien is dat 
het concept wordt overgenomen; 
steeds meer boeren en tuinders 
blijken het leuker te vinden als 
mensen de groenten en andere pro-
ducten zelf komen oogsten dan om 
die producten naar de tussenhandel 
te brengen. Een andere manier van 
afzet dus."

Sociale contact
Op de Moestuin Leyduin is inmid-
dels een flinke terugkerende groep 
aandeelhouders te vinden, maar elk 
seizoen melden zich ook altijd weer 
nieuwe. Verheije: "Sommige komen 
puur om te oogsten, andere willen 
juist heel graag meehelpen, bijvoor-
beeld om een bepaald gewas hele-

maal in de vingers te krijgen. Of ook 
om het sociale contact. Iemand zei 
eens: 'Ik kwam hier voor de groen-
te, maar ik heb er intussen ook een 
hoop vrienden bij gekregen.'"

In beweging
Moestuin Leyduin is volop in bewe-
ging, niet alleen op de tuin zelf, 
met nieuwe toevoegingen als een 
bloementuin en sinds kort een 
zandbak voor de kinderen - handig 
als papa of mama komen oogsten. 
Op gezette tijden biedt Moestuin 
Leyduin ook ruimte aan een zor-
ginstelling voor dagbesteding op de 
tuin. Verder wordt er gepraat met 
de Hartekamp Groep in Heemstede 
over het uitwisselen van zaaigoed. 
Nu de groei erin zit, willen de aan-
deelhouders graag meer diversiteit. 
Maïs en pompoen bijvoorbeeld. 
Probleem: die planten hebben veel 
ruimte nodig: meer grond dus. Maar 
uitbreiding op Leyduin zit er niet 
in, zo heeft Landschap Noord-Hol-
land al laten weten. De Hartekamp 
heeft zelf ook een tuin en heeft nog 
ruimte over.
Intussen lopen de bezoekers van 
de open dag in het zonnetje rustig 
rond, kopje koffie in de hand. Bij 
vertrek kopen sommige voor een 
klein bedrag nog potjes bieslook, 
vingerhoedskruid of margrieten. 
Voor thuis, in de eigen tuin, want 
het voorjaar gaat toch echt begin-
nen. x
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Wil je ook meer rust in je hoofd? Meer focus?
Je energieker voelen?

Mindfulness (aandachttraining)

Start 1 april: nieuwe cursussen in Bloemendaal!
Rick Shamier, 06 – 444 256 12 www.bewustinontwikkeling.nl

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

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

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

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

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

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

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

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

spoedig mogelijk verholpen.

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

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Moestuin Leyduin: goed voor 
groenten én vriendschappen

Open dag in Vogelenzang goed bezocht

Marga Verheije is zelf tuinder. "De aandacht voor moestuinen is al veel langer 
aan de gang." (Foto: Marilou den Outer)

heemstede - Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede zoekt vrij-
willigers voor 'Tijd voor 2'. De 
stichting zoekt mensen, die zich 
willen inzetten voor ouderen die 
behoefte hebben aan contact, wel 
eens met iemand een praatje wil-
len maken of een spelletje willen 
doen of met iemand een stukje 
wandelen of een boodschap doen. 
Men komt bij de oudere thuis. 
Voor meer informatie en/of aan-
melden kan men terecht bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede (Lieven 
de Keylaan 24, Heemstede, 023-
5288510 en info@welzijnoude-
renheemstede.nl. x

Vrijwilligers nodig
voor 'Tijd voor 2'

heemstede - Inwoners van de Gemeen-
te Heemstede hebben gratis compost 
opgehaald bij Meerlanden tijdens de 
Landelijke Compostdag op zaterdag 
21 maart. Wethouder Remco Ates en 
vertegenwoordigers van Meerlanden 
deelden om negen uur 's ochtends de 
eerste zakken MeerCompost en zoge-
naamde 'seed bombs' uit aan de inwo-
ners als beloning voor het gescheiden 
aanleveren van hun keuken- en tuin-
afval (GFT). Zij benadrukten bij het 
uitdelen dat GFT geen afval is, maar 
juist het begin van iets moois.

De Compostdag markeerde ook 
de livegang van het onlineplat-
form www.beginvanietsmoois.nl. 
Met deze informatieve website wil 
Meerlanden inwoners van de regio 
informeren en bewust maken van 
het effect van het goed scheiden 
van hun GFT. GFT is niet het einde 
van een keten, maar het begin van 
iets moois. Het begin van een groe-
ne tuin, schone lucht, groengas om 
op te rijden en het begin van een 
schone buurt.

Etensresten
"Jaarlijks wordt er in Gemeente 
Heemstede van al het GFT-afval 
zo'n 65 tot 70 procent gescheiden 
aangeleverd. Een mooi resultaat. En 
het kan nog beter als wij allemaal 
meer etensresten uit de keuken 
gescheiden aanleveren. Etensresten 
verdwijnen nu nog vaak in het rest-
afval en dat is jammer, want juist 
in etensresten zitten bruikbare stof-
fen voor het maken van compost en 
groengas", aldus Remco Ates.

Bijen
Naast gratis compost deelden 
medewerkers van Meerlanden ook 
10.000 seed bombs uit met een bloe-
menmix voor bijen. Met deze geste 
liet Meerlanden aan de inwoners 
zien dat hun GFT-afval letterlijk het 
begin is van iets moois. Van groen-
te-, fruit- en tuinafval wordt Meer-
Compost gemaakt. Bloemenzaad 
ontspruit uitstekend op dit milieu-
vriendelijke compost. En bloeiende 
bloemen helpen de bijen zich voort 
te planten. x

Wethouder helpt een 
handje op Compostdag

Remco Ates (rechts) in actie (Foto: pr).

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag wordt in Eethuis 
de Luifel, aan de Herenweg 96 in 
Heemstede, een maaltijd geser-
veerd, vers bereid door de koks. 
Op dinsdag 7 april is er een thema-
maaltijd met op het Derde Paas-
dag Menu: een pasteitje met romi-
ge eierragout, sperzieboontjes in 
spek gerold, gebakken aardappe-
len, varkenshaas met champig-
nonsaus, gemengde salade en het 
toetje: een appeltaartpuntje met 

slagroom. Men kan aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.30 uur. Reserveren 
kan telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur via tel.
nr. 023-5483828 (kies 1). De tafel 
staat gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor men reserveert. 
Mensen die alleen komen maar 
graag samen willen eten, kunnen 
ook aanschuiven aan de stamtafel 
om 17.45 uur. De kosten zijn 9,75 
euro. x

Paasmenu in De Luifel
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bloemendaal - Op zaterdag 28 maart 
wordt, na bijna een jaar restaureren, 
de Dorpskerk in Bloemendaal fees-
telijk geopend. "Het was best span-
nend, want het is natuurlijk een heel 
karakteristiek kerkje en daar moet je 
voorzichtig mee omgaan. Maar waar 
we op hoopten, is nu echt zichtbaar 
geworden", zegt Ad van Nieuw-
poort.

door Christa Warmerdam

Het belooft een feestelijke dag te 
worden zaterdag. Ad van Nieuw-
poort, predikant van de Protestant-
se Gemeente van Bloemendaal en 
Overveen, zal zaterdag tijdens de 
opening zelf een aantal gedichten 
uit het Nederlands taalgebied voor-
dragen. Ursul de Geer gaat spreken 
over de geschiedenis en verbou-
wing van de kerk, en er staat een 
optreden gepland van de wereldbe-
roemde cellist Pieter Wispelweij. 
Van Nieuwpoort: "We verzamelen 
om 14.00 uur bij het Dorpshuis 
Bloemendaal aan de Donkerelaan 
en lopen dan richting de kerk. De 
kerkklokken zullen luiden en om 
14.30 uur opent burgemeester Aal-
tje Emmens de kerk officieel. Als 
de deuren geopend worden, zal het 
orgel na bijna een jaar ook weer te 
horen zijn. Tijdens dit programma 
zit de kerk al vol, er is helaas maar 
plaats voor 270 mensen, maar we 
hopen toch dat er veel mensen zul-
len komen om de opening mee te 
vieren."

Toegankelijker
De bedoeling van de verbouwing is 
ook om de kerk toegankelijker te 

maken. "Het is nu een plek gewor-
den waar niet alleen kerkdiensten 
zullen worden gehouden, maar 
ook andere culturele activiteiten 
kunnen plaatsvinden", aldus Van 
Nieuwpoort. "We hopen dat de 
kerk een huis van inspiratie en 
ontmoeting wordt voor het hele 
dorp. Dat hebben we in deze tijd 
hard nodig."
Vanaf 16.00 uur is de kerk open 
voor het publiek, kinderen van de 
muziekschool verzorgen dan optre-
dens. Van Nieuwpoort: "Iedereen 
is welkom. Met mooi weer zullen 
we rond 16.00 uur samen het glas 
heffen in de tuin van de kerk. Het 
is voor mensen uit het dorp en de 
omgeving heel leuk om te zien hoe 
mooi het allemaal geworden is. De 
kerk is compleet verbouwd en de 
kerkbanken zijn gerestaureerd. 
Ook is er een nieuwe studio voor 

Radio Bloemendaal gerealiseerd." 
Radio Bloemendaal is al sinds 15 
juni 1924 de kerkzender van de 
Protestantse Gemeente van Bloe-
mendaal en Overveen, en is iedere 
zondag te beluisteren van 09.00 tot 
21.00 uur en iedere dinsdag van 
12.00 tot 13.30 uur.
Zondag 29 maart geven vrijwil-
ligers van de Stichting Vrienden 
van de Dorpskerk vanaf 12.00 uur 
rondleidingen. De 17e-eeuwse 
Dorpskerk is een van de oudste 
monumenten in Bloemendaal. 
Om het kerkje aan het Kerkplein 
te behouden, is in 1993 de 'Stich-
ting Vrienden van de Dorpskerk te 
Bloemendaal' opgericht. x

"Een huis van inspiratie en 
ontmoeting voor het dorp"

Opening van gerestaureerde Dorpskerk in Bloemendaal

De voorbereidingen voor de opening 
van de dorpskerk in Bloemendaal van 
aanstaande zaterdag zijn nog in volle 
gang (Foto: Christa Warmerdam).

heemstede - Uitgerekend tijdens de 
Brain Awareness Week is het onder-
steuningsinitiatief 'BREINdesk' van 
start gegaan. Bij BREINdesk kun-
nen zorgprofessionals informatie 
inwinnen over hersengerelateerde 
aandoeningen. Het is een vraagbaak 
om mensen met beperkingen als 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
multiple sclerose (MS) en epilepsie 
optimale ondersteuning te bieden. 
Hierdoor kunnen mensen met deze 
beperkingen zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving blijven functio-
neren.

Ilonka Wildenberg, van SEIN: "De 
directe aanleiding voor dit initiatief 
is de decentralisatie van onderdelen 
van zorg naar gemeente. Hersenge-
relateerde aandoeningen zijn vaak 
erg complex en sterk afhankelijk 
van het individu. Een zorgprofessio-
nal is breed onderlegd, maar weet 
niet altijd met dit soort specifieke 
hulpvragen om te gaan. Bij BREIN-
desk werken mensen met een spe-

cialisatie op de gebieden NAH, MS 
en epilepsie. Als zorgprofessional 
kan men hier terecht met al uw 
vragen, die te maken hebben met 
het brein."
BREINdesk bestaat uit drie verschil-
lende zorginstellingen: Heliomare, 
Nieuw Unicum en Stichting Epilep-
sie Instellingen Nederland (SEIN). 
Deze zorginstellingen zijn gespeci-
aliseerd in zorg voor mensen met 
NAH (Heliomare), MS (Nieuw Uni-
cum) en epilepsie (SEIN). Voor indi-
viduele behandeling en diagnostiek 
kan men terecht bij een van de drie 
zorgaanbieders.
BREINdesk is op werkdagen bereik-
baar van 10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur via tel.nr. 088-
9208048. Voor meer info: www.
breindesk.nl. x

Informatiepunt over 
hersenaandoeningen

Start van 'BREINdesk'

De ondertekening van de samenwer-
kingsovereenkomst tussen Nieuw 
Unicum (Peter Kühn), SEIN (Jean 
Willem Barzilay) en Heliomare (Cees 
Raaijmakers) (Foto: pr).

haarlem - Starring #, dé jongerenthe-
aterproductie van de Toneelschuur, 
beleeft haar 18e editie. Onder bege-
leiding van de jonge theatermaker Jan 
Hulst en componist Kasper Tarenskeen 
spelen vijftien jongeren uit Haarlem en 
omstreken, van donderdag 16 tot en 
met zaterdag 18 april om 20.00 uur, 
een humorvolle en rauwe versie van 
Alfred Mussets 'Lorenzaccio'. Een the-
aterstuk, dat sinds 1962 niet meer is 
opgevoerd.

Florence 1537. Grimmige tijden. 
Hertog Alexander is een tiran, die de 
ene helft van de bevolking verbant 
en met de andere helft seks heeft. 
De jonge student Lorenzo de Medici 
streeft naar grootsheid. Hij wil als 
Brutus worden. Onder zijn hand zal 
het bloed van de hertog de straten 
van Florence doen stinken. Maar om 
bij de hertog in de buurt te komen, 
moet Lorenzo zich een weg naar de 
top banen. Het volk van Florence 
rest nog enkel de volgende vraag: 
wie is de held en wie de terrorist in 
dit epische drama?
Talloze scènes met bijna honderd 
personages uit alle lagen van de 
bevolking passeren de revue. Alfred 
de Mussets 'Lorenzaccio' doet eer-
der denken aan het script van een 
blockbuster uit Hollywood dan aan 
een toneelstuk.

Starring #
Elke Starring #-voorstelling is anders. 
De regisseur kiest zijn productie; 
een zelfgeschreven stuk bewe-

gingstheater, dans of een stuk van 
Shakespeare kan het uitgangspunt 
vormen. Voor talentvolle regisseurs 
als Thibaud Delpeut, Casper Vande-
putte en Olivier Diepenhorst vorm-
den hun versies van Starring # een 
eerste kennismaking met Toneel-
schuur Producties. Haarlemse jonge-
ren met veel of weinig spelervaring 
ondervinden aan den lijve hoe een 
theatervoorstelling tot stand komt. 
Inmiddels zijn de eerste spelers van 
Starring # doorgestroomd naar of 
afgestudeerd van de toneelschool.
Kaarten à 13 euro zijn te koop via 
www.toneelschuur.nl, via tel.nr. 
023-5173910 en aan de kassa van de 
Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9 
in Haarlem. x

Haarlemse jongeren spelen 
Italiaanse 'Game of Thrones'

Starring #18 komt met 'Lorenzaccio' 
(Foto: pr).



 7 

PERSONEELSADVERTENTIES
IN DE KRANT EN OP INTERNET!

Meer weten? Bel 071 - 3619323 of mail voor informatie naar verkoop@buijzepers.nl



  8

Het succesverhaal van Haarlemse 
brouwer Jopenbier
Het zacht-fruitige aroma, met 
name als hij ‘s morgens de brou-
werij binnenkomt, en daarna de 
eerste geur van bier en gisting. 
Daar houdt Michel Ordeman van. 
Hij begon met brouwen op de 
logeerkamer van zijn Haarlemse 
woning en brouwde het eerste 
Jopenbier in 1996, ter ere van 
het 750-jarig bestaan van de 
stad Haarlem. De basis van dat 
speciaalbier was een origineel 
Haarlems recept uit 1501. Aan het 
einde van dat jubileumjaar brouw-
de hij ook een tweede recept, uit 
1407. Beide bieren sloegen aan.

Zelf de kroegen langs
‘Ik zag een gat in de biermarkt’, 
zegt Ordeman. ‘Naast het stan-
daardpils was er duidelijk ruimte 
voor bieren met een uitgesproken 
eigen smaak.’ Ordeman bracht de 
biertjes zelf aan de (bar)man: ‘In 
het begin ging ik zelf met m’n ak-
tetasje en een paar fl esjes erin de 
kroegen langs.’ In Haarlem werd 
Jopen Bier al snel een begrip. Voor 
de productie maakte hij gebruik 
van de faciliteiten van andere 
brouwerijen. Maar Ordeman wilde 
graag een eigen brouwerij, waar 
hij nog meer Jopen speciaalbieren 
kon maken.

Crowdfunding avant la lettre
Om zijn idee gestalte te geven, 

had hij fi nanciële middelen nodig. 
Daarom besloot hij de liefhebbers 
van Jopenbier erbij te betrekken. 
Voor 250 gulden konden zij een 
‘Jobligatie’ kopen om de brouwe-
rij fi nancieel te steunen. Het idee 
pakte goed uit. Ordeman: ‘Er zijn 
nu zo’n 150 Jobligatiehouders, 
een hechte club. Ieder jaar op 
11 november, als het dividend 
wordt uitgekeerd in de vorm van 
fl essen Jopenbier, maken we er 
een gezellige dag van. Zo creëren 
we een geweldige binding. Het is 
crowdfunding avant la lettre.’

Jopenkerk als thuisbasis
In 2005 kocht Jopenbier een voor-
malige kerk in het centrum van 
Haarlem om er een brouwerij en 
horecagelegenheid te vestigen. 
De historische kerk werd omge-
doopt tot ‘Jopenkerk’ en kreeg 
een café-restaurant, waar je vanaf 
de bar direct zicht hebt op de 
brouwketels en de acht grote la-
gertanks. Als algemeen directeur 
focust Michel Ordeman zich nu op 
de productie, terwijl zijn vriendin 
Lydian Zoetman als commercieel 
directeur de rest van de dagelijkse 
bedrijfsvoering in goede banen 
leidt. Ze delen de passie voor het 
Haarlemse speciaalbier. Zoetman 

zegde zelfs haar baan op om de 
zaak verder te helpen. Ordeman: 
‘Ik haal heel veel plezier uit dat we 
mooie bieren kunnen brouwen, 
Lydian haalt plezier uit het onder-
nemen op zich.’

Internationale ambities
Het gaat goed met Jopenbier. 
Zoetman: ‘Het bier is nu verkrijg-
baar in 1.800 Nederlandse cafés, 
bij de slijter en bij regionale en 
landelijke supermarkten. De 
markt voor speciaalbier is wereld-
wijd volop in beweging. Er wordt 

interesse getoond vanuit de 
hele wereld: de Caraïben, China, 
Colombia, Curaçao, Denemarken, 
Duitsland, Engeland, Estland…’ 
Om de groeiende vraag vanuit 
binnen- en buitenland beter te 
bedienen, is een nieuwe produc-
tiehal gebouwd in de Waarderpol-
der. Ordeman: ‘Tot nu toe groei-
den we zo’n 25 tot 30 procent per 
jaar. Vorig jaar brouwden we al 
meer dan tienduizend hectoliter 
bier (gelijk aan de inhoud van tien 
25-meterzwembaden, red.). Met 
deze nieuwe brouwcapaciteit erbij 
gaan we deze hoeveelheid in de 
komende jaren verveelvoudigen 
tot 60.000 hectoliter.’

Hoe een speciaalbiertje 
de wereld verovert
Je eigen biertjes brouwen en er internationaal naam mee maken. Bier-
liefhebber Michel Ordeman maakt die jongensdroom waar. Sinds hij in 
Haarlem de kroegen langs ging om zijn fl esjes aan de man te brengen, 
is er veel veranderd. Zijn bedrijf heeft inmiddels meer dan honderd 
medewerkers en zelfs in Amerika happen ze in de schuimkraag van zijn 
Jopenbier. Nu wil hij de rest van de wereld veroveren. Samen met zijn 
vriendin Lydian Zoetman, die net zo enthousiast als hij in het bedrijf 
stapte.

Rabobank denkt en doet mee
De Rabobank Haarlem en Omstreken was er vanaf het begin bij, 
toen Ordeman een fi nanciering zocht voor zijn plannen met de 
Jopenkerk. Ordeman: ‘In die tijd was horeca absoluut geen geliefde 
business onder fi nanciers. De Rabobank was toen onze huisbank 
en zei: ‘Laat je businessplan maar eens zien’. Zij wilden ons de 
hypotheek voor het pand wel verstrekken. In de vier jaren daarna 
zijn er nog verdere uitbreidingen bij gekomen, die we met de Rabo 
samen hebben gefi nancierd. Ook bij onze huidige groeiplannen is 
de Rabo betrokken.’ Het rouwerspaar werkt samen met de Rabo-
bank om hun internationale ambities te verwezenlijken.

Ook plannen voor een eigen onderneming? Dan leven er veel 
vragen. Van het maken van een ondernemingsplan en het aantrek-
ken van vermogen tot het bepalen van een uurtarief. De website 
ikgastarten.nl, waarvan de Rabobank de initiatiefnemer is, is met 
meer dan 120.000 unieke bezoekers per maand de grootste advies-
plek voor starters in Nederland. Aanvullend daaraan organiseert 
Rabobank Haarlem en Omstreken bijeenkomsten voor starters, zijn 
adviseurs actief in verschillende Haarlemse ondernemersnetwer-
ken en verbindt zij partijen middels het Rabobank Ondernemers 
Impuls (ROI). Meer weten? Bel voor een afspraak (023) 512 04 12.

‘Ik haal heel veel plezier uit 
mooie bieren brouwen.’
Michel Ordeman 

Een aandeel aan elkaar.

V.l.n.r.: Lydian Zoetman, Ed Heeremans 
(accountmanager Rabobank) en 
Michel Ordeman
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IJsvogels gespot 
aan Leidsevaart

heemstede - De ijsvogel is weer druk aan het bekijken of het 
tijd wordt voor een nest, in de oever van de Leidsevaart. 
Al dagen vliegt hij af en aan. Ook is een tweede ijsvogel 
gespot, wellicht een paar. Op die plek, aan de achterkant 
van het 18e-eeuwse landgoed Berkenrode in Heemstede, 
nestelde eerder een ijsvogelpaar. Een paar honderd meter 
zuidelijker, eveneens aan de Leidsevaart, is ook een nest 
- in feite altijd een holletje - maar daar lijkt het voorlopig 
nog stil. Elders in Heemstede, in park Meermond, tussen de 

Gemeentewerf en het Spaarne, heeft de gemeente begin 
2014 een speciale ijsvogelwand laten aanleggen. Een nest 
is daar vorig jaar niet gemaakt, maar er is hoop: onlangs 
heeft een wandelaar er een ijsvogel gespot, zo laat een 
woordvoerster van de Gemeente Heemstede weten. IJs-
vogels zijn dol op begroeide oevers langs het water, die 
geven een beetje schaduw zodat zij geen last hebben van 
reflectie als ze op vissenjacht zijn (Tekst en foto: Marilou 
den Outer). x

Het hemd van het lijf...

bloemendaal - Onlangs bezochten twee leerlingen van 
groep 8 van de Bloemendaalse Schoolvereniging, Felicia 
Vlassenroot en Noah de Roos, het ministerie van Financiën 
op uitnodiging van minister Jeroen Dijsselbloem. Dit alles 
in het kader van 'De week van het geld'. De twee hadden 
het geluk ingeloot te zijn om samen met zo'n 45 andere kin-
deren uit Nederland tijdens een kinderpersconferentie de 
minister het hemd van het lijf te vragen. Vooraf kregen ze 
een workshop 'Vragen stellen tijdens een persconferentie' 
gegeven door politiek verslaggever Frits Wester. Minis-
ter Dijsselbloem werd niet gespaard en met kinderlijke 

onschuld werden vragen als "Bewaart u wel alle bonne-
tjes?" en "Vindt u dat u een goed salaris krijgt?" of "Waarom 
gaat er zo veel geld naar Griekenland?" makkelijk gesteld. 
De minister trok een ruim een halfuur uit voor de perscon-
ferentie en na afloop werd er een groepsfoto gemaakt met 
alle aanwezige kinderen. Een leuke en leerzame dag die, 
gekoppeld aan 'De week van het geld', kinderen bewust 
moet maken van omgaan met geld en de waarde van geld. 
Uiteraard dient er door het Bloemendaalse tweetal een ver-
slag geschreven te worden, dat gebruikt zal worden op de 
website en in de nieuwsbrief van de school (Foto: pr). x

haarlem/regio - De VVD is bij de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten 
in Noord-Holland als grootste uit de 
bus gekomen, op de voet gevolgd 
door D66. De PVDA eindigde op de 
derde plaats vlak voor de PVV. Het 
CDA is pas terug te vinden op plaats 
zes, vlak achter de SP. Als ingezoomd 
wordt op gemeenteniveau, valt op dat 
de VVD ook in de gemeenten Heem-
stede en Bloemendaal de grootste is. 
In Haarlem is dit D66.

door Christa Warmerdam

Dit laatste is in lijn met de gemeen-
teraadsverkiezingen van vorig jaar 
toen de democraten ook al de win-
naar waren in de provinciehoofd-
stad. In Heemstede was de partij 
Heemsteeds Belang vorig jaar num-
mer één, maar deze lokale partij 
deed nu niet mee aan de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten.

Hart voor Holland
De partij Hart voor Holland heeft 
vooral in de gemeente Bloemen-
daal stemmen getrokken (4%), in 
Heemstede (1,5%). In Haarlem (0,7%) 
is dit relatief een stuk minder, dit 
heeft waarschijnlijk te maken met 
de Duinpolderwegkwestie. Daar-
naast speelt misschien ook mee 
dat in Bloemendaal tegenwoordig 
de partij Hart voor Bloemendaal 
in de gemeenteraad zit. Hart voor 
Holland heeft echter te weinig 
stemmen gehaald om in de Staten 
te komen. De PvdA verliest in alle 
drie de gemeenten, terwijl de Partij 

voor de Dieren (PvdD) juist groeit.
De Haarlemmers Xander den Uyl en 
oud-wethouder Jan Nieuwenburg 
zijn beiden voor de Pvda gekozen. 
Ook Haarlemmers Bram van Liere 
van de PvdD en VVD'er Marco Wie-
senhahn zullen in de Provinciale 
Staten plaatsnemen.

Waterschap
Gelijktijdig met de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten, werd dit 
jaar voor het eerst in het stemhokje 
gekozen voor de waterschappen. 
Dit leidde meteen tot een verdubbe-
ling van het aantal stemmen (er kon 
voor het eerst gesproken worden 
van een opkomst, voorheen werd 
er per brief gestemd). Ook in het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
heeft de VVD de meeste stemmen 
gekregen. Het CDA heeft iets min-
der stemmen, maar krijgt wel het-
zelfde aantal zetels, namelijk vier, 
in het uit dertig personen bestaan-
de Algemeen Bestuur. Winnaars bij 
Rijnland zijn ChristenUnie/SGP, de 
Partij voor de Dieren en 50PLUS. Zij 
winnen elk een zetel. De PvdA en de 
Algemene Waterschapspartij blij-
ven stabiel. Vogelenzanger André 
Burger heeft niet voldoende voor-
keursstemmen gehaald en zal dus 
niet namens het CDA in het bestuur 
komen. Hij kwam tot 1.303 stem-
men en had er 5.200 nodig.
Zowel de nieuwe Provinciale Staten 
als het Algemeen Bestuur van Rijn-
land worden vandaag, donderdag 
26 maart, geïnstalleerd. x

Succes voor Haarlemmers bij 
Provinciale Statenverkiezingen

Het Provinciehuis in Haarlem (Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - De Haarlemse studente 
Bianca Koppen heeft zich vorige week 
donderdag met een team opgesloten 
in een loods van Weimo High Quality 
Composites in Aalsmeer. Zij ontwik-
kelen en bouwen hier de komende 
maanden 's werelds snelste zon-
neracewagen. De studenten vormen 
het Nuon Solar Team en verdedigen 
in oktober de wereldtitel tijdens de 
World Solar Challenge in Australië.

De World Solar Challenge is een 
race voor auto's, die rijden op zonne-
energie. De wedstrijd vindt eens per 
twee jaar plaats en voert ruim 3.000 
kilometer dwars door Australië, van 
Darwin tot Adelaide. In 2013 werd 
het raceteam van TU Delft wereld-
kampioen. Dit jaar start de race op 
18 oktober.
Bianca Koppen uit Haarlem studeert 
industrieel ontwerpen aan de TU 
Delft. Zij is verantwoordelijk voor 
de public relations van de nieuwe 

zonneracewagen. Koppen: "Zonne-
energie heeft al lange tijd mijn 
belangstelling, zo heb ik in India 
kleine ondernemers geholpen om 
bijvoorbeeld hun mobiele telefoons 
op te laden middels zonne-energie." 

Haarlemse helpt mee bij bouw 
's werelds snelste zonneauto

Bianca Koppen (Foto: pr).
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HERENBOS personeelsdienst zoekt met spoed ervaren:

HOVENIERS aanleg/onderhoud
BOOMVERZORGERS met goede klimtechniek en zaagervaring
GROENVOORZIENES voor groenonderhoud in de openbare 
ruimte
MACHINISTEN voor maaimachine, shovel, tractor enz.
STRATENMAKERS/GRONDWERKERS
WEGMARKEERDERS I of II

Heb jij ervaring en ben je op zoek naar werk? Dan zien wij jouw CV en 
motivatie graag tegemoet op nieuwvennep@herenbos.nl

HERENBOS personeelsdienst
Boekweitstraat 66
2153 GL Nieuw Vennep
0252-622240
nieuwvennep@herenbos.nl
www.herenbos.nl

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

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

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

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

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

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

De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

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

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

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

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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Lieve zwarte labrazoekt van 11/7 t/mweken) een zorg
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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 auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

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

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

(Uitknippen?) U wilt nu
eindelijk van uw

ANGSTEN AF?
Wij helpen u.

ANGSTCOACHPRAKTIJK
DE

BEVRIJDING , 0651-992492,
www.angstcoachhillegom.nl,

info@narox.nl

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

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

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

MUZIEKLES
 

Gitaar-Piano-Viool-Cello
Saxofoon-Klarinet
Accordeon-Drums

of Stemvorming-Zang
Klassiek/LM/POP/Jazz

Muziekschool 't Muzenhuis
Haarlem-Velserbroek-Lisse

Tel. 023 - 536 05 25
www.muzenhuis.nl

inloopspreekuur voor
GRATIS
onderwijs- en

studiebegeleidingsadvies,
zoals bijles en

huiswerkbegeleiding in
het voortgezet onderwijs

plaats: Bibliotheek
Haarlem centrum
tijd: elke zaterdag
10.00-12.00 uur

GARAGEBOX
Opslagruimte

TE Huur in het centrum van
Hillegom. Vanaf : € 135,00

per maand. Afgesloten
terrein, camerabewaking,
elektra. voor informatie

 
06-53233158

of
info@almavastgoed.nl

IPAD
basiscursus voor 50+

6 lessen van 2 uur.
Start op 14 april a.s.

Kleine groepen, duidelijke
uitleg, inclusief

uitgebreid lesmateriaal.
Kijk voor meer informatie

op www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

 

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
PEUTERMUZIEK
start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a. 15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling vanaf
4 mnd-5 jaar. KIJK SITE !
Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

Spanning, conflicten,
faalangst, onzekerheid,

stress of andere
PROBLEMEN?

Therapie voor oplossingen
van binnenuit.

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

een kosteloos en
vrijblijvend

kennismakingsgesprek.

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

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

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
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Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

start LENTECURSUSSEN
maandag, woens-, vrijdag
v.a.15 april. HEEL LEUK !

Groepsindeling (vanaf
4 mnd.- 4 jaar) Kijk site!

Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

ZATERDAG 28 MAART VAN 11:00 - 15:00 UUR

Royale, uitgebouwde tussenwoning 
gebouwd in jaren ’30 stijl in geliefde 
“Sierkwartier” met 2 badkamers, 3 wc’s, 
diepe achtertuin, parkeren op eigen terrein.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.
Cense Makelaars
Tel: 023-5715715

Bloembinderspark 81

LISSE

Aantal kamers : 6
 Woonoppervlakte : 148 m2

 Perceeloppervlakte : 171 m2
PAASACTIE MET KORTINGEN VAN 5 TOT 25%

Heeft U wel een nagedacht over kurk als vloerbedekking? 

Nee? Dan is er tijdens onze actie een goede gelegenheid om 

de oneindige mogelijkheden en het eigentijdse karakter van 

een kurkvloer te ontdekken. Wij leveren kurk in alle gewenste 

maten en dessins en kunnen het in iedere kleur lakken. Wij 

geven advies op maat voor elke ruimte in uw huis.

Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk voor 

informatie en openingstijden op www.decork.nl

Tappersweg 87

2031 ET Haarlem, haarlem@decork.nl

Tel: 023-5318281

2e Paasdag geopend

van 11.00 – 17.00 uur
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haarlem - Met een spetterende musi-
cal sloot Koninklijke HFC afgelopen 
weekend de festiviteiten rondom zijn 
135ste verjaardag af. Een jaar lang 
zorgde de jubileumcommissie onder 
het motto 'Meer dan voetbal!' voor 
een afwisselend programma met cul-
turele, sportieve en sociale activitei-
ten. In de HFC-musical 'Come back, 
Johnny P!' kwamen die drie elemen-
ten allemaal samen.

door Jacqueline Wallaart

Een bont gezelschap van HFC'ers 
liet vrijdag en zaterdag op het podi-
um van de sfeervolle Stadsschouw-
burg zien dat HFC inderdaad meer 
is dan voetbal. Na maanden van 
oefenen kon het publiek genieten 
van het enthousiaste toneelspel, 
afgewisseld met vaak verrassend 

goede zang. Ook in deze zesde edi-
tie van de HFC-musical is schrijver 
Aryan van der Leij erin geslaagd 
om actuele voetbalthema's te com-
bineren met de rijke historie en cul-
tuur van HFC, waarbij intriges, een 
liefdesdrama en een humoristische 
noot niet ontbraken.

Geld en macht
Het HFC-talent Johnny Paradise, 
met verve vertolkt door zaterdag 
1-speler Hans van Laar, kreeg te 
maken met afpersing, matchfixing 
en gokken, en HFC-bestuurders 
raakten verdeeld over de vraag of 
hun Koninklijke een profclub moest 
worden. Het ging vooral over geld 

en macht, maar ook andere eigen-
tijdse thema's als ADHD en selfies 
kwamen aan de orde. En natuurlijk 
zat de pers, in de hoedanigheid van 
een Rotterdamse reporter met zijn 
cameraman, bovenop alle nieuw-
tjes. De geest van HFC-legende Man-
nes Francken, gespeeld door Erik 
van Muiswinkel en geprojecteerd 
op het decor, nam met het door Pim 
Mulier geschreven lied 'De Damiaa-
tjes' het publiek even mee naar het 
verleden.
De acteurs, maar zeker ook het 
artistieke- en productieteam, ver-
antwoordelijk voor onder andere 
muziek, kostuums en decor, heb-
ben laten zien dat bij HFC niet 
alleen het voetbaltalent, maar ook 
het culturele talent zich bij de top 
van de amateurs kan scharen.

Clublied
Nadat alles tot een goed einde was 
gekomen, Johnny Paradise weer 
zijn succes en zijn liefde terug had 
en HFC besloot 'gewoon' een ama-
teurclub te blijven, ontvingen de 
cast en crew een staande ovatie. Een 
zichtbaar trotse voorzitter Gert-Jan 
Pruijn bedankte iedereen, waarna 
de Stadsschouwburg zich vulde 
met de klanken van het clublied, 
dat zowel op het podium als in de 
zaal uit volle borst werd meegezon-
gen. x

Schouwburg smult van 
intriges in musical HFC

Spetterende afsluiting van viering 135-jarig bestaan

HFC'ers van jong tot oud genoten afgelopen weekend op het podium en in de 
zaal van de HFC-musical in de Stadsschouwburg Haarlem (Foto: Robert van Kool-
bergen).

HAARLEM - Samen met scholen gaat de 

Gemeente Haarlem de schoolpleinen 

groener maken. De gemeenteraad heeft 

extra budget voor Duurzaamheid, Fiets 

en Groen vrijgemaakt. Een deel hier-

van, 122.000 euro, is bestemd voor het 

'vergroenen' van schoolpleinen. Alle 

basisscholen in Haarlem kunnen hier 

een beroep op doen.

Haarlemse scholen zijn uitgeno-
digd om voor 15 mei 2015 een plan 
in te dienen voor het vergroenen 
van hun schoolpleinen. Een groen 
schoolplein stimuleert creativiteit 
en brengt ontdekking en beleving 

van natuur samen, vindt de gemeen-
te. 'Op groene schoolpleinen laten 
kinderen een uitdagender en geva-
rieerder spel zien. En dat is weer 
goed voor de motorische ontwikke-
ling. Een groen schoolplein is leuk 
én nuttig voor natuurlessen.'
Wethouder Cora-Yfke Sikkema 
hecht aan meer kleinschalig groen 
midden in de stad: "Schoolpleinen 
bieden een kans om op veel plek-
ken in de stad meer groen en een 
natuurlijker speelruimte aan te leg-
gen. Niet alleen de schoolkinderen, 
maar de hele buurt kan van het 
groen genieten." x

Extra budget voor 
groene schoolpleinen

Tv-coryfee Ria Bremer 
opent Nieuw Overbos

heemstede - Het was een feestelijke openingsreceptie afgelopen week in Nieuw 
Overbos, aan de Burgemeester van Lennepweg in Heemstede. Daar is een gloed-
nieuw complex verrezen met 97 vrije sectorwoningen met toegang tot zorg en 
48 plaatsen voor mensen met dementie en Alzheimer. Tv-presentatrice Ria 
Bremer gaf de opening professioneel inhoud met gesprekjes met bewoners en 
verzorgenden, en er werden drie korte films vertoond. Bremer, die dit jaar 76 
wordt, bruist nog van ambitie. Ze heeft "talloze ideeën voor tv programma's", 
vertelde ze desgevraagd aan Het Weekblad. Onlangs rondde ze een nieuwe korte 
reeks 'Vinger aan de Pols' af, voor AVROTROS. Graag zou ze nu een programma 
over ouderen maken. "Maar niet uitsluitend voor ouderen", zegt ze heel beslist. 
"Liefst een andere invalshoek, bijvoorbeeld om met jongeren te praten over wat 
het betekent ouder te worden en/of ziek." (Tekst en foto: Marilou den Outer) x

haarlem - Eerder maakte Bevrijdings-
pop Haarlem bekend dat onder 
anderen Racoon, Jett Rebel, Typ-
hoon, Jacqueline Govaert en Catfish 
and the Bottlemen hun opwachting 
maken op het Houtpodium tijdens 
de jubileumeditie van Bevrijdings-
pop. Maar de organisatie heeft nu 
nog meer namen bekendgemaakt. 
Zo zullen ook Sue The Night (Haar-
lemse roots/indiepop), Blaudzun 
(singer-songwriter) en La Chiva 
Gantiva (cumbia uit België) acte de 
présence geven. Bevrijdingspop 
vindt op dinsdag 5 mei plaats in de 
Haarlemmerhout. Voor meer info: 
www.bevrijdingspop.nl. x

Sue The Night en 
Blaudzun op 5 mei

haarlem - Haarlemmers geven tij-
dens een cultuurbezoek in hun stad 
gemiddeld 42 euro uit. Dat is 10 pro-
cent meer dan in 2010. Van dit bedrag 
besteden ze ruim tweederde bij de 
culturele instelling zelf en bijna één-
derde in vooral de Haarlemse horeca. 
Dit blijkt uit de nieuwste Haarlemse 
Cultuurmonitor 2014. Wethouder Cul-
tuur, Jack van der Hoek: "De cijfers 
zijn weliswaar bij benadering, omdat 
ze uit een enquête komen, maar ze 
bevestigen wel dat het kunst- en 
cultuuraanbod in Haarlem van groot 
belang blijkt voor de identiteit, de 
beleving en de economie van onze 
stad."

De Cultuurmonitor 2014 geeft veel 
informatie. Zo is het aandeel inwo-
ners van Haarlem waarvoor het cul-
turele aanbod een belangrijk motief 
vormt om in de stad te wonen, toe-
genomen van 42 procent in 1999 tot 
53 procent in 2014. De bezoekers-
aantallen zijn al enige jaren stabiel, 
met ook in 2014 iets meer dan twee 
miljoen bezoekers.
Van der Hoek: "Haarlemmers zijn 
trots op de kwaliteit van het cul-
turele aanbod, vinden de culturele 
voorzieningen goed bereikbaar en 
waarderen het ook nog eens met 
een hoog rapportcijfer."

Haarlemmers waarderen het orga-
niseren van themajaren, zoals het 
Frans Hals Jaar 2013, en onder-
schrijven de waarde hiervan voor 
onder meer economie en imago van 
de stad. Dit blijkt uit een enquête 
onder het Digipanel. In 2014 was 
er veel aandacht voor Kenau, met 
de film als aanleiding. In 2015 staat 
de culturele samenwerking tussen 
Haarlem en Vlaanderen centraal.

Prijzen
De waardering voor de podia komt 
onder meer naar voren in de nati-
onale prijzen, die de Haarlemse 
podia in 2014 ontvingen. Tijdens 
het Nederlands Theater Festival 
kregen producties en acteurs van 
Toneelschuur Producties belangrij-
ke toneelprijzen. De Toneelschuur 
zelf was volgens de acteurs en dan-
sers het meest gastvrije podium 
van Nederland (Roel Oostra-Prijs). 
Het Patronaat had een recordaantal 
bezoekers in 2014 en kreeg tijdens 
Noorderslag in januari 2015 boven-
dien de prijs voor beste landelijke 
poppodium van 2014 (IJzeren Podi-
umdier).
De Haarlemse Cultuurmonitor is te 
lezen op www.haarlem.nl/cultuur-
monitor (onder 'Monitors'). x

Haarlemmers geven meer uit 
aan cultuur dan vijf jaar geleden

Westelijke Randweg 
afgesloten na ongeval

haarlem - De Westelijke Randweg (N208) is zaterdagmiddag tijdelijk afgesloten 
geweest na een verkeersongeval. Rond kwart over vijf ging het mis toen twee 
personenwagens hard met elkaar in botsing kwamen voor de verkeerslichten 
bij de Jan Gijzenkade. Een van de wagens kwam met een gebroken achterwiel in 
de vangrail tot stilstand. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te 
verlenen. Ambulancebroeders hebben zich over de inzittenden ontfermd, maar 
gelukkig bleef het vooral beperkt tot materiële schade. Door het ongeval was 
de N208 richting Beverwijk tussen de Orionweg en de Jan Gijzenkade tijdelijk 
gestremd voor al het verkeer. Na ongeveer twintig minuten is er één rijbaan 
vrijgemaakt zodat automobilisten weer mondjesmaat konden passeren. Het is 
nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest (Foto: Michel van Bergen). x
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Politie zoekt getuigen van 
overval in Kleine Houtstraat

haarlem - De politie is op zoek naar getuigen van een gewa-
pende overval, die donderdagmiddag plaatsvond op een 
winkel aan de Kleine Houtstraat. In tegenstelling tot het 
eerder uitgegeven Burgernetbericht, bleek de overvaller 
niet op de fiets, maar te voet te zijn gevlucht vanuit de win-
kel aan de Kleine Houtstraat. Hij is weggerend in de rich-
ting van de Grote Houtstraat. Het Overvallenteam is nog 

steeds op zoek naar mensen, die informatie hebben over 
deze overval. Zij worden vriendelijk verzocht te bellen met 
de politie via 0900-8844. Wil men anoniem een melding 
doen, dan kan dit via 0800-7000. Bij de gewapende overval 
raakte niemand gewond, wel zijn de mensen die aanwezig 
waren in de winkel ten tijde van de overval, erg geschrokken 
(Foto: Michel van Bergen). x

bennebroek - Bij het voormalige St. 
Luciaklooster in Bennebroek is de 
renovatie gestart. Hier worden 
woningen gecreëerd. Op zaterdag 
28 maart, tussen 11.00 en 15.00 
uur, kan men een kijkje nemen 
op de bouwplaats. De bouwplaats 
is gelegen aan de Schoollaan 70. 

Voor meer informatie kan men kij-
ken op www.woneninbennebroek.
nl. x

Kijkje bij St. Luciaklooster

Op deze locatie in Bennebroek wor-
den woningen gecreëerd (Foto: Huub 
van 't Pad Bosch).

heemstede - Op dinsdag 7 april vindt 
er een culturele middag voor seni-
oren plaats in De Luifel, aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. Te 
gast is econoom Arnold Heertje. 
Heertje geeft zijn visie op de hui-
dige economie en vertelt ook het 
een en ander over het onderzoek 
en de ideeën van Piketty, een Frans 
econoom gespecialiseerd in het 
thema economische ongelijkheid 

vanuit een historisch en statistisch 
oogpunt. In het boek 'Economie' 
doet Heertje suggesties voor posi-
tieve economie. Aanvang is om 
14.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
4 euro. Reserveren wordt aangera-
den en kan telefonisch van maan-
dag tot en met donderdag tussen 
09.00 en 16.00 uur en op vrijdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur via tel.
nr. 023-5483828 (kies 1). x

Lezing van Arnold Heertje

heemstede - Op zondag 29 maart 
geeft Leon Hanssen een lezing 
over het leven van Piet Mondriaan 
naar aanleiding van de biografie 
'De schepping van een aards para-
dijs - Piet Mondriaan 1919-1933'. 
Deze lezing vindt plaats bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. Aanvang is om 14.00 
uur en de toegangsprijs bedraagt 
5 euro. Reserveren is mogelijk via 
tel.nr. 023-5282472. x

Lezing over 
leven Mondriaan

haarlem - Op donderdag 9, vrijdag 
10 en zaterdag 11 april houdt de 
Bibliotheek Haarlem Centrum een 
grote verkoop van afgeschreven 
materialen, waaronder jeugdboe-
ken, romans, non-fictieboeken, 
cd's en dvd's. De verkoop vindt 
tijdens openingsuren plaats in 
de Doelenzaal van de Bibliotheek 
Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 

32. Iedereen is welkom, ook 
niet-leden. Alles gaat weg tegen 
bodemprijzen, die per dag dalen: 
donderdag is alles 3 euro, vrijdag 
betaalt men 2 euro en zaterdag ten 
slotte is alles nog 1 euro per stuk 
(men kan alleen met pin of chip 
betalen). Voor meer informatie: 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. x

Boekverkoop in bibliotheek
heemstede - Jonge voetballers die 
hun talenten willen tonen aan de 
trainers en scouts van de AZ Jeugd-
opleiding en HBC, kunnen op maan-
dag 4 mei terecht op Sportpark de 
Toekomst in Heemstede. HBC en de 
AZ Jeugdopleiding organiseren op 
die dag een AZ Selectiedag. De AZ 
Selectiedagen zijn een initiatief van 
de AZ Jeugdopleiding. Het evene-
ment vindt plaats op de complexen 
van de verschillende 3-sterren-
partners van de AZ Voetbalschool, 
waaronder HBC. Alle eerstejaars 
F-pupillen tot en met tweedejaars 
D-pupillen (voetballers geboren 
tussen 2002 en 2007) kunnen zich 
inschrijven voor de AZ Selectieda-
gen. Het evenement wordt georga-
niseerd voor zowel veldspelers als 
keepers. Aanmelden voor één van 
de dagen kan via www.az.nl/selec-
tiedagen. De kosten voor deelname 
aan de AZ Selectiedagen bedragen 
7,50 euro. Kinderen die lid zijn van 
de AZ Juniorclub De Waaghalzen of 
de AZ AllstarZ kunnen voor 5 euro 
deelnemen. x

AZ-selectiedag 
bij HBC

Jonge voetballers kunnen hun talent 
etaleren op 4 mei (Foto: pr).

haarlem - "We denken met dit muse-
um iets bijzonders in huis te hebben", 
zegt Wim Egggenkamp. De voorzitter 
van het Stichtingsbestuur van de 
Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan 
de Leidsevaart deed deze uitspraak 
dinsdag 24 maart tijdens de pers-
presentatie voor de opening van het 
KathedraalMuseum. De officiële ope-
ning van het museum werd een dag 
later verricht door de commissaris 
van de Koning in de provincie Noord-
Holland, Johan Remkes.

door Christa Warmerdam

De basiliek is al sinds 2005 bezig 
met een groot restauratieproject. 
Het project zal in vijf fases voltooid 
worden. In 2005 werd eerst de ple-
banie (pastorie) aangepakt en werd 
een start gemaakt met het casco 
van de straalkapellen. Inmiddels is 
men gevorderd tot de vierde fase. 
Het bouwen en inrichten van het 
museum vormen onderdeel van de 
tweede en derde fase.

Breder
Hoewel het Stichtingsbestuur van 
de basiliek nog onvoldoende geld 
beschikbaar heeft om alle onder-
grondse ruimten voor museale 
doeleinden in te richten, is het wel 
gelukt om de centrale middenruim-
te in te richten. Eggenkamp legt uit 
hoe het museum tot stand is geko-
men: "Tot de restauratie beschikte 
de kathedraal vanaf 1971 over een 
schatkamer, die gehuisvest was in 

de bisschoppelijke sacristie. Daarin 
stonden allerlei gouden en zilveren 
religiosa, zoals kelken en monstran-
sen. Hoewel de schatkamer over 
de grootste zilververzameling van 
Nederland beschikte, waaronder de 
inventaris van de kapel van Lode-
wijk Napoleon in het Paleis op de 
Dam, sprak de verzameling niet tot 
de verbeelding. Het nieuwe muse-
um wil breder van opzet zijn. Het 
wil laten zien wat een kathedraal 
is, wat de plaats van de Haarlemse 
kathedraal is te midden van zijn 
Europese naamgenoten en het wil 
aandacht schenken aan de restaura-
tie van de kathedraal en aan de vele 
beroemde kunstenaars, die aan de 
kathedraal gewerkt hebben."
Het museum is te vinden in het 
souterrain van de 'Nieuwe Bavo'. 
De ingang is via de deuren onder 
het hoogkoor, die toegang geven 
tot de crypte. Het museum beslaat 
zo'n 275 vierkante meter en alleen 
de toegang is al meer dan de moei-
te waard om dit museum eens een 
bezoekje te brengen. Het Stich-
tingsbestuur hoopt zo'n 40.000 
bezoekers per jaar te trekken.
Met de opening van het Kathedraal-
Museum en de start van het nieuwe 
toeristenseizoen op 31 maart, zijn 
de openingstijden verruimd en is 
er een rustpunt in de vorm van een 
koffiecorner. Het KathedraalMu-
seum is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer info op: www.
rkbavo.nl. x

Haarlem is een museum rijker

In het souterrain van de basiliek aan de Leidsevaart is vanaf nu een nieuw muse-
um te vinden (Foto: Christa Warmerdam).

Heen en weer
Spaarneveer zoekt schipper

haarlem - Voor de dinsdagmiddag (15.00 tot 19.00 uur) en zaterdagmiddag 
(12.00 tot 16.00 uur) is Spaarnelanden op zoek naar een mannelijke of vrouwe-
lijke schipper in het bezit van Klein Vaarbewijs I. Mail naar info@spaarnelanden.
nl t.a.v. Richard van Broekhuizen of bel: 023-7517200. Het is vrijwilligerswerk, 
waar wel een onkostenvergoeding tegenover staat. Met het Spaarneveer kun-
nen fietsers en voetgangers zonder omweg het Spaarne in Haarlem oversteken. 
De af- en aanmeervoorzieningen bevinden zich ter hoogte van de Belgiëlaan en 
de Spaarnelaan. De pont vaart op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur, op zater-
dag van 08.00 tot 19.00 uur en op zondag van 09.00 tot 19.00 uur. De overtocht 
is gratis (Foto: Christa Warmerdam). x



bloemendaal - Voor de derde keer 
alweer is HC Bloemendaal gastheer 
van het Europese tophockeytoernooi 
EHL voor herenteams. Maar nog nooit 
was het toernooi zo uitgebreid als 
nu: er komen groepsfasewedstrijden 
voor zestien teams, plus alle fina-
lewedstrijden, zes dagen lang van 1 
tot en met 6 april (tweede paasdag). 
Op de drukste dagen worden 6.000 
mensen verwacht op het landelijke, 
kleinschalige hockeycomplex van 
hoofdklassespeler Bloemendaal, 
ofwel De Mussen. Al dagen wordt er 
gewerkt om het terrein om te vormen 
tot een professioneel topsportterrein, 
dat voldoet aan alle veiligheidseisen, 
inclusief opbouw van een 'hospita-
lityterrein' ofwel 'promodorp' voor 
gasten, deelnemers en sponsors. 
"Het wordt één groot, internationaal 
tophockeyfestijn."

door Marilou den Outer

Met de ervaringen van EHL-toer-
nooien in 2011 en 2013 op zak, 
was het geen al te grote schrik toen 
het bestuur in december te horen 
kreeg, dat Bloemendaal opnieuw 
het toernooi mag organiseren, en 
nu in 2015 flink uitgebreider dan de 

vorige edities. Het inmiddels door 
de wol geverfde lokale organisatie 
comité werd bij elkaar geroepen, 
waaronder secretaris Tanja Enne-
king. "De hele groep was meteen 
enthousiast", vertelt Enneking in 
de bestuurskamer van HC Bloe-
mendaal, met vol zicht op de pas 
geplaatste tribunes langs het wed-
strijdveld. "Iedereen reageerde met-
een met een: 'We gaan dit toernooi 
gewoon weer neerzetten.'" Net als 
tijdens voorgaande edities waren 
de vrijwilligers gemakkelijk te por-
ren. Soms met hele teams tegelijk 
meldden ze zich aan als parkeer-
wacht, patatbakker, ballenjongens 
en -meisjes langs de lijnen en zo 
meer. "Dat loopt als een trein", aldus 
Enneking.

Veiligheid
Een van de grootste uitdagingen 
is om de bezoekersstromen in vei-
lige banen te leiden. Eerder was al 
een veiligheidsplan gemaakt, dat 
nu verder is aangescherpt, ook in 
overleg met de Gemeente Bloemen-
daal. De ingang voor bezoekers is 

drastisch verlegd, weg van het club-
huis dat tijdens de EHL alleen toe-
gankelijk is voor spelers, officials en 
pers. Bezoekers komen straks bin-
nen tussen het hoofdveld en veld 
2, dat momenteel wordt ingericht 
als hospitalityterrein. Nadat wel 
eerst een extra beschermende mat 
is gelegd om het kostbare kunstgras 
te sparen. Mensen die met de auto 
komen, worden naar de grasvelden 
aan de Zomerzorgerlaan geleid. 
Daar komt een extra voorsorteer-
strook, waar de wachtenden alvast 
het parkeergeld betalen. Tien euro 
voor een dag. Hiermee hoopt de 
organisatie op een snellere door-
stroming en minder file in het dorp, 
zoals tijdens de drukbezochte finale 
in 2013 (op de Mollaan).

Medewerking
De meeste EHL-teams verblijven in 
het Van der Valk hotel in Haarlem 
en worden met bussen van de EHL 
naar HC Bloemendaal vervoerd. Hoc-
keyclubs Rood-Wit uit Aerdenhout 
en Alliance uit Heemstede hebben 
hun watervelden ter beschikking 
gesteld waarop de teams van te 
voren kunnen trainen. "Ontzettend 
fijn dat we die medewerking heb-
ben gekregen!", aldus Enneking.
Nog een paar dagen stug doorwer-
ken en de club is er klaar voor: 
"Tophockey én een mooi feestje." 
Tijdens de EHL 2013 was gastheer 
Bloemendaal winnaar, wie weet 
wordt dat kunstje herhaald. x
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"Tophockey én mooi feestje"
EHL in Bloemendaal: groter dan ooit

Tanja Enneking, secretaris van het lokale organiserend comité van de Euro Hoc-
key League (Foto: Marilou den Outer).

Zondag 29 maart

10.30-12.00 uur | Kinderen zingen 

mantra's

Kinderen kunnen echt genieten van 
het mantra zingen. Deze ochtend is 
speciaal georganiseerd voor kinde-
ren vanaf 3 jaar tot en met 14 jaar.
Foundation for Higher Learning, 
Haarlem.

Dinsdag 31 maart

19.15-21.45 uur | Familieopstellingen 

en dierbare overledenen

Er is veel ongemak rond het overlij-
den en het rouwen om een geliefde. 
Na de uitvaart mag je er nog even 
over praten, maar dan moet je wel 
weer meedoen met het 'gewone' 
leven. Bij sommige mensen blijven 
er vragen en ongemakkelijke gevoe-
lens. In een familieopstelling kun je 
tegen een plaatsvervanger (repre-
sentant) voor de overledene alles 
zeggen en vragen wat je wilt.
Constellations at Work, Haarlem.

Woensdag 1 april

19.30-21.30 uur | Start cursus Mind-

fulness

Wil jij ook rust in je hoofd? Focus 
in je activiteiten brengen? Je ener-
gieker voelen? Mindfulness is de 
vaardigheid in het hier en nu te zijn, 
zonder oordeel. En dit kan iedereen 
leren.
Rick Shamier, Bloemendaal.

20.00-22.00 uur | Workshop Het 

Imago Spel: de invloed van kleur op 

je gevoel en je uitstraling

Welke kleuren hangen er in jouw 
kast? Hangt er eigenlijk wel kleur 
in je kast of houd je het bij het ver-
trouwde en veilige zwart? Elke kleur 
heeft namelijk betekenis en heeft 
effect op hoe je je voelt.
Janny ter Meer, Bloemendaal.

Donderdag 2 april

19.45-22.00 uur | Start driedaagse 

workshop Zien vanuit je hart - Con-

templatieve fotografie

Met nieuwe ogen je dagelijkse 
wereld opnieuw zien. Je leert hoe je 
dat wat je ziet, daadwerkelijk kan 
vastleggen met je camera. Foto's 
geven precies weer waardoor jij 
geraakt wordt.
Helen Vink, Zandvoort.

Vrijdag 3 april

19.30-21.30 uur | Workshop Mind-

fulness

In de workshop maak je kennis met 
een aantal mindfulnessoefeningen 

en geeft Ingrid van Voorthuijsen 
informatie over de achtweekse trai-
ning. Ook krijg je handvatten aan-
gereikt om een begin te maken met 
een bewuste blik naar dit moment.
Studio 5, Haarlem.

Zaterdag 4 april

10.00-12.30 uur | Start cursus Haal 

eruit wat erin zit!

Het kan heel frustrerend zijn om te 
weten dat je meer kan, maar je het 
toch niet voor elkaar krijgt. In deze 
training van Titia Bakker onderzoek 
je wat er bij jou gebeurt waardoor je 
jezelf blokkeert.

Haarlem Counseling, Haarlem.

Zondag 5 april

14.00-16.00 uur | Verhaallezing 

Frustraties de baas

Frustraties hebben te maken met 
overdreven optimistische ideeën 
over hoe je vindt dat de wereld, de 
mensen en de dingen in elkaar zou-
den moeten zitten. Hoe kun je - het 
liefst zonder inspanning - op een 
vriendelijke manier frustraties uit 
de weg gaan?
Carmen de Haan, Bloemendaal.

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Kinderen zingen mantra's (Foto: pr).

Rick Shamier (Foto: pr).

Ingrid van Voorthuijsen van Studio 5 
(Foto: pr).

Titia Bakker van Haarlem Counseling 
(Foto: pr).

bennebroek - Op woensdag 15 april 
brengt het Oratoriumkoor Ben-
nebroek de 'Theresiënmesse' 
van Haydn en het 'Requiem' van 
Mozart ten gehore. Het koor doet 
dit samen met het promenadeor-
kest. Aanvang in de Jozefkerk is 
om 20.15 uur. Kaarten à 20 euro 
zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar via www.oratoriumkoor-
bennebroek.nl en bij Harpcenter, 
aan de Bennebroekerlaan 35A, 
tel. 023-5849003 en Boekhandel 
Bruna, aan de Zwarteweg 16, tel. 
023-5845830. Aan de deur kosten 
kaarten 22 euro. De Jozefkerk is te 
vinden aan de Kerklaan 9 in Ben-
nebroek. x

'Theresiënmesse' 
in Jozefkerk

spaarndam - Het Kleine Theater 
brengt op zondag 29 maart de 
familievoorstelling 'Roodkapje' 
in de Oude Kerk in Spaarndam. 
Het Kleine Theater maakt voor-
stellingen op de meest ambachte-
lijke manier. Zonder veel gedoe, 
met mooie muziek en gekke per-
sonages. Verhalen, vaak sprook-
jes, waar zij hun eigen draai 
aan geven, zodat ze niet eng 
zijn voor de kleinste kinderen, 
maar ook zeker niet saai voor 
de oudste. Roodkapje is het beu. 
Altijd hetzelfde verhaal, de wolf 

die haar en haar oma opeet. Ze 
besluit het eens helemaal anders 
te doen, ze kiest een ander pad. 
Tot groot verdriet van de wolf. 
Ze zwerft door het bos en komt 
voor haar allemaal onbekende 
sprookjes figuren tegen. Uitein-
delijk mist ze de wolf. Had ze 
maar nooit een ander pad geko-
zen. Aanvang is om 15.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 5 euro 
(voor kinderen onder de 5 jaar is 
de toegang gratis). De Oude Kerk 
is te vinden aan het Kerkplein in 
Spaarndam. x

'Roodkapje' in Oude Kerk

OpenBoek Lezing 1 april 2015, 17.30 uur Kaye Miner

“Boeddhisme - vrij van religie”

Plaats: De Nieuwe Kring, 
 Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
Entree: voor leden € 6.50, 
 voor niet-leden € 10.00.

Deze lezing is een algemene inleiding op een door Kaye Miner 
te geven cursus, getiteld “Boeddhisme - een verkenning”, die op 
donderdagen in april en mei gegeven zal worden in De Nieuwe 
Kring. Ook als u niet van plan bent om aan de cursus deel te 
nemen, zult u de basis van het Boeddhisme in de voordracht van 
Kaye Miner zeer kunnen waarderen. 

CURSUS: donderdag 14:00-16:00 uur op 
16, 30 april en 21, 28 mei

Voor meer informatie zie : www.denieuwekring.nu of stuur een 
mail naar kring.penningmeester@ziggo.nl.
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GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

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

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

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

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

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

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

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

Zie ook onze website www.tanger.nl

BEZWAAR TEGEN WOZ-WAARDE IN VEEL GEVALLEN LONEND

2DEHANDS
en grietje kringloopwinkel
curiosa,huisraad,kleding,

antiek,meubels,enz.
bruikbare goederen welkom.

gratis parkeren.
Di t/m Za 10.00 tot 17.00

Rutherfordstraat 13
2014 KA Haarlem

023-7370156
www. 2dehandsengrietje.nl

TENNISLES
 

met max. 1 of 2 pers.
aantal lessen zelf bepalen

Proefles Mogelijk !
 

In Haarlem of Aerdenhout
Info; kappetennistraining

@planet.nl
Tel.; 06-54754933
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Drogisterij en Parfumerie Bart: 

“Missie om mensen 
te informeren”

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede
www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Gril - Steaks - Oosters - Chinees 
Overig - Indonesisch - Vietnamees
Hollands - Vegetarisch

023-5242379

HEEMSTEDE - “Ik voel het als 
een missie om mensen te infor-
meren over de producten, die 
zij bij ons kopen”, zegt Anneke 
Bart van Drogisterij en Parfu-
merie Bart. “Het is misschien 
niet goed voor de omzet, maar 
als ik zie dat iemand te vaak een 
neusspray of een bepaald ge-
neesmiddel koopt, dan kan ik 
het niet laten om er op te wijzen 
dat er alternatieven zijn, die bij 
lang gebruik minder schadelijk 
zijn voor de gezondheid.”

door Christa Warmerdam

Een verrassende uitspraak, maar 
Anneke Bart is dan ook meer dan 
een onderneemster met een goed-
lopende drogisterijzaak. Ruim 35 
jaar zit ze al in het vak en in al die 
jaren heeft ze een enorme ontwik-
keling meegemaakt waar ze, zoals 
ze zelf zegt, ‘heel blij van wordt’.
Bart: “Ik was 18 jaar toen ik begon 
in het bedrijf van mijn vader. Ik 
zeilde op hoog niveau en mijn va-
der zei tegen mij dat als ik dat wilde 
blijven doen, ik beter bij hem kon 
gaan werken. Daar had hij gelijk in, 

want er zijn maar weinig werkge-
vers te vinden, die het accepteren 
dat je weggaat om een paar we-
ken te gaan wedstrijdzeilen.”
“Ik ben begonnen met interesse in 
de uiterlijke verzorging, dat vind 
ik nog steeds leuk, maar door de 
jaren heen ben ik me steeds meer 
gaan verdiepen in de ‘binnenkant’ 
van de mens. Als je je goed voelt 
van binnen, dan straal je dat ook uit 
naar buiten toe. Voeding is daarbij 
een heel belangrijk onderdeel en 
iets waar ik me intensief mee be-
zighoudt. Ik geef gratis voedings-
adviezen. Als iemand bijvoorbeeld 
een hoestdrankje komt halen, dan 
wijs ik erop dat het beter is om 
even geen kaas of melkproducten 
te gebruiken. Dat is het mooie van 
dit vak, het is niet alleen verkopen, 
maar ook de juiste informatie ge-
ven waardoor mensen zich echt 
beter gaan voelen”, aldus Anneke 
Bart.

Drogisterij en Parfumerie Bart
Zandvoortselaan 173 (vlakbij sta-
tion Heemstede/Aerdenhout)
Heemstede
Tel. 023-5241203

Laat Rosa Rosa U adviseren om de Paastafel 

nog fleuriger te maken. Groot assortiment 

lente bloemen en talloze leuke kleine 

decoraties voor de paasboom en tafel!!

T: 023-5442330
Zandvoortselaan 155 2106 AM Heemstede

Lentekriebels?
Gratis potje narcissen 

bij 10 euro kaasaankopen
PS.  tweede Paasdag open van 9.00 tot 18.00 uur.

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83

W: www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

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

DROGISTERIJ

BART
PARFUMERIE

“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING”

Bij vertoon van deze advertentie 
10% korting op Solgar en Orthica

✃

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl
Tel.: 023 - 544 12 12

Proef asperges & pinot blanc
Zaterdag 4 april van 12 - 18 uur

www.wijnhuisheemstede.nl

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede
023-5442992 www. huizevanwely.nl
ZandvoortsZZandvoorZZandvoorZZandvoorZZandvoorZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZZandvooZandvooZandvooZandvooZandvooZandvooZandvooZandvooZandvoZandvoZandvoZandvoZandvoZandvoZand oZand oZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ dZ ddddddddd

Wij wensen u een vrolijk Pasen met heerlijk Paasbrood

mooie chocolade eitjes en prachtige Paaskado`s.

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

1e Paasdag 5 april gesloten

2e Paasdag 6 april

GEOPEND VAN  16.00 tot 20.00 uur.

Wij wensen u fi jne Paasdagen.
Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede

T: 023-5242158 
E: info@slagerijbood.nl
W: www.slagerijbood.nl
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