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bestuurscultuur 
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College teruggefloten
over verlenen 
vergunning 
Elswoutshoek

Tames Kokke 
gelooft niet in 
'old boys network'
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Dutje in gestolen camper

heemstede - De politie is maandagmiddag enige tijd 
bezig geweest met een gestolen camper. De politie trof 
de gestolen camper langs de Cruquiusweg in Heemstede 
aan. De nummerborden die op de camper zaten, waren als 
gestolen geregistreerd. Toen een bergingswagen de cam-
per wilde wegslepen, bleek er nog iemand in de camper te 
liggen slapen. De bewoner werd wakker en keek verbaasd 
uit het raam wat er allemaal gebeurde. Agenten vertelden 
de man dat de camper als gestolen geregistreerd stond, 

maar de man wist van niets. Politieagenten vroegen daar-
op de man de papieren van de camper te tonen. De man 
moest de hele camper overhoophalen, maar hij kon de 
papieren uiteindelijk niet vinden. Ook het registratienum-
mer van de camper was niet meer te vinden. Politieagen-
ten besloten daarop de man aan te houden wegens dief-
stal/heling. De camper is vervolgens alsnog weggesleept 
en zou door de politie verder onderzocht worden (Foto: 
Rowin van Diest). x

BLOEMENDAAL - Eigenlijk zouden 

ze al met vakantie zijn, maar vrij-

dagavond 10 juli zitten toch 16 van 

de 19 raadsleden in de vergader-

zaal van het nieuwe gemeentehuis 

klaar voor een extra raadsverga-

dering. De ingelaste vergadering 

is aangevraagd door de VVD en 

vooral bedoeld om de kwestie Els-

woutshoek te bespreken.

door Christa Warmerdam

Niet alleen ontbreken drie raads-
leden, ook burgemeester Emmens 
is afwezig. En naast wethouder 
Richard Kruijswijk staat een lege 
stoel, dit als gevolg van het feit 
dat wethouder Tames Kokke per 1 
juli is teruggetreden als wethou-
der. Plaatsvervangend voorzitter 
André Burger: "De burgemeester 
leeft vanaf haar vakantieadres 
mee met onze vergadering en 
wenst ons succes." Voordat het 
dossier Elswoutshoek wordt 
besproken, wordt de nieuwe 
wethouder Nico Heijink (VVD) 
geïnstalleerd. Heijink belooft de 
resterende raadsperiode 'naar eer 
en geweten zijn plichten als wet-
houder te zullen vervullen'. Mar-
tijn Bolkestein (VVD) heet Heijink 
welkom: "Heijink is de trouwste 

bezoeker van de gemeenteraads-
vergaderingen van het afgelopen 
decennium. We zijn er blij mee en 
trots op dat hij nu achter de col-
legetafel zit."

Politieke inhoud

De VVD heeft samen met Groen-
Links en D66 de raadsvergade-
ring aangevraagd, omdat zij van 
mening zijn dat het college niet 
helemaal goed heeft begrepen 
wat de gemeenteraad eind 2013 
heeft afgesproken. Deze afspra-
ken liggen vast in een Verklaring 
Van Geen Bedenkingen (VVGB). 
Het college heeft aan de huidige 
eigenaren van Elswoutshoek 
toegezegd mee te werken aan 
een bouwvergunning. Deze 
vergunning is volgens de drie 
coalitiepartijen in strijd met de 
VVGB. Bolkestein: "Wij volgen de 
redenering van het college, dat zij 
denken te handelen in de geest 
van de VVGB, maar wij denken dat 
de raad het niet zo heeft bedoeld. 
Wij willen de discussie hierover 
uit de juridische hoek halen en 
terugbrengen naar de politieke 
inhoud." Alles draait om het feit 
of er nu wel of niet een tweede 
huis gebouwd mag worden op 
Elswoutshoek en aan welke voor-

waarden die dan moet voldoen.

Tweesporenbeleid

Na een twee uur durende discus-
sie wordt er gestemd. VVD, Groen-
Links en twee leden van D66 
stemmen voor het voorstel om de 
VVGB in te trekken. Daarmee komt 
de grondslag voor de ingediende 
aanvraag te vervallen en zal er 
waarschijnlijk een nieuwe aan-
vraag ingediend moeten worden. 
Deze zal dan getoetst worden 
aan het bestemmingsplan. Een 
poging van wethouder Jur Botter 
om even een paar maanden niet 
over Elswoutshoek te debatteren 
en zo rust te creëren, strandt ook. 
Bolkestein: "Wij denken op deze 
manier meer duidelijkheid te 
geven en dan het krijgt het college 
daarmee de gewenste rust om de 
aanvraag te behandelen." Botter: 
"Dan komt er nu een tweesporen-
beleid. De indieners moeten hun 
mind opmaken wat ze willen en 
wij als gemeente moeten goed kij-
ken wat de consequenties zijn van 
het besluit van de raad vanavond. 
We gaan niet verder met de aan-
vraag zoals die is ingediend."

Meer over deze kwestie verderop in 

de krant. x

Volop reuring in Bloemendaal

bloemendaal - VVD Bloemendaal 
heeft haar nieuwe wethouders-
kandidaat gepresenteerd: Nico 
Heijink. Heijink volgt Tames 
Kokke op als wethouder Bestuur 
en Middelen. Deze portefeuille 
bevat onder andere de gemeente-
lijke financiën en eigendommen, 
belastingen, subsidiebeleid, sport 
en winkelstraten. Nico Heijink is 
goed bekend in en met de gemeen-
te en woont reeds vele jaren in 
Bennebroek. Eerder werkte Hei-
jink voor een grote Nederlandse 
bank, waar hij onder meer direc-
teur was van het Bloemendaalse 
filiaal. Hij is maatschappelijk 
actief, tot voor kort onder meer 
in het bestuur van Welzijn Bloe-
mendaal. Heijink: "Bloemendaal 
is een prachtige gemeente waar 
heel veel zaken goed geregeld zijn. 
Ik vind het collegeprogramma een 
uitstekend uitgangspunt om de 
goed lopende zaken te bewaren en 
accenten te leggen op die dingen 
waar nog enige verbetering in kan 
worden aangebracht. Het ingezet-
te verbeteringsbeleid van waar-
nemend burgemeester Emmens 
ter verbetering van onder meer 
de bestuurscultuur, ga ik actief 
ondersteunen." x

Nico Heijink volgt 
Tames Kokke op

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 17 juli - do 23 juli)
Frisse witlofsalade met gerookte 

Eendenborst
Gestoofde kabeljauw rug met 
knoflook, basilicum en tomaat 

geserveerd roerbak spinazie
Dame Blanche speciaal € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 20 juli - do 23 juli)
Kip kerrie met basma�rijst en frisse 

salade € 10,50

Tespelduyn op Noordwijkerhout
Culinair 8 & 9 augustus

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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“Elk jaar weer was de vakantie een puzzel. Wie neemt tijdelijk de zorg 

voor moeder over? Ze is 81 en woont zelfstandig thuis. Dat kan, omdat ik 

dagelijks bij haar langsga. Van dat gepuzzel zijn we nu af. In de vakantie 

neemt Dorie, CAREGiver van Home Instead, de zorg over. Ze doet dat vol 

overgave en geeft moeder alle persoonlijke aandacht.” 

Zij is er  
voor mijn moeder

“Ik kan nu eindelijk met een 
gerust hart op vakantie. ”

Mevrouw ’t Sand,
dochter

Interesse? Belt u mij gerust: Nicole Kindt

t 023 82 00 392 

i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland

ANTIEKMARKT
op de DREEF te HAARLEM

 
zaterdag 18 juli

zaterdag 1 augustus
zaterdag 15 augustus
zaterdag 5 september
zaterdag 19 september
ANTIEK en BROCANTE

Bezoek gratis 90 kramen
Kraam 50,-- 06-10144717

MASSAGE
- Thaise massage

-Ontspanning massage
-Rug,schauder massage

-Olie massage
35, euro(met deze

advertentie meenemen2,50
korting zomeractie)

Generaal Cronje 3zw(naast
de Wibra)geen sex
tel:06-34417034

VERVELEND...
dat de folie van uw nog

goed functionerende
keuken

bobbelt en loslaat.
Wij spuiten uw keuken in

bijna elke kleur.
TdH Special Paints

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

06 14436185

Op zoek naar een leuke
nieuwe of gebruikte

Vespa, Kymco, Sym, AGM,
Piaggio, Yamaha, enz. Bij
SCOOTS2GO
staan er meer dan 60.

Ook voor (schade)reparatie
banden en onderhoud.

Satellietbaan 22d Hillegom
0252-516693

WWW.SCOOTS2GO.NL

123COSMETICA
123COSMETICA.NL

 
-huidverzorgingsproducten

-zon beschermingsprod.
-make-up producten
-(gratis) huidadvies

 

BEDRIJFSPAND
te koop / te huur

 
Meer en Duin 203

Lisse
 

65m2; incl. alarm, ketel,
airco, keuken, toilet,
eigen parkeerplaats

 
Bel voor info: 06-20198000

Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten

INKOOP

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte 

sieraden

Winkel:

Camplaan 8

HEEMSTEDE

023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS

GLORIE”

Postzegel- en 

Muntenhandel
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Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

COLOFON
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overveen - Even leek het of de eigena-
ren van Elswoutshoek vooruit zouden 
kunnen met hun bouwplannen op het 
landgoed in Overveen. Het college 
van Burgemeester en Wethouders, 
met uitzondering van toenmalig wet-
houder Tames Kokke, had 30 juni 
besloten een omgevingsvergunning 
te verlenen. Echter, op de door de 
VVD aangevraagde extra raadsver-
gadering van 10 juli, werd het col-
lege teruggefloten. Een meerderheid 
steunde een initiatiefvoorstel van 
D66, GroenLinks en VVD, dat het 
college dwingt pas op de plaats te 
maken. De meerderheid van de raad 
was er niet gerust op dat de omvang 
van de nieuwbouw binnen de perken 
zou blijven. Bovendien, zo stelde de 
VVD-fractie, zou er na de zomer weer 
een 'nieuwe politiek-inhoudelijke 
raadsdiscussie moeten plaatsvinden 
over de vraag: wat willen we met de 
landgoederen en de huizen daarop?'.

door Marilou den Outer

De discussie in de raad afgelopen 
vrijdag was vooral juridisch. Cen-
traal stond de Verklaring Van Geen 
Bedenkingen (VGGB). De raad had 
deze in november 2013 afgegeven. 
Deze was nodig, omdat de bouwaan-
vraag niet in het bestemmingsplan 
paste. Om uitvoerig te geven aan de 
motie sloot het college vervolgens 
een convenant af met de eigenaren 
van het landgoed, de gebroeders 
Slewe. Maar kort erop vernietigde 
het college het convenant. Volgens 
toenmalig verantwoordelijk wet-
houder Tames Kokke, omdat in de 
periode tussen de mondelinge en 
de schriftelijke overeenkomst van 
het convenant "een cruciaal stukje 
grond was verkocht, van de ene 
broer aan de andere". De rechter 
besliste later dat de vernietiging 
door het college rechtmatig was. 
Echter, recent is deze grondver-
koop door de broers weer ongedaan 
gemaakt.

Wake-upcall
De vraag afgelopen week in de extra 

raadsvergadering was of de VVGB 
uit 2013 nog van toepassing is op 
de nieuwe aanvraag in 2015. Een 
meerderheid (D66 met uitzonde-
ring van raadslid Metselaar, VVD, 
GroenLinks) vond van niet en zag 
het inititiatiefvoorstel om de VVGB 
in te trekken, aangenomen. Wet-
houder Botter die aan het begin van 
het agendapunt had opgeroepen 
het voorstel niet in te dienen, beet 
in het stof. Aftreden echter vond hij 
echter geen optie, zo deelde hij de 
raad voor de stemming mee. "Ik zie 
het echter wel als een wake-upcall, 
voor ons allen, om beter naar de 
stukken te kijken." Het college 
moest het tijdens de vergadering 
vooral hebben van de oppositie. 
Fractievoorzitter Heukels van Libe-
raal Bloemendaal: "Laat het college 
toch zijn werk doen en gooi geen 
olie op het vuur." Ook het CDA gaf 
zijn steun aan het college. "We lij-
ken nu terug bij af. Dat betreuren 
wij", aldus fractievoorzitter Michael 
Schnackers.

Met stomheid geslagen

De reactie van Hans Slewe, een van 
de eigenaren van Elswoutshoek 
op de uitkomst van de raadsver-
gadering: "Triest. Sinds het college 
excuus heeft gemaakt aan ons over 
de geëscaleerde gang van zaken, 
zijn we nu al maandenlang in goed 
overleg met college én ambtenaren 
over de verdere plannen. Om dan 
nu zo teruggefloten te worden door 
wat ik niet anders kan zien als een 
gefrustreerde VVD - ik ben met 
stomheid geslagen. Ik begrijp ook 
niet waarom D66 en GroenLinks 
zich zo laten leiden door de VVD, de 
partij die op ramkoers met ons ligt. 
Alle drie die partijen, plus het CDA, 
hebben in december 2012 een motie 
gesteund, die op oplossing aan-
stuurde. We bouwen geen woning, 
maar verschuiven een bestemming 
en verder gaat het om een opper-
vlakte en volume, die kleiner zijn 
dan we nu hebben. Bovendien: we 
hebben het hier over een landgoed 
van zevenduizend vierkante meter 
waarop altijd al schuren hebben 
gestaan. Dit is geen rationeel besluit 
meer, van de raad."

Rechter
Hans Slewe stapt nu naar de rechter. 
Welke precies moet zijn advocaat 
nog uitzoeken, zo ingewikkeld en 
uniek is de kwestie rond de VVGB. 
Slewe: "Ik heb al drie keer op aan-
wijzing van de gemeente een totaal-
plan ingediend waarvan twee door 
de wethouder (Tames Kokke -red.) 
zijn afgekeurd, bouwtekeningen 
laten maken, leges betaald, deskun-
digen ingehuurd, kortom giganti-
sche kosten gemaakt. Bovendien 
heeft de gemeente ons nooit gezegd 
dat het onmogelijk is om een woon-
bestemming op het terrein te ver-
schuiven."
De Slewes kochten het Landgoed 
Elswoutshoek in 2009. x

Eigenaren Elswoutshoek 
in Overveen terug bij af

Raad fluit college terug over verlenen vergunning

Wethouder Jur Botter (midden) beet in het stof, maar van aftreden wilde hij niet 
weten. Links wethouder Richard Kruijswijk en rechts André Burger, die het voor-
zitterschap overnam van de burgemeester, die op vakantie was (Foto: Marilou 
den Outer).

Wat is de kern van de problema-
tiek?
De eigenaren van Elswoutshoek, de 
gebroeders Slewe, willen het land-
goed in Overveen 'revitaliseren' 
(opknappen) door middel van onder 
andere de bouw van een gezinswo-
ning en een schuur/paardenstal. 
Het bestemmingsplan staat dit niet 
toe. Nu gebeurt het wel vaker dat 
grondeigenaren plannen, hebben 
die niet in overeenstemming zijn 
met het bestemmingsplan. De wet 
laat de mogelijkheid open om af 
te wijken van het bestemmings-
plan. Hiervoor is een zogenaamde 
'omgevingsvergunning tot afwijken 
van het bestemmingsplan' nodig. 
Burgemeester en wethouders zijn 
bevoegd zo'n omgevingsvergun-
ning af te geven. Vroeger (voor de 
Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, Wabo, in 2010) had de 
gemeenteraad deze bevoegdheid. 
Nu, na 2010, kan de gemeenteraad 
alleen nog invloed uitoefenen op 
de afgifte van een dergelijke omge-
vingsvergunning door middel van 
het geven van een Verklaring Van 
Geen Bedenkingen (VVGB).
Deze verklaring heeft de gemeen-
teraad ten behoeve van deze ver-
gunningaanvraag op 13 novem-
ber 2013 afgegeven. Echter, de 
gemeenteraad heeft deze VVGB 
afgegeven in de veronderstelling 
dat de afwijking van het bestem-
mingsplan binnen bepaalde gren-
zen zou blijven. Deze grenzen zijn 
destijds vastgelegd in afspraken 
tussen het gemeentebestuur (des-
tijds wethouder Tames Kokke) en 
de eigenaren van Elswoutshoek 
en onder andere neergelegd in een 
convenant (overeenkomst). Omdat 
volgens de gemeente de gebroeders 
Slewe zich niet hebben gehouden 
aan bepaalde onderdelen van de 
afspraak, heeft de gemeente het 

convenant vernietigd.
Inmiddels zijn de verhoudingen tus-
sen de eigenaren van het landgoed 
en de gemeente weer verbeterd en 
heeft de wethouder (Jur Botter), die 
sinds enige tijd is belast met het 
dossier Elswoutshoek, voorgesteld 
om alsnog de omgevingsvergun-
ning af te geven. Daarmee zouden 
de eigenaren aan de slag kunnen en 
zou er een einde komen aan deze 
slepende kwestie. Dit voorstel is als 
besluit van Burgemeester en Wet-
houders, met een tegenstem van 
toenmalig wethouder Kokke, afge-
lopen 30 juni genomen.
Echter, zoals op 10 juli bleek, vindt 
een groot deel van de gemeente-
raad dat de vergunning, die de wet-
houder wil afgeven, zoals die er nu 
ligt, de mogelijkheid biedt tot het 
realiseren van een woning met een 
veel groter oppervlak en volume 
dan destijds door de gemeenteraad 
bij de afgifte van de VVGB voor ogen 
stond. Een meerderheid van de 
gemeenteraad is dus tegen de afgifte 
van de vergunning en wil terugko-
men op de eerder afgegeven VVGB. 
Het besluit dat de gemeenteraad op 
10 juli heeft genomen, is in wezen 
de intrekking van de VVGB, waar-
mee tevens de stekker uit het colle-
gebesluit van 30 juni is getrokken, 
dat de afgifte van de vergunning 
aan de gebroeders Slewe mogelijk 
maakte.

Hoe nu verder?
Nu de gemeenteraad afgifte van 
een omgevingsvergunning met de 
voorwaarden zoals die er nu ligt 
heeft tegengehouden, zit er voor 
de wethouder niets anders op dan 
weer om de tafel te gaan met de 
gebroeders Slewe en de gemeen-
teraadsfracties om een compromis 
te bedenken waar alle partijen het 
mee eens zijn. x

Kwestie Elswoutshoek

Vanaf de Elswoutslaan in Overveen kun je het hoofdgebouw op het landgoed 
net zien (Foto: Marilou den Outer).

Vervanging Kwakelbrug 
in Heemstede van start

heemstede - De Kwakelbrug, de brug over het Heemsteeds kanaal die de Mozart-
kade en Nijverheidsweg met elkaar verbindt, is verdwenen. De hoge (onhan-
dige) brug moet plaatsmaken voor een lage en beweegbare voetgangers- en 
fietsbrug. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt aan de nieuwe brug. Als 
alles volgens planning gaat, zal de brug eind van deze maand klaar zijn. En dat 
is goed nieuws voor de leerlingen van college Hageveld en de recreanten van 
park Meermond, want zij maken veelvoudig gebruik van deze brug (Foto: Christa 
Warmerdam). x
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PERSONEELSADVERTENTIES
IN DE KRANT EN OP INTERNET!

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

P.C. van der Wiel B.V. is een groeiend dynamisch bedrijf, dat zich 
gespecialiseerd heeft in reinigingswerk aan rioleringen, vetafscheiders en o.a. 
straatkolken. Daarnaast is het reinigen van openbare buitenruimte de laatste jaren 
een hoofdbestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten geworden. Dit houdt in: aanleg en 
onderhoud van groenobjecten, machinaal reiniging van o.a. wegen en trottoirs d.m.v. 
verschillende borstel- en veegmachines. 

Wegens uitbreiding van ons werkpakket zijn wij met SPOED op zoek naar een 

gemotiveerd persoon voor de volgende functie:

CHAUFFEUR REINIGINGSVOERTUIGEN:
O.A. KOLKENZUIGER / VEEGMACHINE

Rijbewijs C en chauffeursdiploma vereist.

Voor deze functie geldt : fysiek goed gesteld en flexibele werktijden.

De functie is voor minimaal 40 uur per week.

Bij interesse dient u uw sollicitatiebrief voorzien van CV (met foto) te richten aan:

P.C. van der Wiel B.V.
Postbus 78
2180 AB Hillegom 
Of per email: info@pcvdwiel.nl

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

Medehuurder?

Leidsestraat 122, 2182 DS Hillegom, 

tel. 0252-530700, info@tch-exclusief.nl 

Exclusief (sinds 1974)

GROTE UITVERKOOP
Ruim 1000 m2 showroom!

Alles met

30% korting
of elk aannemelijk bod

Pak uw voordeel!
De zomer komt eraan

Verkoop: donderdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
en op afspraak.

Onze collecties:
Luxe tuinmeubelen
Royal Botania en 4 Seasons

Parasols
Glatz en Borek

Serremeubelen
Lloyd Loom

Buitenkachels
Leenders

Tuinverlichting
Noral

Hangmatten
La Siesta

Onderhoud
Teak cleaner en protection

Enz. enz.

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

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

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06
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bloemendaal - Hoe hoger opgeleid en 
mondiger de bevolking, hoe beter 
de democratie zal functioneren. Zou 
je verwachten. Bloemendaal blijkt 
daar op dit moment geen illustratie 
van te zijn. Een vorige week versche-
nen rapport, opgesteld door waarne-
mend burgemeester Aaltje Emmens, 
luidt de noodklok. Er is sprake van 
een 'zeer zorgelijke situatie', schrijft 
zij aan de commissaris van de Koning 
in Noord-Holland, Johan Remkes, die 
opdracht gaf voor dit rapport.

door Marilou den Outer

Emmens somt op: een niet goed 
functionerende raad met ruwe 
omgangsvormen, machtspolitiek en 
dusdanig hinderlijke bemoeizucht 
richting colleges, dat deze 'zwak' 
zijn en onvoldoende bestuurlijke 
regie kunnen voeren; onvoldoende 
gevoel van verantwoordelijkheid 
voor een goed bestuur en een goed 
functionerende democratie bij raad, 

college en ambtelijke organisatie; 
een nogal eens problematische rela-
tie met de samenleving en in relatie 
hiermee 'slopende juridisering' van 
bestuur en menselijke interactie.

Doordrijven
De oorzaken zijn te vinden in onder 
meer de 'grote assertiviteit en door-
zettingsvermogen om de eigen wil 
door te drijven' binnen het geheel 
van de cultuur en bestuur van 
Bloemendaal. Bloemendalers zou-
den een 'corporate visie' hebben, 
'bestuurders zijn van ons, moeten 
doen wat wij zeggen'. Een andere 
oorzaak die genoemd wordt, is dat 
de politieke macht jarenlang bij 
één partij lag (VVD -red.).
Dit alles wordt geïllustreerd met 
onder meer citaten van onder-
vraagde inwoners, raadsleden en 

bestuurders. Veel van deze citaten 
klinken aansprekend en zijn beel-
dend, zoals: 'belangrijke sociale net-
werken zijn Rotary, golf- en hockey-
club. Vanuit dergelijke verbanden 
wordt ook invloed uitgeoefend op 
individuele raadsleden, fracties en 
bestuurders'. En: 'Binnen Bloemen-
daal is een waterscheiding tussen 
oud en nieuw geld. Mensen met 
'nieuw geld' (onder andere horeca-
ondernemers) worden slecht geac-
cepteerd en zijn bijvoorbeeld snel 
object van juridische procedures.' 
Feitelijke onderbouwing van deze 
uitspraken is niet in het rapport te 
vinden.

Correctie
De situatie die wordt beschreven 
in het rapport is zoals de burge-
meester die aantrof bij haar aan-
treden een halfjaar geleden, na het 
opstappen van burgemeester Ruud 
Nederveen door grote problemen 
binnen de gemeente over het dos-
sier Elswoutshoek. In dat halfjaar 
is al gewerkt aan verbetering van 
de verhoudingen. In 'werkateliers' 
bijvoorbeeld, over hoe de ideale 
bestuurspraktijk eruitziet en hoe 
de gemeente het beste kan com-
municeren met de bevolking. In 
het rapport staat dat er hoopvolle 
eerste tekenen zichtbaar zijn in de 
raad. 'Men corrigeert elkaar.'

Minder e-mail
Inmiddels hebben diverse spelers 
gereageerd. De fractievoorzitters 
van VVD en D66 zeggen de hand 
in eigen boezem te zullen steken. 
'Minder e-mailen, meer naar bui-
ten treden', neemt D66 zich voor. 
'Discussies in de raad gaan te vaak 
over personen, over procedures en 
juridische meningsverschillen en 
te weinig over de inhoud', stelt de 
VVD-fractie op de lokale website. 
'We gaan snel overleggen over de 
conclusies van het rapport, en ook 
in gesprek met de andere betrok-
kenen.'
Het gehele rapport 'Samen bouwen 
aan het huis van de democratie in 
Bloemendaal' is te vinden op de 
website van de gemeente: www.
bloemendaal.nl. x

Burgemeester luidt noodklok over 
bestuurscultuur in Bloemendaal

Rapport vol beeldvorming en citaten

Er is sprake van een 'zeer zorgelijke 
situatie' bij de gemeente (Foto: Mari-
lou den Outer).
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in de vakantie! (minimum leeftijd: 13 jaar)
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haarlem - Wethouder Jeroen van Spijk 
en de Haarlemse Reddingsbrigade 
hebben met elkaar een oplossing 
gevonden voor de financiering van 
de nieuwbouw. Er was een tekort van 
100.000 euro, dat overbrugd moest 
worden. De Gemeente Haarlem en 
de Reddingsbrigade en hun bouwer 
nemen beiden circa 50 procent van 
deze resterende kosten voor hun 
rekening. Van Spijk rondde onlangs de 
onderhandelingen met de Reddings-
brigade af.

Met het akkoord is de Reddings-
brigade verzekerd van nieuwbouw 
op Schoteroog aan de Mooie Nel. 
Belangrijk, want de tijdelijke huis-
vesting in Spaarndam voldoet niet 
meer en dreigde een financiële 
strop te worden voor de vereniging. 
Reden voor Van Spijk om nu vaart 
te maken: "De Reddingsbrigade is 
al 105 jaar belangrijk voor Haar-
lem, daar is iedereen het over eens. 
Het water staat hen aan de lippen. 
Ook door de gemeenteraad is hier 
een helder signaal over afgegeven. 
We hebben met elkaar gekeken 
welke mogelijkheden er zijn om 
het bedrag van een ton te overbrug-
gen. Ik ben blij dat de gemeente niet 
alleen voor de kosten opdraait. Hier-
mee wordt nieuwbouw voor de Red-
dingsbrigade realiteit én behoudt 
Haarlem haar Reddingsbrigade. 
Wat mij betreft, gaan we de tweede 
helft van dit jaar bouwen."
Voorzitter Ed Broertjes van de Haar-
lemse Reddingsbrigade reageert 
opgelucht en is tevreden met het 
bereikte resultaat: "Met dank aan de 
wethouder, de gemeenteraad, bou-
wer Bedrijf en Milieu en Reddings-
brigade Nederland kunnen we nu 

eindelijk aan de slag met de bouw 
van ons nieuwe onderkomen. We 
kunnen onze energie nu ook weer 
richten op waar we voor zijn: de vei-
ligheid van mensen op en rond het 
water. Met de huidige weersomstan-
digheden komt dit resultaat wat dat 
betreft precies op tijd."

Nieuwbouw
Het nieuwe gebouw komt op Scho-
teroog aan de Mooie Nel en wordt 
ontwikkeld en gerealiseerd in 
samenspraak met de PAS (People, 
Autarkic, Solutions) Academy en 
Bedrijf & Milieu. Directeur Gerard 
Nijboer: "Na een constructieve 
bespreking met de Gemeente Haar-
lem en de Haarlemse Reddings-
brigade, hebben we gezamenlijk 
besloten, om van de nieuwbouw 
een leerproject te maken samen 
met onderwijsinstellingen in Haar-
lem." De PAS Academy houdt zich 
in de kern bezig met Transitiema-
nagement en Research & Develop-
ment op basis van zelfvoorzienende 
gebouwen met een energie opbren-
gend karakter. x

Akkoord over nieuwbouw 
Haarlemse Reddingsbrigade

haarlem - Dik Box vraagt geliefden 
of zij willen meewerken aan zijn 
kunstproject 'In the cloud'. Door 
middel van een aantal 'laaghan-
gende wolken' - die worden beves-
tigd aan het plafond - worden een 
nieuwe dimensie en sfeer tijde-
lijk aan de formele ruimte van de 
Gravenzaal van het stadhuis toe-
gevoegd. Het meewerken kan op 
verschillende manieren: door het 
maken van 'a cloud'; het materi-
aal maakt niet uit, niet groter dan 
70 centimeter hoogte, breedte en 
lengte, en niet zwaarder dan drie 
kilo. Kleuren: roze, wit of goud. Of 
door een tekstuele bijdrage in de 
vorm van een gedicht of een kort 
verhaal, dat uiting geeft aan het 
gevoel 'In the cloud'. Een selectie 
van de ingezonden gedichten of 
een kort verhaal wordt goed lees-
baar uitgeprint en bevestigd op 
de vloer van de Gravenzaal onder 
'the clouds' waardoor tekst en 
beeld een 'verbintenis' met elkaar 
aangaan. Indieningsdatum: vóór 
15 oktober 2015. Voor deelname 
en/of meer informatie: info@dik-
box.nl. x

Oproep aan 
geliefden

regio - De zomervakantie is begon-
nen en dat betekent dat men weer 
uit kan kijken naar het nieuwe 
sportseizoen. Vanaf heden kun-
nen kinderen vanaf 5 jaar, uit de 
gemeenten Haarlem, Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude, Bloemendaal 
en Velsen, via www.jeugdsportpas.
nl inschrijven voor het JeugdSport-
Pas-aanbod voor het nieuwe school-
jaar 2015-2016. Met één druk op de 
knop worden alle activiteiten in de 
wijk zichtbaar. Vanaf 15 augustus 
gaan de sportactiviteiten daadwer-
kelijk van start.
Aankomend jaar krijgen de kinde-

ren op de basisschool drie minibro-
chures voor de JeugdSportPas uit-
gereikt. De eerste brochure - voor 
de periode augustus tot en met 
december 2015 - wordt verspreid in 
week 34 op de scholen. Mist men 
een bepaalde sport of heeft men 
een vraag over de JeugdSportPas, 
dan kan men contact opnemen 
met team JeugdSportPas via jsp@
sportsupport.nl of bellen met 023-
5251630. x

Inschrijving gestart voor 
aanbod JeugdSportPas

Jonge dansers van DSG (Foto: Menno 
Sabel).

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding



bloemendaal - "Ik ben een happy en 
tevreden mens", zegt Tames Kokke 
aan het eind van het gesprek naar 
aanleiding van zijn onverwachts, 
tussentijds terugtreden als wethou-
der in Bloemendaal. En zo kennen de 
meeste mensen hem ook. 'Een aima-
bele man', zeggen velen. Zijn aftre-
den valt in een hectische tijd, met een 
net verschenen rapport van de burge-
meester over de slechte politieke ver-
houdingen en mores, een rapport dat 
zelfs de landelijke media haalde. En 
een raad, die weer hopeloos verdeeld 
is over het dossier Elswoutshoek. 
"Een hype", vindt Kokke deze kwes-
tie. "Ik ga er niet in mee, ik verzet me 
ertegen. We leven in een hartstikke 
ordentelijke gemeente. Vertel me 
eens, wat is hier nou mis?"

door Marilou den Outer

Aftredend wethouder (VVD) Kokke 
ontvangt bij hem thuis. Drie-onder-
éénkapwoning, wijds en groen uit-
zicht. Bij de koffie, met kruidnoot-
koekje van de lokale banketbakker 
kijkt hij terug op zijn wethouder-
schap. Ontspannen doch waak-
zaam, een doorgewinterd bestuur-
der. Zes en een half jaar duurde 
zijn wethouderschap. Het dossier 

Elswoutshoek is niet de reden van 
zijn eigen aftreden, zo benadrukt 
Kokke. "De enige en doorslaggeven-
de reden voor mij om een tweede 
termijn door te gaan als wethou-
der was om de verbouwing van het 
gemeentehuis tot een goed einde te 
brengen. Dat project is nu afgerond 
en daarna wilde ik stoppen. Aan 
het begin van 2015 heb ik dat de 
VVD al duidelijk gemaakt, om hen 
voldoende tijd te geven een opvol-
ger te vinden. Niemand bij de VVD 
had er problemen mee. De teneur 
van de reacties na mijn bekendma-
king is erg positief. En zeg nu zelf, 
gelet op wat er in de Bloemendaalse 
politiek allemaal gebeurt, dan voelt 
iedereen wel aan dat je er na zes 
en een half jaar wel eens mee wilt 
stoppen."

Succesvol
Vervolgens verhaalt Kokke bevlo-
gen van zijn tijd als bestuurder. de 
bouwprojecten die hij begeleidde, 
zoals het Marinehospitaalterrein in 
Overveen en Haringbuys in Aerden-
hout. "Ondanks de economische 

crisis allemaal succesvol afgerond 
en met heel veel bewonerspartici-
patie. Bovendien is de gemeente er 
financieel netto goed uitgespron-
gen. Een enkel verlies, maar dat 
is in de begroting weer helemaal 
gedekt. In vergelijking met andere 
gemeenten in Nederland doen wij 
het financieel fantastisch."
Kokke vervolgt: "We hebben uit-
stekende wegen, het gras wordt 
gemaaid, bomen gesnoeid, we 
hebben prachtige sportverenigin-
gen, twee voetbalclubs, nu met 
kunstgrasvelden. Bij enquêtes over 
bewonerstevredenheid springt de 
gemeente er altijd heel goed uit en 
dat met een bovengemiddeld kriti-
sche bevolking. Wat is dan het pro-
bleem van de gemeente Bloemen-
daal nog?", vraagt hij retorisch.

Elswoutshoek
Elswoutshoek bijvoorbeeld, de 
langdurige strijd tussen de eigena-
ren van het landgoed, die er willen 
bouwen en de gemeente? Kokke: 
"Eigenlijk wil ik daar zo min moge-
lijk over zeggen. Ik heb tot het laatst 
geprobeerd  altijd zakelijk en rustig 
in dit dossier te staan, beter gezegd: 
erbóven te staan. In de laatste col-
legevergadering heb ik tegen het 
collegevoorstel gestemd, omdat ik 
een verschil van mening had over 
het gebruik van de Verklaring Van 
Geen Bedenking in deze kwestie. 
Die had de raad destijds onder 
andere omstandigheden afgegeven. 
Ik zag dat als in strijd met het eigen 
beleid (zie artikel hierover elders in 
Het Weekblad -red.). Maar we moe-
ten dit niet uitvergroten, het is een 
dossier en meer niet. Inhoudelijk is 
dit níet beeldvormend voor wat in 
Bloemendaal gebeurt."
Over beeldvorming gesproken: vlak 
nadat Kokke bekend had gemaakt 
af te treden, kwam waarnemend 
burgemeester Aaltje Emmens met 
een rapport. Met niet mis te versta-
ne woorden over ruwe omgangsvor-
men in de raad, onveilig gevoel bij 
burgemeester en wethouders, en te 
grote afstand tot de burgers. "Heb 
je het al gelezen?", vraagt Kokke. 
"En vooral die passage dat op de 

Tames Kokke: "In Bloemendaal speelt weinig. Misschien té weinig en dan 
gebeurt hetzelfde als op school: de kinderen gaan zich vervelen en gaan zich 
gedragen als een verwende schoolklas." (Foto: Marilou den Outer)
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Vrijdag 17 juli

09.30-11.00 uur 
| Vrijdagochtendyoga
Eerst een uur fysiek bezig zijn, met 
oefeningen die je op je eigen niveau 
kan meedoen. Afwisselende oefe-
ningen, duidelijke uitleg. En daarna 
ruim de tijd voor ontspanning en 
meditatie. Ook Restoratieve (herstel-
lende) houdingen worden gebruikt 
om dieper te kunnen ademen en te 
kunnen ontspannen.
Diana Aben, Haarlem.
10.00-12.30 uur | Start mindfulness-

training

Door inzicht en bewustwording van 
onze niet altijd heilzame gewoonten 
en de ontdekking, dat we meer zijn 
dan onze gedachten en emoties, 
kun je met meer zelfvertrouwen een 
scala aan positieve mogelijkheden 
in jezelf ontdekken waarmee je echt 
voor jezelf gaat zorgen. Dit heeft 
een positief effect op de relatie met 
jezelf en de mensen om je heen.
Titia van Rootselaar, Driehuis.

Zondag 19 juli

10.00-16.30 uur | Dagworkshop fami-

lieopstellingen

Een familieopstelling kan gaan over 
allerlei uiteenlopende levensvra-
gen of thema's, die je in een nieuw 
daglicht wilt stellen of waarin je wilt 
groeien. De ervaring is dat zowel de 
vragensteller als de representant 
nieuwe inzichten krijgt over vragen, 
die spelen rondom huidige situa-
ties, dromen of iets wat nog speelt 
uit het verleden.
Stefanie Bussing, Haarlem.
10.00-13.00 uur | Buitentraining Chi 

Kung

Voor beginnende en gevorderde Chi 
Kung-beoefenaars. De trainingen 
kunnen los van elkaar gevolgd wor-
den. Onderwerpen van de trainingen 
zijn: structuur, energie en bewe-
gende Chi Kung /tai chi.
Monique Wouda, Overveen.

Dinsdag 21 juli

13.30-16.30 uur | Familieopstellingen

Familieopstellingen brengen je 

inzicht en leiden vaak tot een oplos-
sing. Je krijgt meer rust in je hoofd 
en meer innerlijke vreugde. Je eige-
naarschap over je eigen leven groeit. 
Issues die je tegenhouden in werk of 
privé kunnen gelegen zijn in het gro-
tere familieverband of in jezelf.
Mia Macke, Haarlem.

Woensdag 22 juli

10.00-11.30 uur | Introductiework-

shop Art of Living Happiness Pro-

gramma

In deze introductieworkshop van 
anderhalf uur maak je kennis met de 
basisprincipes van Art of Living voor 
een gezond en gelukkig leven. Met 
praktische ademhalingstechnieken, 
die je meteen thuis kunt toepassen.
Art of Living, Haarlem.
10.00-17.00 uur | Vierdaagse Trance-

dans Intensive

Je ster is dat wat je leven richting 
geeft, dat wat je spirit je ingeeft. Dat 
waaraan je je leven afmeet of het 
goed is of niet. Heel vaak zijn we 
dat in de loop van ons leven uit het 
oog geraakt en weten we alleen nog 
maar wat we niet willen en niet meer 
wat we wel willen. Je gaat daarnaar 
op zoek. Je overwint angsten, je rei-
nigt en laat het verleden los en gaat 
dan op zoek naar je ster. We zullen 
iedere dag een trancedans doen met 
daarnaast verschillende oefeningen 
om het thema van die dag tot leven 
te brengen.
Spiritueel Centrum de Regenboog-
slang, Haarlem.

Vrijdag 24 juli

19.30-22.00 uur | Avondworkshop 

'Als je naaste kanker heeft...'

Wanneer je de partner, ouder, 
broer/zus of het kind bent van 
iemand, die kanker (of een andere 
ernstige ziekte) heeft of daaraan 
is overleden, dan heb je aan den 
lijve ervaren dat dit ook een grote 
impact heeft op jou en jouw leven. 
Wat wordt er bij jou geraakt door de 
ziekte van jouw naaste? Hoe ga jij 
ermee om? Tijdens deze workshop 
kijken we met behulp familieopstel-
lingen naar wat de kanker van jouw 
naaste bij jou raakt, naar de diepere 
betekenis hiervan voor jou in het 
hier en nu en hoe het eventueel ver-
bonden is met de geschiedenis van 
jouw familiesysteem.
Stefanie Bussing, Haarlem.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Mindfulnesstraining (Foto: pr).

Chi Kung (Foto: pr).

Trancedans (Foto: pr).

Oud-wethouder Kokke herkent 
snoeiharde kritiek rapport niet

"We leven in een hartstikke ordentelijke gemeente"

golfbaan en hockeyvelden van alles 
wordt beslist? Haha, toen ik erover 
vertelde op de golfbaan deze week, 
werd er hartelijk om gelachen. Ze 
herkenden het absoluut niet. Ik ook 
niet."

Gedoe
Dus dat beeld klopt niet? Tames 
Kokke leunt achterover en denkt 
even na. "Je kunt natuurlijk onmo-
gelijk van jezelf zeggen dat je inte-
ger bent. Maar ik kan je zeggen: er 
is nog nooit iemand op mij afgeko-
men met een vraag als: 'Regel dit 
of dat even voor mij.' Wat ik in het 

rapport wel herken, is de kritische 
toon ten aanzien van de raad in 
Bloemendaal. In mijn ogen gaan 
raadsleden te vaak op de stoel van 
de bestuurder zitten. Ze gaan zich 
bezighouden met de uitvoering. 
Dat kan natuurlijk niet, met 19 
man in de raad praten hoe je iets 
wilt uitvoeren. Ik heb het al eens 
eerder gezegd: in Bloemendaal 
speelt weinig. Misschien té weinig 
en dan gebeurt hetzelfde als op 
school: de kinderen gaan zich ver-
velen en gaan zich gedragen als een 
verwende schoolklas. Altijd gedoe 
in de raad." x
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POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

GRIJSZWARTE
CYPERSE KAT
met grote witte bef en
witte voetjes is zoek in
de omgeving van de
president Steijnstraat

in Haarlem sinds 4 juli.
Bel aub: 0641597685

of mail c.baay1@upcmail.nl

- Gediplomeerd -
PEDICURE

 
Behandeling (45 min)
Bij u thuis of in mijn

Praktijk
 

ook in de avond tot 20:00
Vrijb. inl: 06-8 23456 67

 

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

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

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

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760
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Kom naar een van de mooiste 
plekjes van Nederland: de Veluwe! 
Verkent u per fi ets de bijzondere 
natuur of bezoekt u het Kröller-
Mülller Museum? En gaat u ook 
naar Paleis het Loo of een dagje 
winkelen in Harderwijk? Ook 
het stadje Staverden is zeker de 
moeite waard! In wellnessresort 
De Zwaluwhoeve komt u in de 
sauna’s, baden en relaxruimtes 
helemaal tot rust.  

U logeert in paviljoenhotel Apollo 
Hotel De Beyaerd in het dorpje 
Hulshorst. Het hotel ligt nabij het 
Veluwemeer, tussen Nunspeet en 
Harderwijk en beschikt onder an-
dere over een bostuin, openlucht-
zwembad en een zonneweide.

Heerlijk ontspannen 
op de Veluwe

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 40017.

euro p.p.
59

Inbegrepen
• 1x overnachting
• 1x ontbijtbuffet
• 1x dagentree Zwaluwhoeve met
 gratis gebruik fi tnessruimte, buiten-
 zwembad en zonneweide
• informatiepakket van de Veluwe

Prijzen 2 dagen
14/07-20/12 59

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserve-
ringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(€ 1,- p.p.p.n) en kos-
ten Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 40017

vogelenzang - Oudere inwoners ken-
nen Casa Carmeli als plek waar een 
kleuterschool was, en een internaat 
voor arme kinderen onder wie ker-
miskinderen. Later fungeerde het een 
tijdje als bezinningshuis, daarna als 
seminarie en als laatste: een gasten-
klooster. Zo trof provinciaal overste 
zr. Elvira Maria Casa Carmeli aan toen 
zij hier in 2010 aankwam vanuit het 
moederhuis van de orde in Sittard. Zij 
kwam er met een missie, en een iPho-
ne en iPad in haar bagage. "Ik had al 
het gevoel: hier is iets van te maken", 
aldus de overste. Eerst werd het ver-
ouderde kloostergebouw gemoderni-
seerd en, alles volgens plan verloopt, 
wordt in april 2016 een complex met 
zorgappartementen voor ouderen op 
het kloosterterrein geopend.

door Marilou den Outer

De aanleiding voor deze voortva-
rendheid aan de Bekslaan in Voge-
lenzang is helder: steeds minder 
vrouwen voelen zich aangetrokken 
tot het leven in een kloostergemeen-
schap. En het werkte. Zodra nieuw 
leven in het klooster was geblazen, 
traden er nieuwe, jonge nonnen 
in. Drie in getal zelfs. Ondertussen 
ging het klooster ook steeds meer 
open naar de buitenwereld. Zo werd 

de maandelijkse restaurantdag van 
Welzijn Bloemendaal, wegens ver-
bouwing in Huis te Bennebroek, 
tijdelijk in Casa Carmeli georga-
niseerd. Eten in een klooster - een 
groot succes. Dit jaar werd voor 
het eerst meegedaan aan de Open 
Kloosterdag en eerder al werd deel-
genomen aan de vrijwilligersactie 
NLdoet. Sindsdien melden vrijwil-
ligers uit de buurt zich aan, om bij-
voorbeeld mee te helpen het groen 
op het terrein te onderhouden.

Nijpende situatie
En vanaf april 2016 dus het zorg-
hotel. Ook die functie past goed in 
de geest van de stichteres van de 
vrouwelijke tak van de Karmelor-
de, Maria Teresa-Tauscher - van den 
Bosch, wier familie overigens uit 
Haarlem kwam. Zij wilde aandacht 
voor de zorg voor de allerarmsten. 
Zuster Elvira Maria: "Tijdens de ver-
bouwing van het klooster kwam 
ik al in aanraking met de oude-
ren. Hun situatie is soms nijpend, 
komen minder snel in aanmerking 
voor een plek in een verzorgings-
huis, Thuiszorg kan ook niet alles 
meer doen. Dus als je geen kinderen 

hebt, ben je aangewezen op mantel-
zorgers. Ik raakte toen in gesprek 
hierover met Marcel Steenbergen 
uit Hillegom, die eerder al de reno-
vatie begeleidde van het klooster en 
zo kwamen we samen al snel op het 
idee voor een zorghotel."

Bewonerscommissie
Het bestaande paviljoen op het ter-
rein wordt daartoe omgebouwd. Er 
komen 17 appartementen in. Huur-
ders krijgen faciliteiten als een 
alarmsysteem, mantelzorg en ook 
kunnen zij op werkdagen maaltij-
den bestellen, die ze in eigen appar-
tement of in het restaurant kunnen 
nuttigen. "Verder is er ook een bin-
nentuin waar mensen die dat wil-
len, wat kunnen werken. En wie 
weet wat er nog meer kan gebeuren 
hier. Dat is straks aan de bewoners-
commissie om te bespreken met de 
zuster", aldus Steenbergen.

Stevige huurprijs
Het prijskaartje: een maandelijkse 
huur van rond de 1.600 euro. "Met 
alleen AOW is dat niet op te bren-
gen helaas, dat realiseren wij ons 
ook", aldus Marcel Steenbergen. 
"De investering in de nieuwbouw 
moet wel na een aantal jaren terug-
komen, anders is het klooster als 
geheel niet levensvatbaar. We zoe-
ken uiteraard naar oplossingen voor 
mensen, die het echt niet kunnen 
betalen. Dat kan niet uit de midde-
len van het klooster zelf, maar wie 
weet voelen mensen zich geroepen 
een schenking te doen of komen er 
legaten. Het zou al prachtig zijn als 
er op die manier twee of drie minst 
daadkrachtigen een plek kunnen 
vinden in het zorghotel. Dat is de 
inzet."

Voordelen
"Katholiek zijn, is zeker geen voor-
waarde om te huren", zegt zuster 
Elvira Maria. "Als je niks hebt met 
de zusters, dan wil je hier waar-
schijnlijk niet wonen. Maar als je 
wel katholiek bent, heb je natuur-
lijk wel de voordelen hier: bijwo-
nen van de dagelijkse heilige mis, 
de rozenkrans, het Getijdengebed 
en andere gebedsmomenten." x

Zuster Elvira schudt de 
boel op bij Casa Carmeli

Opening zorghotel op kloosterterrein in 2016

Links Marcel Steenbergen, naast hem Elvira Maria. "Katholiek zijn, is geen voor-
waarde om te huren." (Foto: Marilou den Outer)

HAARLEM - Meewind is ook in het 

seizoen 2015/2016 hoofdspon-

sor van de Haarlemse topklasser 

Koninklijke HFC. Het duurzame 

beleggingsfonds en HFC hebben hun 

partnership met een jaar verlengd. 

Tot tevredenheid van beide partijen.

door Jacqueline Wallaart

"Afgelopen seizoen waren we voor 
het eerst verbonden aan Konink-
lijke HFC", aldus Willem Smelik, 
bestuurder van Meewind. "We kun-
nen terugkijken op een mooi jaar. 
Het eerste elftal is een verrijking 
gebleken voor de Zondag Top-
klasse. Als debutant direct op een 
gedeelde vierde plaats eindigen, 
is een geweldige prestatie. Net 
als het eerste elftal kan ook Jong 

HFC, dat eveneens met Meewind 
op de borst speelt, terugkijken op 
een goed seizoen. En wat ik vooral 
mooi vind: de jeugdafdeling flo-
reert. Daar zijn wij als hoofdspon-
sor enorm trots op!"
Op zondag 23 augustus trapt 
Zondag 1 van HFC het nieuwe 
voetbalseizoen af met de eerste 
wedstrijd in de Topklasse; uit tegen 
het Noord-Brabantse UNA. Voor die 
tijd staat er in de zomer nog een 
aantal oefenwedstrijden gepland 
waarvan de eerste plaatsvindt op 
dinsdag 28 juli om 20.00 uur tegen 
HFC EDO. Een derby op de velden 
aan de Spanjaardslaan, die de 
Haarlemmers komend seizoen in 
competitieverband zullen moeten 
missen door de degradatie van 
EDO afgelopen jaar. x

Meewind ook komend seizoen 
hoofdsponsor Koninklijke HFC

haarlem - Deze week is de eerste 
Parksessie, een gratis toegankelijk 
kunst-, muziek- en theaterfestival 
in de Haarlemmerhout, weer van 
start gegaan. Voor wie het gemist 
heeft, woensdag 22, 29 juli en 5 
augustus (van 17.00 tot 23.00 uur) 
zijn de volgende Parksessies.
Om het gratis festival mogelijk te 
maken, moeten er per editie 250 
picknickkratten worden verkocht. 
Het is crowdfunding met een krat 
oftewel: 'kratfunding'. Een krat 
wordt van tevoren besteld en kan 
de dag zelf op het terrein afgehaald 
worden en na afloop worden inge-
leverd.
Overigens wordt er van het stads-
park ook volop gebruikgemaakt als 

er geen Parksessies of andere festi-
vals zijn.
Kijk voor meer informatie op www.
parksessies.nl. x

Parksessies in 
Haarlemmerhout

Het is de komende tijd weer goed 
toeven in de Haarlemmerhout (Foto: 
Christa Warmerdam).

haarlem - Op de Dreef zijn zater-
dag 18 juli zo'n negentig kramen 
met antiek en brocante te vinden. 
Belangstellenden zijn van 09.00 
tot 16.30 uur welkom in Haarlem. 
Het aanbod is zeer divers. x

Snuffelen tussen
antiek en brocante
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heemstede - "Ik zag deze ruimte en 
wist meteen dat het een perfecte plek 
was voor een spreekkamer", zegt 
Kevin van Gaalen. Sinds mei van dit 
jaar houdt de dierenarts, samen met 
zijn assistente Nyree van Splunder, 
twee dagdelen per week (dinsdag-
middag en vrijdagochtend) spreekuur 
in de Caressa Dierenpolikliniek, Bin-
nenweg 71 in Heemstede. Bijzonder 
is dat deze polikliniek te vinden is 
achterin de winkel van Dierenspeci-
aalzaak Bos.

door Christa Warmerdam

In de dierenpolikliniek kunnen 
baasjes met hun huisdier terecht 
voor consulten, vaccinaties en klei-
ne operatieve ingrepen. Voor grote 
operaties wordt doorverwezen 
naar de vestigingen in Haarlem en 
Hoofddorp. Deze vestigingen zijn 

voor spoed 24 uur per dag zeven 
dagen per week bereikbaar.
Het samenwerkingsverband tus-
sen dierenarts Van Gaalen en de 
eigenaren van Dierenspeciaalzaak 
Bos, Jeffrey en Pascal Koster, blijkt 
een schot in de roos. "Ik ken Jeffrey 
en Pascal Koster vanuit de Caressa 
Dierenkliniek Haarlem waar ik 
praktijkmanager ben. We hebben 
altijd een heel leuk contact gehad 
met elkaar en we denken hetzelfde 
over kwaliteit en nauwkeurigheid. 
Op een gegeven moment zijn we 
op het idee gekomen om samen te 
gaan werken. Vanaf het moment 
dat we gestart zijn met ons spreek-
uur, is het druk. Het is voor onze 
klanten uit Heemstede veel makke-
lijker om hier even binnen te lopen. 

Ze hoeven niet meer, bijvoorbeeld 
voor een vaccinatie, naar Haarlem 
en combineren een bezoekje aan 
het spreekuur met een boodschap 
op de Binnenweg." Bijkomend voor-
deel van een spreekkamer en een 
winkel is dat de wachtkamer in 
de winkel is. Van Gaalen: "Klanten 
vinden dat heel gezellig en voor de 
dieren is het ook fijn, want voor de 
meeste dieren is deze winkel een 
vertrouwde omgeving."
De dierenpolikliniek is te vinden 
aan de Binnenweg 71 in Heemstede, 
tel. 023-5370220. Openingstijden: 
dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Kijk 
voor meer informatie: www.dieren-
ziekenhuizen.nl. x

Samenwerking tussen dierenarts 
en dierenwinkel schot in de roos

Polikliniek Caressa in Heemstede:

V.l.n.r.: Nyree van Splunder, Jeffrey en Pascal Koster en Kevin van Gaalen in de 
dierenpolikliniek op de Binnenweg in Heemstede (Foto: Christa Warmerdam).

haarlem - Zaterdag 1 augustus geeft 
het koor van de Temple Church uit 
Londen een gratis concert in de Grote 
of St. Bavokerk in Haarlem. Op het 
programma staat onder meer muziek 
van Händel, Tavener, Howells, Parry, 
Bruckner, Mendelssohn, Duruflé en 
Tipett.

Het koor van Temple Church Lon-
don is een van de beste koren van 
Engeland. Het koor bestaat uit acht-
tien koorzangers en twaalf professi-
onele 'choir men' (alt, tenor en bas). 
Deze choir men hebben een profes-
sionele, vocale opleiding gevolgd en 
velen zijn succesvolle solisten met 
een wereldwijde carrière. De koor-
knapen volgen naast hun studie 
koorscholing. Ze treden zowel in 
Engeland als in het buitenland op.

Orgelsolist Interstellar
Director of Music van het koor is 
Roger Sayer. Hij is vooral bekend als 
de orgelsolist op de soundtrack van 
de kaskraker 'Interstellar', die eind 
2014 werd uitgebracht. De orgelop-
names voor deze soundtrack zijn 
ook gemaakt in de Temple Church 
in Londen. Daarnaast is Roger Sayer 
bekend als plaatsvervangend direc-
teur van het Londen Symphony Cho-
rus. Het koor van de Temple Church 
heeft onder zijn leiding opgetreden 
op BBC Radio 3, op Classic FM en in 
Washington DC (VS).

Magna Carta
Het concert staat in het teken van 
800 jaar Magna Carta, een van de 
beroemdste documenten uit de 
Engelse geschiedenis. De Magna 
Carta is de naam van het handvest 
over vrijheden en rechtspraak, dat 
de Engelse koning Jan zonder Land 

(John Lackland) op 15 juni 1215 
ondertekende in een weiland bij 
Runnymede, nabij Windsor. De 
UNESCO heeft de Magna Carta in 
2009 opgenomen op de Werelderf-
goedlijst voor documenten, omdat 
het een mijlpaal is van vrijheid en 
democratie met een wereldwijde 
invloed.

Gregg Morris
Het koor wordt begeleid door Gregg 
Morris, organist van de Temple 
Church. Morris was organist in St. 
George's Chapel, Windsor Castle 
en bij Jesus College in Cambridge. 
Ook speelde hij in St. Martin-in-the-
Fields in Londen. Zijn uitgebreide 
repertoire richt zich op barokmu-
ziek - met name de werken van 
Bach en Buxtehude - en Franse en 
Engelse muziek uit de 20e eeuw.
Aanvang is om 20.15 uur. De entree 
is gratis (wel is er collecte na afloop). 
Meer informatie en het complete 
programma vindt men op: www.
templechurchtour.wix.com/neder-
land. x

Temple Church Choir 
in Grote of St. Bavokerk

Het Londense koor treedt 1 augustus 
op in Haarlem (Foto: pr).

haarlem - Op zondag 19 juli is het 
mogelijk om deel te nemen aan een 
bijzondere en leerzame excursie 
door de Haarlemmer Kweektuin. 
Het thema is 'planten zintuigelijk 
ervaren', van geurende kamperfoe-

lie tot brandende brandnetels. De 
wandeling begint om 20.00 uur en 
deelname kost 3 euro per persoon. 
Aanmelden is niet nodig. De Haar-
lemmer Kweektuin is gelegen aan 
de Kleverlaan 9. x

Excursie door 
stadskweektuin

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

Trein raakt steen; verkeer stilgelegd

haarlem - Het treinverkeer tussen Haarlem en Leiden is 
woensdagnacht stilgelegd na een aanrijding . Een passeren-
de trein raakte rond één uur iets of iemand bij de spoorweg-
overgang met de Pijlslaan in Haarlem. Brandweer, ambu-
lance en politie werden met spoed opgeroepen om hulp te 
komen verlenen terwijl de trein tientallen meters verderop 
tot stilstand kwam. Bij aankomst van de politie bleek al snel 
dat het geen persoon was, die de trein had geraakt. Een of 

meerdere personen hadden een grote steen op het spoor 
gelegd, die de trein had geraakt. Agenten zijn een stuk het 
spoor opgelopen, maar troffen daar verder niets meer aan. 
Het treinverkeer kon vervolgens weer worden hervat terwijl 
agenten in de buurt naar de dader(s) zochten. Het is niet 
bekend of deze later ook nog zijn aangetroffen. Er raakte 
niemand gewond bij het incident, wel zat de schrik er goed 
in bij de machinist (Foto: Michel van Bergen). x
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haarlem - Er worden steeds meer 
video's met behulp van drones 
gemaakt. Dit geldt ook zeker voor 
de filmpjes over Haarlem, die onli-
ne staan. Zo zijn er bijvoorbeeld op 
YouTube prachtige beelden van de 
Grote of St. Bavokerk op de Grote 
Markt te vinden. Maar wat is een 
drone eigenlijk en waarom wor-
den deze gebruikt? Een drone is 
oorspronkelijk een militaire lucht-
vaartterm voor 'een op afstand 
bestuurd onbemand vliegtuig'. 
Tegenwoordig zijn ze er echter in 
klein formaat en zijn de drones 

voor iedereen toegankelijk. Zowel 
online als in de winkel kan men 
namelijk deze bestuurbare vlieg-
tuigjes kopen. Johannes Netelen-
bos uit Haarlem kocht zo'n drone 
een halfjaar geleden via een Chi-
nese internetsite en plaatste ver-
volgens meerdere video's op You-
Tube. Hij is bijvoorbeeld de maker 
van het veelbekeken 'Sint Bavo 
Kathedraal'-filmpje.

door Nena Vlas

Waarom besloot je om een drone 
aan te schaffen? Johannes: "Ik 
ben nieuwsgierig en vind het 
interessant om te kijken hoe de 
wereld er om ons heen uitziet. 
Met een drone is dit heel goed 
mogelijk, omdat je daarmee de 
wereld vanuit een geheel ander 
perspectief ziet. Daarnaast heb 
ik een kleine voorliefde voor 
geeky stuff", voegt hij lachend 
toe. Johannes heeft echter een 
goedkopere drone aangeschaft 
en gebruikt deze vooral voor 
eigen vermaak. "Ik doe het ook 
niet al te vaak. Er moet namelijk 
met bepaalde zaken rekening 
worden gehouden. Allereerst 
moet je erg oppassen dat je de 
drone niet kwijtraakt. Dat kan 
lastig zijn als je in een dichtbe-
volkt gebied, zoals in de stad, aan 
het filmen bent. Daarnaast is het 
een vereiste dat je de drone in 
een open ruimte laat landen. Het 
kan anders gevaarlijk zijn voor de 
omgeving."
Johannes heeft zijn drone uit 
China besteld, omdat het daar 
een stuk goedkoper is dan in 
Nederland. Maar niet alleen via 
Chinese internetsites zijn goed-
kope drones verkrijgbaar. Ook 
bij 'gewone' winkels als Imagina-
rium in de Grote Houtstraat en 
bij Eurosound op de Kruisweg 
zijn verschillende goedkope vari-
anten verkrijgbaar. "Vaak geldt 
wel dat de hoogte van de film-
kwaliteit en het aantal mogelijk-
heden de prijs bepalen. Zo zijn er 
drones, die niet enkel een betere 
camera hebben, maar bevatten 
deze vliegtuigjes een schermpje 
zodat er zelf meegekeken kan 
worden met wat de drone ziet. 
Op die manier kan er veel bewus-
ter worden gefilmd", aldus een 
medewerker.
Overigens zitten er veel haken 
en ogen aan het vliegen met een 
drone en gelden er veel regels. 
Per 1 juli 2015 is de regelgeving 
voor het recreatief gebruik van 
drones in Nederland zelfs aan-
gescherpt. Voor meer info: www.
drones.nl/wetgeving/ x

Johannes: "Ik heb een kleine 
voorliefde voor geeky stuff"

Haarlemmer filmt Spaarnestad van boven

Johannes Netelenbos in actie met zijn drone (Foto: pr).

haarlem - Op zondag 19 juli heeft de 
Vriendenkring van de Nieuwe Bavo 
een nieuwe aflevering in de serie 
thematische rondleidingen. Deze 
keer leidt een ervaren gids bezoekers 
langs de kapellen, die de kathedraal 
aan de Leidsevaart rijk is.

Iedereen die wel eens de Nieuwe 
Bavo heeft bezocht en langs de 
diverse kapellen heeft gelopen, 
moet zich hebben afgevraagd waar-
aan deze zijn gewijd en wat de bete-
kenis van de gebruikte symbolen 
is. Onder leiding van een gids komt 
men hier tijdens deze rondleiding 
meer over te weten en wordt tevens 

duidelijk hoe kunstenaars als Han 
Bijvoet, Jan Toorop en Mari Andries-
sen dit op eigen wijze als inspiratie 
hebben gebruikt en hebben vorm-
gegeven.
Deelname is alleen mogelijk na 
aanmelding via vrienden@rkbavo.
nl (o.v.v. kapellen rondleiding). De 
entreeprijs bedraagt 5 euro.
De Kathedrale Basiliek Sint Bavo is 
gevestigd aan de Leidsevaart 146 in 
Haarlem. De ingang bevindt zich 
aan het Emmaplein (via de tuin). x

Rondleiding langs kapellen 
van kathedraal Sint Bavo

Het interieur van de kerk aan de 
Leidsevaart (Foto: pr).

Defecte cv houdt buurt 
in Heemstede wakker

heemstede - Een defecte cv-ketel zorgde in de nacht van vrijdag op zaterdag voor 
de nodige overlast in Heemstede. Bewoners van een aantal huizen aan de Eyk-
manlaan konden de slaap niet vatten vanwege een hard geluid uit een woning. 
De bewoners van de woning waar het geluid uit kwam, waren echter niet aan-
wezig en dus werd de politie erbij gehaald. Na een kort onderzoek schakelde 
deze de brandweer in om de woning te betreden. Een brandweerman is op een 
ladder omhooggeklommen en via een raam naar binnen gegaan. Binnen bleek 
het harde geluid inderdaad afkomstig te zijn van een defecte cv. De stekker is 
eruit gehaald waarna de rust in de buurt terugkeerde. Buurtbewoners bedank-
ten de politie en brandweer en konden weer rustig gaan slapen (Foto: Michel 
van Bergen). x

Vrouw aangehouden na 
ongeval Brederodelaan

bloemendaal - De hulpdiensten zijn zondagnacht groots uitgerukt voor een ver-
keersongeval in Bloemendaal. Rond tien over een ging het mis op de Bredero-
delaan. Naast brandweer, politie en ambulance werd ook het traumateam opge-
roepen om assistentie te verlenen. Al vrij snel bleek het letsel gelukkig mee te 
vallen en kon het traumateam worden geannuleerd. De auto is vermoedelijk op 
een stoepje terechtgekomen waarna het voorwiel van de wagen is afgebroken. 
De vermoedelijke bestuurster van de wagen is na het ongeval aangehouden, 
omdat ze waarschijnlijk te veel had gedronken. Ze is door ambulancepersoneel 
gecontroleerd, maar raakte verder niet gewond bij de crash (Foto: Michel van 
Bergen). x

spaarnwoude - Op 26 juli start de 
twaalfde editie van de Haarlem 
Jamborette: een internationaal 
scoutingkamp, dat plaatsvindt 
in recreatiegebied Spaarnwoude. 
Tien dagen lang kamperen hier 
ruim 3.500 scouts van 10 tot en met 
17 jaar uit 27 verschillende landen. 
Hiermee is de Haarlem Jamborette 
het grootste scoutingzomerkamp 
in Nederland deze zomer. De Jam-
borette wordt eens in de vier jaar 

gehouden en het kampthema is 
deze keer 'Cartoon Your Camp'. 
Voor iedereen die een kijkje wil 
komen nemen, houdt de Haarlem 
Jamborette open dag op zondag 2 
augustus van 14.00 tot 17.00 uur. 
Voor 5 euro ontvangen de bezoekers 
een informatiekrantje, een Jambo-
rette-mok en een consumptie. De 
entree van het terrein bevindt zich 
in deelgebied Houtrak, aan de Zui-
derweg 1 in Halfweg. x

Jamborette in Spaarnwoude

spaarndam - In de serie Kunstmarkt-
concerten verzorgt Nelson's Blood 
op zaterdag 18 juli een optreden in 
de Oude Kerk, aan het Kerkplein 
in Spaarndam. Dit gezelschap 
zingt niet alleen het traditionele 
werklied, de shanty, maar ook 'sea 
songs' en maritieme balades. Nel-

son's Blood put voornamelijk uit 
het Engelse en Franse repertoire. 
Nelson's Blood heeft veel bekend-
heid gekregen in binnen- en bui-
tenland. Aanvang is om 14.00 
uur en de toegangsprijs bedraagt 
5 euro. Meer info is te vinden op 
www.vriendenoudekerk.nl. x

Nelson's Blood in Oude Kerk
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bennebroek - Hugo Rol (65) is gestopt 
als huisarts, na veertig jaar praktijk 
in Bennebroek. De drukbezochte 
afscheidsreceptie was eind vorige 
maand in Het Trefpunt. Het medische 
vak geheel de rug toekeren, doet hij 
echter nog niet. Hij verricht met veel 
plezier wetenschappelijk onderzoek 
en draait gemiddeld nog twee keer 
per week zijn diensten als foren-
sisch arts, vroeger beter bekend als 
politie-arts. Als 'Commissaris Rol' 
- zoals de collega-huisartsen aan de 
Zwarteweg hem wel schertsend noe-
men, blijft hij voorlopig nog actief.

door Marilou den Outer

Er zijn huisartsen, die ook na hun 
65ste nog volop aan het werk blij-
ven. Voor Hugo Rol is veertig jaar 
echter genoeg. "Bovendien wil ik 
graag ruimte maken voor jonge 
huisartsen. Die vinden nu moei-
lijk werk. En als ze vijf jaar niet 
hebben gewerkt als huisarts, ver-
liezen ze hun registratie", vertelt 
hij in de woonkamer van zijn huis 
in de Hoofddorpse wijk Floriande. 
Ook echtgenote Karin Verzijlber-
gen is bij het gesprek aanwezig. Zij 
werkte geen veertig, maar bijna 
38 jaar in de praktijk. Eerst als 
doktersassistente en sinds 2000 
als praktijkmanager, een van de 
eerste praktijkmanagers in de 
regio.

Facturen
Want dat hebben beide echtelie-
den de afgelopen jaren zien gebeu-
ren: een huisartsenpraktijk is een 
bedrijf geworden. Met name de 
facturering naar de 'schadeverze-
keraars', zoals Rol de zorgverzeke-
raars steevast noemt, vereist veel 
tijd en kennis van zaken. "Een 
doktersassistente doet dit werk er 
vaak bij, maar dat is niet te doen. 

De zorgverzekeraars keuren fac-
turen af en het is soms niet mak-
kelijk te achterhalen waarom.  Als 
je niet weet hoe dit op te lossen, 
dan verlies je als praktijk dus inko-
men", aldus Karin Verzijlbergen, 
die de afgelopen jaren ook trainin-
gen op dit gebied heeft verzorgd 
voor praktijken in de regio.
De relatie met de zorgverzekeraar 
valt onder de categorie minpunten 
van de huisartsenpraktijk. Maar 
pluspunten zijn er wat betreft 
Rol volop: "Het vak is veel profes-
sioneler geworden en ook meer 
wetenschappelijk onderbouwd. 
Vroeger kon je als basisarts zó aan 
de slag als huisarts, dat is gelukkig 
niet meer zo. De opleiding wordt 
steeds breder en ruimer en het 
werken met protocollen is ook 
een enorme vooruitgang."

Inspiratie
Maar kennis en professionaliteit 
was niet het eerste waar hij aan 
dacht toen hij als 17-jarige, vers 
van de HBS, besloot medicijnen 
te gaan studeren. Hij was geïnspi-
reerd door zijn eigen huisarts, die 
verder keek dan een zere keel en 
het echte contact aanging met de 
patiënt. Ook Rol deed dat in zijn 
eigen praktijk.
Sommige patiënten heeft Hugo 
Rol veertig jaar meegemaakt. 
Eerst in de duopraktijk op de 
hoek van de Rijksstraatweg en de 
Zwarteweg, de villa Quatre-Bras, 
en sinds 2001 in het verbouwde 
Kruisgebouw aan de Zwarteweg, 
vlakbij de Centenbrug. Sinds afge-
lopen 1 juli is De Kennemerpoort 
overigens verder gegaan als één 
gezamenlijke praktijk, voor zo'n 
zevenduizend patiënten, met als 
praktijkhouders Tom Harding, 
Freek van Andel en Laura van 
Wiechen. In dienst zijn huisarts 
Marianne Princen en waarnemers 
Eefje van Duin en Fenny Thoolen. 
Daarnaast werken er doktersas-
sistenten en praktijkondersteu-
ners.

Boeiend
Rol heeft meer langdurig werk ver-
richt. Als huisartsenopleider aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam 
leidde hij vanaf 1978 meer dan 

veertig huisartsen op, onder wie 
Rob van den Akker, die jarenlang 
huisarts was aan de Schoollaan 
en diens opvolger Bas de Rooij en 
Marianne Princen, die nu in de 
Kennemerpoort werkt. Als foren-
sisch arts is hij sinds 1974 actief. 
Dat werk draait om alle gevallen 
waarin twijfel is over de doodsoor-
zaak. Dat betekent: opgeroepen 
worden als een lichaam in de dui-
nen wordt gevonden of als een 80-
plusser, die eerder is geopereerd 
aan een heup, na enkele weken 
overlijdt en bij euthanasie, zeden-
zaken en alle overlijdens van kin-
deren jonger dan 18 jaar. "Ik werk 
dan in een team met technische 
en een tactische rechercheurs. 
Heel boeiend en uitdagend om 
te doen!", zegt Rol. Om er direct 
aan toe te voegen: "Maar soms ook 
heel smerig."
Hugo Rol schreef, samen met soci-
aal geneeskundige Rémy Smits-
huijzen, een handboek forensi-
sche geneeskunde voor huisart-
sen, dat afgelopen najaar uitkwam 
bij Reed Business. x
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Hugo Rol zegt na veertig jaar 
praktijk in Bennebroek vaarwel

"Ruimte maken voor jonge huisartsen"

Rol en echtgenote Karin Verzijlbergen (Foto: Marilou den Outer).

haarlem - Het Haarlemse Rode Kruis 
en de Lionsclub Haarlem over den 
Duin zijn op zoek naar scootmobiel-
rijders, die op zaterdag 29 augustus 
willen meedoen aan een toertocht van 
circa 20 kilometer door de Kennemer-
duinen.

In samenwerking met sponsors 
wordt gezorgd voor een lunch, 
versnaperingen en entertainment. 
Gestart wordt vanaf de Tetterodehal 
in Overveen. Met de Biosgroep wor-
den afspraken gemaakt om het ver-
voer van huis naar de hal en terug 

naar huis in goede banen te leiden. 
's Morgens wordt een mooie route 
gereden door de duinen. In de Tette-
rodehal wordt de lunch geserveerd. 
Na de lunch volgt een feestelijke 
afsluiting waarna het evenement 
officieel wordt afgesloten.

Inschrijven
Personen uit Zuid-Kennemerland 
die in het bezit zijn van een scoot-
mobiel, met een snelheid van ten 
minste 10 kilometer per uur en een 
actieradius van tenminste 30 kilo-
meter, kunnen zich inschrijven. 
Inschrijving kan per mail naar info@
rodekruishaarlem.nl of telefonisch 
via 023-5411612 (maandag tot en 
met donderdag). Inschrijving vindt 
plaats op volgorde van aanmelding. 
Aan de dag zijn voor de deelnemers 
geen kosten verbonden. Wel wordt 
deelnemers gevraagd zich voor deze 
rit te laten sponsoren door familie, 
vrienden of bedrijven. Personen die 
zich al aangemeld hebben, hoeven 
niet te reageren; details over de 
tocht worden na inschrijving ver-
stuurd. x

Scootmobielrijders 
gezocht voor duintocht

Op 29 augustus vindt de tocht door de 
Kennemerduinen plaats (Foto: pr).

Brandweer biedt 
imkers uitkomst

heemstede - De brandweer heeft dinsdagavond twee imkers in Heemstede geas-
sisteerd om een bijenzwerm van een raamkozijn te halen. De bijen zaten tegen 
een raamkozijn van een woning aan de Raadhuisstraat. Omdat het voor de 
imkers lastig was om erbij te komen, werd de brandweer om hulp gevraagd. Met 
een hoogwerker zijn de twee imkers naar het raam toe gegaan, waarna zij de bij-
enzwerm in een emmer hebben gestopt. De imkers hebben de bijen vervolgens 
meegenomen en zullen daar verder voor zorgen (Foto: Rowin van Diest). x

HAARLEM - Zeven basisscholen (De 

Kring, De Wadden, De Talenten, de Vrije 

School Kennemerland, Rudolf Steiner-

school, De Zuidwester en de Beatrix-

school) in Haarlem krijgen subsidie 

om een groen schoolplein te maken.

In totaal deden twaalf scholen een 
beroep op de subsidie voor Duur-
zaamheid, Fiets en Groen. De basis-
scholen konden maximaal 20.000 
euro aanvragen. In de plannen zijn 
natuurlijk spelen, educatie en biodi-
versiteit onderdeel van het ontwerp. 
De ingediende plannen zijn divers. 
Enkele scholen startten het groener 
maken van hun schoolplein al op 
eigen kracht en met eigen middelen, 
waarbij zowel de buurt, ouders en 
leerlingen hebben meegedacht over 
wensen en mogelijkheden. Maar er 
zijn ook scholen, die nog aan het 
begin staan van het vergroenen en de 
subsidie willen gebruiken om het ont-

werptraject te starten. Omdat er een 
plafond zit aan het subsidiebedrag, 
kan de gemeente helaas niet alle 
aanvragen honoreren.
Alle twaalf scholen die een aanvraag 
indienden, zijn enthousiast, met 
ieder een eigen motivatie om het 
plein te willen vergroenen. Bijvoor-
beeld 'om de drukke Randweg buiten 
te sluiten en de kinderen een knusse 
speelomgeving te bieden', of 'om het 
natuurlijk leven binnen de school-
poorten te halen, omdat de kinderen 
hier anders nauwelijks mee in aan-
raking komen'. Ook natuureducatie 
wordt vaak genoemd als reden om 
groene aanpassingen te doen aan het 
schoolplein.
Het is de bedoeling dat alle scholen 
die subsidie krijgen, eind 2016 een 
groen schoolplein hebben gereali-
seerd. De wethouders Onderwijs en 
Duurzaamheid zullen het project met 
veel enthousiasme volgen. x

Scholen krijgen subsidie 
voor groen schoolplein haarlem - Op maandag 21 septem-

ber vindt in het Noord-Hollands 
Archief (Jansstraat 40, Haarlem) 
een debat plaats over de vraag: 
wat als Nederland en België samen 
waren gebleven? Wat zou dan de 
rol en functie van Haarlem zijn in 
dat land van bijna dertig miljoen 
zielen? Hoe zouden kunst en cul-
tuur, onderwijs en wetenschap, 
economie en ecologie eruitzien? De 
Vlaamse Luc Devoldere, publicist 
en hoofdredacteur van de Vlaams-
Nederlandse culturele instelling 
Ons Erfdeel, gaat aan de hand van 
deze vragen in gesprep met Marc 
Reynebeau, journalist, columnist en 
historicus. Vervolgens geeft singer-
songwriter Lucky Fonz III een mini-
concert waarvan het Nederbelgisch 
Feestlied het hoogtepunt vormt. 
Aanvang in de Commandeurszaal is 
om 19.00 uur. De toegang is gratis. 
Wel dient men te reserveren: www.
noord-hollandsarchief.nl/histo-
risch-cafe/97/601/ x

Debat over 
lage landen

“Het voelt alsof ik langzaam 
in een diepe put wegzak. 
Hoe kom ik daar weer uit?”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl
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ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN
Max. 4 cursist. per les gratis proefles.
ZWEMLES VOOR ALLOCHTONEN
Max 6/8 cursist. per les gratis proefles
Locatie zwemschool Fletcherhotel
Oostbroekerweg 17 1981 LR Velsen –
Zuid www.zwemschool-atlantis.nl
Inschrijven via website mogelijk.

Gilde SamenSpraak is dringend op zoek naar 

VRIJWILLIGE TAALCOACHES

Veel anderstaligen willen graag beter Nederlands leren spreken en verstaan en 
volgen een taalcursus. Maar de gewone spreektaal leer je vooral in de praktijk. Niet 
iedereen heeft voldoende contacten om zo de taal te oefenen.   Een vrijwilliger van 
Samenspraak ondersteunt een anderstalige bij het oefenen van de taal. Door veel 
samen te spreken verbetert de taalvaardigheid snel. Ook kan men samen  huiswerk 
maken of op stap gaan (bibliotheekbezoek, boodschappen doen).

Een taalkoppel spreekt één keer per week samen af  (1 á 2 uur). De vrijwilliger  hoeft  
geen docent of deskundige te zijn. Een positieve instelling, geduld en  interesse in 
mensen uit een andere cultuur zijn voldoende. Wij zorgen voor een goede intro-
ductie en begeleiding. 

Interesse om taalcoach te worden? 
Meer informatie vindt u op www.gildehaarlem.nl/samenspraak. Of meld u aan voor 
een kennismakingsgesprek via 023-5314862.

KOFFERBAK
VERKOOP

Zaterdag 8 augustus vanaf
08.00 uur in Rijnsburg.
Meedoen kost € 10,-
Voor meer informatie:
www.ovrijnsburg.nl

 

HOMEMASSAGE
Niet de deur uit, maar

thuis en vertrouwd . Voor
ontspanning maar ook bij
klachten. Juli en augustus

flinke korting. Kijk op
www.htmassage.nl of bel

06 22442711

Leer de nieuwe vorm van
heling op 21, 22 en 23

augustus in Lisse en wordt
AQUARIUS

Angels Healer.
Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl.

Heereweg 466
2161 DH Lisse
06-41572161

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

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

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+
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Brand in Heemsteedse Plus

heemstede - In de Plus-supermarkt aan de Jan van Goyen-
straat in Heemstede is maandagmiddag brand ontstaan. 
Om even over drie uur kwam er rook uit het plafond, 
waarna de winkel ontruimd werd en de hulpdiensten 
gewaarschuwd werden. In het plafond van de winkel 
was de transformator van een lamp doorgebrand. De 
brandweer had het vuur snel onder controle. Met een 

overdrukventilator is de rook grotendeels uit de super-
markt geblazen. Een van de medewerkers had rook inge-
ademd en is door ambulancebroeders nagekeken. Na de 
controle in de ambulance hoefde hij niet mee naar het 
ziekenhuis. Door de brand was de Jan van Goyenstraat 
enige tijd deels afgesloten voor het verkeer (Foto: Rowin 
van Diest). x

Grote brand in Meerwijk

haarlem - De brandweer is maandagochtend met groot 
materieel uitgerukt voor een brand bij bejaardencentrum 
Huize Meerwijk in Haarlem. Rond acht uur werd het vuur 
in het complex aan de Briandlaan ontdekt, waarop deze 
binnen korte tijd is opgeschaald naar zeer grote brand. 
De brand heeft op de hoek van de derde etage gewoed 

en is overgeslagen naar een naastgelegen woning. In het 
pand zitten aanleunwoningen waar ouderen verblijven. 
Eén persoon is door ambulancepersoneel nagekeken op 
rookinhalatie, maar kon ter plaatse worden behandeld. 
De oorzaak van de brand is nog onbekend (Foto: Michel 
van Bergen). x

haarlem - Wethouder Jeroen van Spijk 
en de Haarlemse Reddingsbrigade 
hebben met elkaar een oplossing 
gevonden voor de financiering van 
de nieuwbouw. Er was een tekort van 
100.000 euro, dat overbrugd moest 
worden. De Gemeente Haarlem en 
de Reddingsbrigade en hun bouwer 
nemen beiden circa 50 procent van 
deze resterende kosten voor hun 
rekening. Van Spijk rondde onlangs 
de onderhandelingen met de Red-
dingsbrigade af.

Met het akkoord is de Reddings-
brigade verzekerd van nieuwbouw 
op Schoteroog aan de Mooie Nel. 
Belangrijk, want de tijdelijke huis-
vesting in Spaarndam voldoet niet 
meer en dreigde een financiële 
strop te worden voor de vereniging. 
Reden voor Van Spijk om nu vaart 
te maken: "De Reddingsbrigade is al 
105 jaar belangrijk voor Haarlem, 
daar is iedereen het over eens. Het 
water staat hen aan de lippen. Ook 
door de gemeenteraad is hier een 
helder signaal over afgegeven. We 
hebben met elkaar gekeken welke 
mogelijkheden er zijn om het 
bedrag van een ton te overbrug-
gen. Ik ben blij dat de gemeente 
niet alleen voor de kosten opdraait. 
Hiermee wordt nieuwbouw voor 
de Reddingsbrigade realiteit én 
behoudt Haarlem haar Reddings-
brigade. Wat mij betreft, gaan we de 
tweede helft van dit jaar bouwen."

Voorzitter Ed Broertjes van de Haar-
lemse Reddingsbrigade reageert 
opgelucht en is tevreden met het 
bereikte resultaat: "Met dank aan 
de wethouder, de gemeenteraad, 
bouwer Bedrijf en Milieu en Red-
dingsbrigade Nederland kunnen 
we nu eindelijk aan de slag met 
de bouw van ons nieuwe onderko-
men. We kunnen onze energie nu 
ook weer richten op waar we voor 
zijn: de veiligheid van mensen op 
en rond het water. Met de huidige 
weersomstandigheden komt dit 
resultaat wat dat betreft precies op 
tijd."

Nieuwbouw
Het nieuwe gebouw komt op Scho-
teroog aan de Mooie Nel en wordt 
ontwikkeld en gerealiseerd in 
samenspraak met de PAS (People, 
Autarkic, Solutions) Academy en 
Bedrijf & Milieu. Directeur Gerard 
Nijboer: "Na een constructieve 
bespreking met de Gemeente Haar-
lem en de Haarlemse Reddings-
brigade, hebben we gezamenlijk 
besloten, om van de nieuwbouw 
een leerproject te maken samen 
met onderwijsinstellingen in Haar-
lem." De PAS Academy houdt zich 
in de kern bezig met Transitiema-
nagement en Research & Develop-
ment op basis van zelfvoorzienende 
gebouwen met een energie opbren-
gend karakter. x

Akkoord over nieuwbouw 
Haarlemse Reddingsbrigade

spaarndam - Eén dorp en twee gemeen-
ten, die samen al jaren lief en leed 
delen. Zo leven ze in Spaarndam, het 
dorp aan het IJ, al eeuwenlang. Om 
de traditie uit het verleden levend te 
houden, organiseert de Historische 
Werkgroep Spaarndam (HWS) elke vijf 
jaar sinds 1985 een tentoonstelling en 
publiceert daarbij een boek met het-
zelfde thema.

door Fred Dukker

Dit jaar is het thema 'Lief en leed in 
Spaarndam'. Voor veel Spaarndam-
mers worden de tentoonstelling en 
het boek een feest van herkenning 
en voor nieuwe dorpsgenoten een 
leuke kennismaking met het dorp. 
"In oktober viert de HWS haar zesde 
lustrum en dan gaan we weer fijn 
uitpakken", verzekert Rosé van der 
Sluijs namens de werkgroep. "Boek 
en tentoonstelling gaan over men-
selijk lief en leed zoals geboorte, 
huwelijk en dood, maar ook over 
andere vrolijke en droevige dorpse 
zaken als optochten, inhuldigingen, 
Hansje Brinker, moord en zelfs aard-
stralen. Hoe dat in elkaar zit, staat 
uitvoerig in het boek beschreven."
Boek en tentoonstelling worden the-
matisch samengesteld. "We geven 
bijvoorbeeld veel aandacht aan de 

opkomst en teloorgang van de vele 
(sport)verenigingen. Die speelden 
een voorname rol in Spaarndam. 
De meeste zijn inmiddels opgehe-
ven. Erg jammer! Maar de tijden zijn 
veranderd en de mensen hebben 
nu andere belangen. Het is straks 
allemaal te zien in het boek, dat 
we uitgeven. Het wordt een lekker 
boek met veel afbeeldingen. Het is 
niet zozeer een leesboek als wel een 
kijkboek."
De tentoonstelling wordt dit jaar 
gehouden in het Rijnlandshuis van 
zaterdag 17 tot en met zondag 25 
oktober. Openingstijden: elke dag 
van 10.00 tot 17.00 uur en van maan-
dag tot en met vrijdag 's avonds van 
19.00 tot 22.00 uur.
Het boek omvat circa 120 pagina's 
en is ruim geïllustreerd met foto's 
uit het omvangrijke archief van de 
Historische Werkgroep Spaarndam 
en van derden. Bij voorintekening 
kost het boek 13 euro, daarna 15 
euro. Intekening is mogelijk tot 1 
augustus 2015 via de website www.
historischewerkgroepspaarndam.
nl. x

Lief en leed in Spaarndam
Expositie en boek over historie

De familie Lemmers had elf kinderen. 
De familie woonde aan het Zijkanaal 
C. Vader Henk Lemmers kwam zelf uit 
een gezin met 19 kinderen (Foto: pr).

haarlem - Afgelopen zaterdag, 
om circa 15.45 uur, is een Burger-
netoproep verspreid onder ruim 
1.900 deelnemers om uit te kijken 
naar een 8-jarige jongen. De jon-
gen is licht verstandelijk beperkt 
en hij is op zijn fiets weggegaan 
vanuit de omgeving van de Bern-
straat. Al na tien minuten kwam 
er op de politiemeldkamer een 
reactie van een Burgernetdeelne-

mer binnen, dat de jongen in een 
speelgoedwinkel in het winkel-
centrum van Schalkwijk stond. De 
politie heeft de jongen vervolgens 
weer naar zijn bezorgde moeder 
gebracht. De Burgernetdeelnemer 
met de 'gouden tip' werd bedankt 
met een kleine attentie voor zijn 
oplettendheid. Bij Burgernet 
doet de politie een beroep op 
de burgers. Diegene die zich bij 

het netwerk heeft aangemeld, 
ontvangt na een incident een 
spraak- of sms-bericht met een 
duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als hij of zij 
de verdachte ziet of andere aan-
wijzingen heeft, kan die persoon 
gratis bellen naar 0800-0011. Zo 
kan de politie sneller en gerichter 
zoeken. Voor meer info: www.bur-
gernet.nl. x

Vermiste 8-jarige snel terecht
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HAARLEM - Al meer dan veertig jaar 
verzorgt Martin Uitendaal uitvaarten. 
“Vanaf mijn vijftiende jaar help ik al 
mee in ons familiebedrijf, dat al sinds 
1878 bestaat. In eerste instantie heb 
ik de opleiding automonteur gevolgd 
en onderhield de wagens, die de stoet 
vormden. Uiteindelijk ben ik toch in 
het bedrijf gegaan, omdat het een 
mooi en dankbaar beroep is. Je kunt als 
uitvaartverzorger echt iets betekenen 
voor nabestaanden.” 

door Christa Warmerdam

In de loop der jaren heeft Martin Uitendaal 

al heel wat uitvaarten verzorgd. Klein en 

intiem, maar hij verzorgde ook de uitvaart 

van Pim Fortuyn. “Dat was een van de 

grootste uitvaarten, die ik verzorgd heb en 

uniek. Ik heb de uitvaart van Pims vader ook 

verzorgd en ken de familie.”

Uitendaal: “Maar of het nu een grote of 

kleine uitvaart is, het gaat er uiteindelijk 

om dat je als uitvaartverzorger moet 

aanvoelen wat nabestaanden willen. Het 

is voor nabestaanden altijd een hectische 

tijd als een dierbare overlijdt. Er moet veel 

geregeld worden in een korte tijd. Daarom 

staan wij 24 uur per dag, zeven dagen per 

week klaar om mensen te helpen. Er is ook 

de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij ziekte 

of voor de eigen gemoedrust een uitvaart 

voor te bespreken.”

Uitendaal heeft alle diensten in eigen beheer, 

die wenselijk zijn voor een persoonlijke 

uitvaart. “Omdat we een kleinschalig 

bedrijf zijn, hebben nabestaanden tijdens 

de voorbereiding en de uitvaart met 

steeds dezelfde persoon te maken. Onze 

medewerkers nemen zaken uit handen, 

doen ook aangifte bij de burgerlijke stand. 

Er is dan meer tijd om in alle rust van een 

uitvaart een persoonlijk afscheid te maken 

en dat is waar het uiteindelijk om gaat.”

Uitvaartverzorging Uitendaal
Oranjestraat 25 Haarlem

Tel. 023-5324486

Kijk voor meer informatie op 

www.uitvaartuitendaal.nl

Uitvaartverzorging: “Omdat het 
een mooi en dankbaar beroep is”

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

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

rond overlijden en uitvaart.

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

Tel. (023) 532 44 86

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


	HeBloZa_20150716_1.pdf
	HeBloZa_20150716_2.pdf
	HeBloZa_20150716_3.pdf
	HeBloZa_20150716_4.pdf
	HeBloZa_20150716_5.pdf
	HeBloZa_20150716_6.pdf
	HeBloZa_20150716_7.pdf
	HeBloZa_20150716_8.pdf
	HeBloZa_20150716_9.pdf
	HeBloZa_20150716_10.pdf
	HeBloZa_20150716_11.pdf
	HeBloZa_20150716_12.pdf
	HeBloZa_20150716_13.pdf
	HeBloZa_20150716_14.pdf
	HeBloZa_20150716_15.pdf
	HeBloZa_20150716_16.pdf

