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Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

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

echtscheiding.

Verspronckweg 1, Haarlem
023-534 71 56

(ook gefinancieerde rechtshulp)

www.mesadvocaten.nl

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 18 sept. - do 24 sept.)
Bonbon van zalm en kruidenkaas 

met rucola salade
Duo van rund met rode wijn saus

Quiche van pruimen met vanille ijs
€ 29,50

Madiwodo-schotel (ma 21 sept. - do 24 sept.)
Beenham met honingmosterdsaus

€ 10,50

3-stokkenwedstrijd - 26 september
Schrijf snel in!!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

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

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Cursussen, Opleidingen en Trainingen
Zie elders in deze krant

Voor info: 071-3619323 of verkoop@buijzepers.nl

bloemendaal - De gemeente Bloe-
mendaal plaatst dit jaar geen blad-
korven meer. Het geld dat hiermee 
vrijkomt wordt besteed aan de gif-
loze onkruidbestrijding. Deze wijzi-
ging komt voort uit het collegepro-
gramma, waarin duurzaamheid en 
natuur speerpunten zijn.

Sinds 2008 plaatste de gemeente 
elk jaar zo'n 70 bladkorven als 
extra service aan bewoners voor 
het afvoeren van gevallen herfst-
bladeren. De kosten voor het neer-

zetten van de korven en afvoeren 
van de bladeren zijn flink: zo'n 
€ 25.000,--. Wethouder Richard 
Kruijswijk: "We gebruiken dit 
geld liever voor duurzame straat-
reiniging. Natuur is een belangrijk 
onderwerp in ons collegeprogram-
ma. De gemeente zet zich actief in 
voor behoud en verduurzaming. 
Zo worden bermen minder vaak 
gemaaid om flora en fauna meer 
ruimte te geven en wordt onkruid 
bestreden met hete lucht in plaats 
van gif. Dit laatste brengt extra 
kosten met zich mee en de blad-
korven zullen hiervoor moeten 
wijken. We hebben geconstateerd 
dat deze korven vooral worden 
gebruikt voor blad van particuliere 
tuinen en bomen. Daarnaast zijn 
er ook andere manieren om inwo-
ners te prikkelen samen op straat 
afval op te ruimen. We rekenen op 
begrip van onze inwoners." 
Voor het gazon is een dikke laag 
bladeren schadelijk, maar het 
blad tussen de vaste planten en 
onder de heesters kan men het 
beste gewoon laten liggen. Zo 
beschermt men de planten tegen 
strenge vorst. Ook veel dieren 
overwinteren in dit composte-
rende blad, zoals lieveheersbeest-
jes padden en egels. Daarnaast 
dragen de bladeren bij aan een 
goede structuur van de grond. Als 
men het bladafval uit de tuin wil 
verwijderen, kan men het uiter-
aard in de groene rolemmer doen. 
Wanneer deze vol is, kan men het 
bladafval gratis bij de milieustraat 
in Overveen inleveren. Inwoners 
van Bennebroek kunnen terecht 
bij de Milieustraat van Heemstede 
aan de Cruquiusweg 47. Men kan 

ook een extra groene rolemmer 
aanvragen. Hieraan zijn geen kos-
ten verbonden.
In combinatie met regen kunnen 
bladeren op de weg voor gladheid 
zorgen. Daarom houdt de buiten-
dienst van de gemeente de straten 
schoon. Het is niet de bedoeling dat 
bladeren uit de tuin op de openbare 
weg worden geveegd. Dan moeten 
er extra veegrondes en dus extra 
kosten worden gemaakt. x

Duurzame straatreiniging
Geen bladkorven maar gifloze onkruidbestrijding

Gifloos onkruid bestrijden (Foto: pr/Cor van Iperen)

Wielrenner gewond bij
botsing in Bloemendaal

bloemendaal - Een wielrenner is donderdagavond gewond geraakt bij een bot-
sing in Bloemendaal. Om even voor half acht fietste twee groepjes wielrenners 
over de Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal, toen twee wielrenners met 
elkaar in botsing kwamen. Een van de wielrenners kwam daarbij hard ten val. 
Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders heb-
ben de gewonde man eerste hulp verleend. Na de eerste zorg is hij per ambu-
lance overgebracht naar het ziekenhuis. De andere wielrenner kwam er met de 
schrik van af (Foto: Rowin van Diest). x

heemstede - In de gymzaal van de 
Jacobaschool, Lanckhorstlaan 
9, wordt zaterdag 3 oktober van 
11.00 tot 12.30 uur een najaars- 
en winterkledingbeurs georgani-
seerd. Zelf inbrengen kan vrijdag 
2 oktober tussen 20.00 en 22.00 
uur, vraag hiervoor een instructie 
en een of meerdere letters aan via 
e-mailadres kledingbeursjacoba@
telfort.nl. Er is geen verkoop van 
leren kinderschoenen, ondergoed 
en pyama's. x

Kledingbeurs
Jacobaschool

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323

aerdenhout - Drs. Rosalie de Wildt 
spreekt woensdag 7 oktober om 
17.30 uur over 'De leeggelopen bal-
lon'. Locatie is De Nieuwe Kring, 
Oscar Mendliklaan 3. De Franse 
filosoof Henri Bergson (1859-1941) 
schreef zijn laatste grote werk Les 
deux sources de la morale et de la 
religion (1932) aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog. Hij 
vroeg zich hierin af of het voor de 
mensheid niet hoog tijd was om 
haar bestaan te vereenvoudigen 
"met evenveel hartstocht als ze 
aangewend had om het ingewik-
keld te maken". Zou het mogelijk 
zijn onze weerbarstige planeet 
opnieuw in te richten? Wat heeft 
Bergsons pleidooi voor de eenvoud 
ons nu, bijna een eeuw later, te 
zeggen? Kosten: € 6,50 voor leden 
en € 10,- voor niet-leden. x

De Wildt verzorgt
OpenBoek Lezing

bennebroek - Vanaf woensdag 
30 september tot maandag 23 
november houdt Bibliotheek Ben-
nebroek, Bennebroekerlaan 3, een 
grote verkoop van afgeschreven 
materialen. Naast de verkoop van 
boeken wordt ook een deel van de 
inventaris verkocht. De verkoop 
vindt plaats tijdens openingsuren. 
Alle boeken zijn te koop voor € 1,-. 
Men kan alleen met pin betalen. 
De laatste woensdag van septem-
ber start de verkoop met een col-
lectie informatieve boeken en de 
romans voor volwassenen, vanaf 
woensdag 14 oktober worden ook 
afgeschreven jeugdboeken te ver-
koop aangeboden. Meer informa-
tie en openingstijden: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl. x

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

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

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

INKOOP

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte 

sieraden

Winkel:

Camplaan 8

HEEMSTEDE

023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS

GLORIE”

Postzegel- en 

Muntenhandel

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

Staten Bolwerk 1 | 2011 MK HAARLEM | + 31 23 785 22 64
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bloemendaal - Fractievoorzitter Mein-
dert Fennema (GroenLinks Bloemen-
daal) heeft 6 september zijn raads-
lidmaatschap opgezegd. Hij zat sinds 
medio februari in de raad. Hij nam toen 
de plaats in van Richard Kruijswijk die 
de tussentijds opgestapte wethouder 
Marjolein de Rooij opvolgde. Fennema 
zegt het fractievoorzitterschap altijd 
als tijdelijk te hebben beschouwd. 

door Marilou den Outer

"Ik heb mijn raadslidmaatschap 
destijds uitsluitend aanvaard om 
Martine Meuleman de gelegenheid 
te geven om zich in de werken in 
de soms ingewikkelde dossiers. 
Dat gold ook voor ons duo-raadslid 
Herbert Faber", schrijft hij in zijn 
afscheidsbericht aan de raad. "Bei-
den hebben zich echter verrassend 
snel ingewerkt waardoor ik de Bloe-
mendaalse raad nu met een gerust 
hart kan verlaten om mij weer te wij-
den aan mijn hoofdactiviteiten, het 
schrijven van boeken en columns."

Niet onverwacht
Zijn terugtreden komt niet onver-
wacht. Juist door het schrijven van 
columns zorgde hij voor de nodige 
commotie in de raad. Columns 
in de Volkskrant en voor The Post 
Online, waarin hij de gebroeders 
Slewe veelvuldig bespreekt en dat 
niet in gunstige zin. De klacht die 
Rob Slewe hierover indiende bij de 
Raad voor de Journalistiek is vorige 
maand behandeld. De Raad doet bin-

nenkort uitspraak. 
Rob en diens broer Hans liggen al 
jaren overhoop met de gemeente 
Bloemendaal over uitbreiding op 
hun landgoed, Elswoutshoek in 
Overveen. De controverse leidde 
eerder dit jaar tot het aftreden van 

burgemeester Nederveen en Groen-
Links wethouder De Rooij. Fennema 
wordt als fractievoorzitter opge-
volgd door Martine Meuleman-Wier-
da, woonachtig in Bennebroek. Als 
raadslid wordt hij opgevolgd door 
Herbert Faber. x

Meindert Fennema stapt op
Fractievoorzitter GroenLinks geeft stokje over

Op een GroenLinks-discussiebijeenkomst eerder dit jaar in Vogelenzang: Mein-
dert Fennema (tweede van links), met naast zich zijn opvolgster als fractievoor-
zitter, Martine Meuleman. Uiterst rechts wethouder Kruijswijk (Foto: Marilou 
den Outer).

bennebroek - Na een periode van 
sloop is de Nijs Aannemer gestart met 
bouw en renovatie van het voormalige 
klooster in Bennebroek. Het St. Lucia 
klooster is na 9 jaar leegstand dan nu 
echt van de ondergang gered.

Na particulier initiatief heeft de 
aannemer nu het project onder 
handen. Het gehele klooster is 
vakkundig leeggehaald, rekening 
houdende met de wensen van de 
kopers. Ook het asbest is geheel 
verwijderd. De gevel is grotendeels 
al gerenoveerd, stenen zijn ver-
wijderd en waar mogelijk al weer 
opnieuw aangebracht inclusief het 
originele voegwerk. Wat twee jaar 
geleden begon met een droom en 
een hoop enthousiaste ideeën is nu 
daadwerkelijk gerealiseerd. Eerst 
het Bidhuisje wat geheel door brand 
werd verwoest, toen het park en 
nu dan echt het voormalige kloos-
ter. Er komen zowel woningen als 
appartementen. Alleen de wonin-
gen in de kapel zijn nog te koop. 
De parels in het project worden nu 
pas verkocht.
Kopers kunnen nu, na gedeeltelijke 

sloop, zien hoe groot en bijzonder 
het zal worden en waar de appar-
tementen worden gerealiseerd. Tij-
dens de open dag van zaterdag 19 
september en tijdens de landelijke 
open huizen dag ervaren de kandi-
daat kopers zelf hoe mooi het zal 
worden. Aannemer de Nijs is met 
recht een expert, eerder restaureer-
de ze Hageveld in Heemstede maar 
bijvoorbeeld ook de Hermitage in 
het centrum van Amsterdam. De 
gemeente Bloemendaal, de dorps-
raad maar ook de historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
zijn blij met de huidige ontwik-
kelingen en de renovatie. Alle drie 
de partijen hebben vanaf het begin 
hun steentje bijgedragen en dit suc-
ces is echt een schoolvoorbeeld van 
samenwerken. Belangstelling in de 
laatste 3 appartementen? Kom langs 
komende zaterdag tussen 11.00 en 
13.00 uur,de gastvrouwen van het 
St Lucia hebben verse koffie. x

St. Lucia is na leegstand
van de ondergang gered

Bouw en renovatie gestart

Er komen zowel woningen als appar-
tementen in het voormalige St. Lucia 
klooster (Foto: pr).

haarlem - Heeft men behoefte aan con-
tact, wil men andere mensen ontmoe-
ten, voelt men zich eenzaam? Men 
is hartelijk welkom op het Ontmoe-
tingsplein van Schoterhof aan het 
Plesmanplein 10. Het Ontmoetings-
plein is dé plek om elkaar te ontmoe-
ten, waar samen activiteiten kunnen 
worden ondernomen en waar altijd 
een kopje koffie klaar staat.

Het ontmoetingsplein is open van 
maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 16.30 uur. Het ontmoe-
tingsplein is een plek waar men 
zonder indicatie ook kan deelne-
men aan verschillende activitei-

ten, begeleid door professionele 
activiteitenbegeleiders en enthou-
siaste vrijwilligers. Op donderdag 
24 september, tijdens de 'week 
van de Ontmoeting' zal de officiële 
opening van het Ontmoetingsplein 
plaatsvinden.  Bij deze opening zal 
wethouder Jack van der Hoek aan-
wezig zijn en zal er na de opening 
een heerlijk Pannenkoekfestijn 
plaatsvinden. Vanaf 10.30 uur staat 
de koffie klaar en om 12.00 uur 
worden de pannenkoeken gebak-
ken. Voor meer informatie kan 
men contact opnemen met Annette 
Zuyderduyn, annette.zuyderduyn@
shdh.nl en/of tel. 023-5128200. x

Wethouder van der Hoek
opent Ontmoetingsplein

Dé plek om elkaar te ontmoeten

Tweetal wint stormparaplu
bij kraam KennemerZorg

bloemendaal - Het was 5 september een gezellige drukte op de jaarmarkt. Na 
een enigszins frisse start kwam er toch nog een zonnetje tevoorschijn en werd 
het al snel levendiger. KennemerZorg had zich goed voorbereid op de komst 
van geïnteresseerde dorpsgenoten. Velen bezochten de kraam van de thuis-
zorgorganisatie die topzorg levert in Kennemerland. Wanneer zij hun naam en 
telefoonnummer achterlieten maakten zij aanspraak op een stormparaplu. Uit 
de vele formulieren werden twee winnaars getrokken. Deze werden maandag 
gebeld en woensdag waren ze op kantoor om hun prijs in ontvangst te nemen. 
De gelukkige winnaars zijn dhr. Leo van Dijk uit Overveen en mevrouw Costerus 
uit Bloemendaal. Het team van KennemerZorg wenst dat ze veilig en droog de 
winter doorkomen. Met deze paraplu zal dat wel lukken! (Foto: pr). x

heemstede - Vrijdag 18 septem-
ber is er van 20.00 tot 21.00 uur 
een jongeren sportinloop op het 
sportpark Groenendaal. Gezel-
ligheid staat voorop, dus neem 
vrienden mee. Voetbal, hockey, 
honkbal, softbal? Alle sporten die 
jij leuk vindt, kunnen ze doen. Er 
is professionele begeleiding - de 
sportinloop is in samenwerking 
met SportSupport - en meedoen 
is helemaal gratis. Opgeven hoeft 
niet, kom gewoon langs. x

Sportinloop op
Groenendaal

bloemendaal - Wat kan men ver-
wachten bij een echtscheiding en 
wat kan men doen om de kinderen 
zo goed mogelijk te begeleiden? 
Op vrijdag 2 oktober van 10.00 tot 
11.30 uur kan men tips en tools 
krijgen van Christine van Rijcke-
vorsel (psychosociaal therapeut) 
en Jorinde Prinsen (speltherapeut). 
De ochtend vindt plaats in de Bibli-
otheek Bloemendaal aan de Korte 
Kleverlaan 9. De toegang is gratis. 
Vanwege een beperkt aantal plaat-
sen is het noodzakelijk een kaartje 
te reserveren via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. x

Scheiden doe
je nooit alleen
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Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

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

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten

ANTIEKMARKT
 

HAARLEM , OP DE DREEF
 

zaterdag 19 september
 

Heeft u zelf Antiek ?
Huur kraam of

verkoop het het aan een
van mijn handelaren.

Info 06-10144717

7 x les
VAARBEWIJZEN

start maandag 21 sept.
in de Kennemersporthal,
Haarlem. Ervaren docent
leidt op voor het Vamex

examen.
Grote slagingskans!

www.vaarbewijs-haarlem.nl
06 33498338

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

Leeuwenhorst
Congrescentrum

Noordwijkerhout. Dag-
avond- en weekendcursus

071-3613969 of
www.argosnet.nl

www.macopleiding.nl

YOGA/MASSAGE
Yoga in haarlemnoord op

ma.ocht/av.en
op wo.ocht..kleine groepen

ook 55+.Ook geef ik
ayurved.mas.integratieve

mas.en holisticpulsing
.Gerda Wenker
06-13029473

www.yogamassagepraktijk.
nl

wilt u van u oude
(bruikbare) spullen af?
wij halen alles gratis bij
u op binnen 1 dag de
opbrengst gaat naar
diverse goede doelen

0251809999
wij kopen ook in

KRINGLOOP
tweede kans

beverwijk

Ontslagvergoeding

19 September
t/m 25 oktober

Wij zijn er 
voor u
Wij helpen u met de zorg voor uw 
dementerende partner of ouder. 
Volg onze gratis training of lees ons boek 
‘Mantelzorg: geloof in eigen kunnen’. 

t 023 82 00 392
i www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland
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Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

Raad heeft vertrouwen
in doelgroepenverkeer

heemstede - Tijdens de commissievergadering van 8 sep-
tember ging het met name over het doelgroepenverkeer 
en de opvang van vluchtelingen. Uitgangspunt van het 
doelgroepenverkeer is dat er één regiecentrale blijft die 
maatwerk levert op de vraag van de klant. De Raad compli-
menteerde de wethouder voor haar logistiek inzicht en ver-
nuft in het hoofdpijndossier. Naar aanleiding van het WMO 
klankbord werden er dringende adviezen meegedeeld aan 
de portefeuillehoudster. Wethouder Kuipers nam op haar 
beurt deze adviezen uiterst serieus, maar liet wel weten dat 
er ook moest gekeken worden naar haalbaarheid en reali-

teit. Volgens de wethouder kan de regiecentrale bekijken 
of het vervoer geregeld worden door gebruik maken van de 
KO-Bus, vrijwilligersvervoer of de bestaande dienstlijnen. 
Men trok de conclusie dat er geen ruimte is voor een AZC in 
Heemstede. Daarnaast zijn er geen gebouwen beschikbaar 
voor opvang. Ook is er geen plek voor containerhuisvesti-
ging. Heremans roept daarom de lokale bevolking op om 
met haalbare initiatieven te komen. Heemstede legt het 
vraagstuk bij de lokale samenleving. Een burgerbijeen-
komst moet daaraan bijdragen. De inwoners zullen hierover 
geïnformeerd worden (Tekst en foto: Denny Exel). x

heemstede - Berichten over vluchte-
lingen die vanuit landen als Syrië en 
Eritrea een veilige plek zoeken om 
te wonen en te leven domineren het 
nieuws. Ook inwoners van Heemstede 
worden geraakt door de beelden en 
verhalen en vragen zich af wat men 
gezamenlijk kan doen om te helpen. 
De gemeente wil deze betrokkenheid 
en energie die er in de Heemsteedse 
samenleving is, bijeenbrengen.

Men nodigt inwoners die willen 
meedenken en willen helpen van 
harte uit voor de inwonersbijeen-
komst 'Hoe helpt Heemstede?'. De 
gemeente Heemstede organiseert 
de bijeenkomst op woensdag 23 
september tussen 20.00 en 22.00 
uur in het raadhuis. Daar komt de 
vraag aan de orde: hoe kan Heem-
stede vluchtelingen helpen? Met 
elkaar kan men initiatieven en idee-
en delen, die kunnen bijdragen aan 
de opvang van vluchtelingen. 
Omdat er veel vragen en onduide-
lijkheden zijn over vluchtelingen, 
zullen vertegenwoordigers van 
het COA, Platform Opnieuw Thuis 

en Vluchtelingenwerk Noord-West 
Holland aan deze avond deelnemen. 
COA staat voor Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers en is verant-
woordelijk voor de opvang en huis-
vesting van vluchtelingen in Neder-
land. Het Platform Opnieuw Thuis 
helpt gemeenten bij het zoeken 
naar creatieve oplossingen voor de 
huisvesting van toegelaten vluch-
telingen. Vluchtelingenwerk biedt 
ondersteuning en begeleiding aan 
vluchtelingen in de opvangcentra 
en in gemeenten waar zij gehuis-
vest worden als zij een verblijfsver-
gunning hebben gekregen. 
Onder leiding van burgemeester 
Marianne Heeremans zal het pro-
gramma er als volgt uitzien: Inloop 
vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur 
geven het COA en de Stichting 
VluchtelingenWerk Noord-West 
Holland de nodige informatie. Daar-
na kan men met elkaar aan tafel om 
in kleine groepen ideeën en initia-
tieven uitwisselen. Tenslotte wordt 
de opbrengst besproken. Voor meer 
info: www.heemstede.nl. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. x

'Hoe helpt Heemstede?'
Bijeenkomst over vluchtelingen

vogelenzang - Kom zaterdag 19 sep-
tember tussen 13.00 en 16.00 uur 
kijken hoe boomverzorgers de grote 
oude bomen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen verzorgen. Ze 
doen dat op de Oude Beukenlaan, bij 
ingang Oase.

De boomverzorgers hebben ver-
schillende klimtechnieken om 
met behulp van touwen veilig in 
een boom te klimmen, een indruk-
wekkend gezicht. Er is plaats voor 
enkele kinderen om het zelf ook te 
proberen, uiteraard onder veilige 
begeleiding. De boswachters zijn 
ook van de partij en vertellen over 
de rijkdom van dood hout in het bos 
en de vele diertjes en planten die 
daarvan profiteren.  
Bij het bezoekerscentrum De Oran-
jekom (ingang Oase) geeft houtkun-
stenaar Jos Apeldoorn een demon-
stratie houtbewerking, waarbij hij 
zich laat leiden door de natuurlijke 
structuur van het hout. Zijn kunst-
werken zijn nu al in het bezoekers-

centrum te bewonderen. Septem-
ber is de maand van het hout in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Zaterdag 26 september kunnen 
kinderen bij bezoekerscentrum De 
Oranjekom hun eigen voederhuis of 
insectenhotel knutselen. Voor meer 
info: www.waternet.nl/AWD. x

Boompje klimmen in
de Waterleidingduinen

Het werk van de boomverzorger ziet 
er indrukwekkend uit (Foto: pr/Piet 
Broekhof).

haarlem - Zaterdag 19 september 
van 09.00 tot 16.30 uur vindt de 
de laatste antiekmarkt van het 
seizoen plaats. Op de sfeervolle 
Dreef zijn zo'n 100 kramen te 
bezoeken. Er zijn nog kramen te 
huur voor mensen die met antiek 
en brocante komen. De toegang 
tot de antiekmarkt is gratis. x

Antiekmarkt
op de Dreef

haarlem - Op zondag 20 september 
om 19.30 uur wordt in de Grote 
of St. Bavokerk een bijzonder con-
cert uitgevoerd door het ensemble 
Octagon. Het ensemble bestaat uit 
actieve zangers die hun jarenlan-
ge ervaring gebundeld hebben om 
in kleiner verband te kunnen con-
certeren. Octagon voert kleine a 
capella programma's uit en heeft 
zich daarnaast gespecialiseerd in 
werken van Buxtehude en Schütz. 
De cantate Actus Tragicus (begra-
feniscantate) is één van de eerste 
cantates van Bach, hij schreef 
deze cantate op 22-jarige leeftijd. 
De cantate vormt qua stijl, stem-
voering, instrumentele bezetting, 
compositie, theologische inhoud, 
kortom als algemeen concept een 
breuk met Bachs voorgangers en 
tijdgenoten. Tijdens deze avond 
speelt  Matteo Imbruno (organist 
van de Oude Kerk in Amsterdam) 
ook enkele orgelsoli op het koor-
orgel. De toegang is vrij (vrijwil-
lige bijdrage). x

Zomeravondmuziek
in Bavo met Bach

Motorrijder gaat er vandoor
bij alcoholcontrole en crasht

overveen - Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een verkeerson-
geval in Overveen. De man kwam rond middernacht langs een alcoholcontrole 
ter hoogte van het gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg. De man wilde om 
nog onduidelijke reden niet gecontroleerd worden en ging er vandoor. Zo'n 100 
meter verderop ging het echter mis. De man kwam op het fietspad, raakte een 
hekwerk en kwam enkele meters verder tot stilstand. Een ambulance kwam met 
spoed ter plaatse om het slachtoffer te verzorgen. Na de eerste zorg is hij naar 
het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. Het is nog onduidelijk of de man 
(teveel) alcohol had genuttigd (Foto: Michel van Bergen). x

heemstede - Het gaat komende week 
gebeuren want de teller van de 
kassa komt in de buurt! Nog even en 
dan heeft de Dorcas kringloopwinkel 
aan de Havenstraat in Heemstede 
de 100.000 betalende klanten op de 
kassa staan!
De grote vraag is: wie is die 
100.000ste klant? De inschatting 
is het dat het komende vrijdag of 
misschien zaterdag gaat gebeuren. 
Zorg dat jij de 100.000ste klant bent 

en verdien 3 cadeaubonnen, want 
de Dorcas kringloopwinkel bestaat 
deze week ook nog eens 3 jaar.
Dorcas Heemstede is een kringloop-
winkel met ruim 80 vrijwilligers die 
allemaal werken voor het goede 
doel, onder andere de aanleg van 
waterpunten in Tanzania. De winkel 
is heel erg op zoek naar een nieuw 
pand. Heeft men tips: mail dan naar 
bestuurdorcasheemstede@gmail.
com. x

100.000ste klant bij de
Dorcas kringloopwinkel
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haarlem - Afgelopen vrijdag 11 sep-
tember werden jongeren uit Haarlem 
uitgedaagd om hun eigen competen-
ties en mogelijkheden te ontdekken, 
door diverse tests te ondergaan op 
het Stationsplein. Dit als onderdeel 
van de campagne #wordenwiejebent 
van Randstad Nederland. Het mobiele 
lab bezoekt tot en met 7 oktober in 
totaal vierentwintig steden door 
heel Nederland, waarvan Haarlem de 
zevende is. Merijn Snoek, wethouder 
van Onderwijs en Jeugd opende om 
stipt 12.00 uur het mobiele lab. 

door Nena Vlas

Waarom is dit mobiele lab nodig? 
"De jeugdwerkeloosheid is in 
Nederland nog steeds hoog en daar 
willen we op deze manier iets aan 
veranderen", aldus Meghan Tjerk-
stra, klantmanager bij Randstad. Zo 
is ruim één op de negen jongeren 
van 18 tot en met 26 jaar in Neder-
land werkloos. 
Dit is een aanzienlijk hoog percen-
tage. Daarom wil Randstad via het 
grootschalig programma #worden-
wiejebent in vijf weken 70.000 jon-
geren te bereiken en hen dichter 
bij werk te helpen. Hierbij is het 
van groot belang om jongeren te 
voorzien in advies dat beter inzicht 
geeft in hun talenten en persoon-
lijkheidskenmerken. Op die manier 
leren de partners om jongeren en 

werkgevers op een andere manier 
naar elkaar te laten kijken. "Je ziet 
vaak dat jongeren niet exact weten 
wat ze willen. We proberen ze daar-
om naar dit lab toe te trekken om 
ze te inspireren en helpen beter te 
zoeken naar wat bij ze past. Ofte-
wel om een indruk te geven van wat 
ze later uiteindelijk willen doen", 
aldus Meghan. "Zo verbreden we 
niet alleen hun horizon maar ook 
de kansen op de arbeidsmarkt."

Moderne techniek
In het lab worden jongeren vervol-
gens met behulp van experts en 
moderne techniek geadviseerd. Er 
wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt 
via Oculus Rift, een vernieuwende 
baanoriëntatie met een Virtual Rea-
lity-bril. "Met de '3D-bril' krijg je 
diverse vragen, waardoor je erach-
ter komt welke werkomgeving het 
best bij je past. Op die manier krijg 
je een idee wat een goede richting 
voor je zou kunnen zijn." Daarnaast 
gaan zij in gesprek met 'Professor 
Werkgeluk' over de waarde van 
geluk in het werk en met Mister 
Social bestuderen zij hun eigen 
online profielen. Iedereen maakt 
tegenwoordig immers gebruik van 
social media en zet daar veel per-
soonlijke informatie op. 

"Het is niet altijd handig om alles 
online te gooien als je naar een baan 
op zoek bent", wordt voornamelijk 
als advies gegeven. Ook kan er een 
professionele Linked-in profielfoto 
worden gemaakt, want een vakan-
tiefoto is leuk maar niet altijd het 
beste idee. Om het plaatje com-
pleet te maken ontvangen jonge-
ren kleuradvies en praktische tips 
over onder andere presentatie, de 
arbeidsmarkt en het CV. "We mer-
ken dat mensen vooral heel positief 
over Professor Werkgeluk zijn. Die 
helpt echt in te zien wat nou precies 
de drijfveren zijn, en hen gelukkig 
maakt", vertelt Meghan. Is deze 
campagne slechts gericht op jonge-
ren? "Nee, eigenlijk is de campagne 
voor iedereen. Zowel voor jongeren 
als voor ouderen, de werkeloosheid 
geldt immers voor de gehele samen-
leving. Er zijn ook zelfs een paar 
mensen met arbeidsbeperkingen 
langs gekomen. Daar was iemand 
van Randstad participatie voor aan-
wezig, die kon kijken wat er voor 
hem of haar nodig is."

Inzichten
En ondanks het mooie weer wordt 
het in de loop van de middag steeds 
drukker. Hoewel er enkelen waren 
die een afspraak hadden gemaakt, 
lopen de meesten nietsvermoedend 
langs en komen spontaan naar bin-
nen. "Ik zag het lab staan, dus ik ben 
even gaan kijken wat het inhield", 
verteld een jongen. En hij is net 
als vele anderen blij dat hij even is 
gaan kijken. "Ik vond het wel inte-
ressant. Ik kreeg wel wat inzichten 
van mezelf, waar ik eigenlijk nog 
nooit over na heb gedacht", lacht 
hij. Al met al dus een geslaagde dag? 
"Jazeker, het is heel tof dat er zo veel 
mensen langs zijn geweest", vertelt 
Meghan enthousiast. "Ik hoop dat 
zij allen iets aan het advies hebben 
gehad, en de juiste baan zullen vin-
den". x

Worden wie je bent

Wethouder Merijn Snoek en de directeur Randstad Nederland openen op het 
Stationsplein het #wordenwiejebent lab (Foto: Nena Vlas).
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haarlem - Wat hebben succesvolle 
bedrijven als Amazon, Netflix, Apple, 
AirBnB, SnappCar, Nespresso, Bol.
com, Buurtzorg, Ikea, en Uber met 
elkaar gemeen? Ze zijn succesvol 
doordat ze een nieuw business model 
introduceerden en niet zozeer een 
nieuw product of nieuwe technolo-
gie.

Het negende college van 2015 vindt 
plaats op donderdag 24 september 
van 8.00 tot 9.00 uur in de Biblio-
theek op het station (open vanaf 
07.00 uur). Tijdens de Open Ochtend 
laat Astrid Oversier aan de hand van 
een aantal business modellen van 
bekende en minder bekende bedrij-
ven zien wat een business model is 
en hoe bedrijven zich met een busi-
ness model kunnen onderscheiden. 
En daarmee waarde creëren voor 
hun klanten en daar hun geld mee 
verdienen. Een business model is 
zeker niet alleen iets voor start-ups 
en multinationals. Astrid vindt een 
business model een must have voor 
elke ondernemer.
Astrid Oversier helpt met haar 
bedrijf 'Astrid in Business' onder-
nemers om met innovatieve busi-
ness modellen meer uit hun bedrijf 
te halen. Astrid (1981) groeide op 
in de regio Rotterdam. Vanuit ver-
schillende rollen is ze betrokken 

geweest bij Business Development. 
Haar ervaring ligt op het snijvlak 
van productontwikkeling, verkoop 
en marketing. Astrid ziet vaak kan-
sen die anderen (nóg) niet zien en 
weet deze kansen om te zetten in 
resultaat. Haar leitmotif 'If you can 
dream it you can do it' geldt voor 
haar privéleven èn bij haar zake-
lijke keuzes. Zo gaf zij 4 jaar gele-
den haar baan op om een half jaar 
alleen te reizen en in 2014 gaf zij tij-
dens haar zwangerschap wederom 
haar zekerheden op en startte haar 
bedrijf Astrid in Business. 
De moderne Bibliotheek neemt 
steeds meer de rol in van kennis-
centrum. Om hier meer verdieping 
aan te geven wil de Bibliotheek men-
sen inzicht bieden in hedendaagse 
onderwerpen als: internet, nieuwe 
media, creativiteit en ondernemer-
schap. De colleges beginnen vroeg 
(08.00) en zijn bedoeld om voor 
aanvang van het werk bij te wonen. 
Een specialist behandelt elk college 
een onderwerp vanuit zijn of haar 
expertise. De Bibliotheek zorgt voor 
een kop koffie of thee en een klein 
ontbijt. De colleges zijn gratis en 
kunnen gezien worden als werken, 
ter inspiratie, of als netwerken. 
Voor meer informatie kan men kij-
ken op www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. x

College op het station
Open Ochtend met Astrid Oversier

Astrid Oversier helpt met haar bedrijf 'Astrid in Business' ondernemers om met 
innovatieve business modellen meer uit hun bedrijf te halen (Foto: pr/MyPicsof-
People).

Motorrijder gewond
bij botsing met auto

bloemendaal - Een motorrijder is vorige week woensdagmiddag gewond geraakt 
bij een botsing met een auto. Om even over vier uur ging het op de Kennemerweg 
mis. Ter hoogte van de Dennenweg kwamen de motorrijder en de auto met elkaar 
in botsing. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. De motorrijder 
raakte door de aanrijding. gewond. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer 
eerste hulp verleend, en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. 
Agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval (Foto: Rowin 
van Diest). x

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding
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Zaterdag 19 september

10.00-16.30 | Workshop kennisma-

king bloesemremedies 

Je maakt kennis met wat bloe-
semremedies zijn. Naast  de Bach 
bloesems worden ook andere bloe-
semremedies systemen besproken. 
Ook kun je ervaren hoe het is om 
met bloesemremedies te werken en 
voor jezelf uit te zoeken.  Werken 
met bloesemremedies is samen-
werken met de natuur in zijn puur-
ste vorm. Het is altijd weer mooi 
om te zien wat een ogenschijnlijk 
eenvoudige bloem teweeg kan 
brengen.
Marianne Nederstigt, Haarlem
10.00-15.00 | Visionboard work-

shop: ontdek de kracht van jouw 

persoonlijke collage 

In een inspirerende en veilige 
groepssetting maak je je echte 
behoefte, wens of droom zicht-
baar door het creëren van jouw 
persoonlijke visionboard (een 
diepwerkende collage). Het maken 
van een visionboard is een krach-
tige, speelse en voedende manier 
om jouw wezenlijke verlangen te 
verhelderen, te vertrouwen en in je 
leven te brengen.
Sabijn Arts, Haarlem

Zondag 20 september

10.00-12.00 | Bewust wandelen in 

de Duinen van Natuurgebied Duin en 

Kruidberg

De workshop bestaat uit: Kennis-
maken met koffie of thee, uitleg 
over wat we gaan doen, lopen op 
schoenen met uitleg over bewust 
lopen en wat er daardoor veran-
dert, lopen op bloten voeten en de 
verschillen ervaren. Na afloop me 
elkaar evalueren. 
Robin Captijn, Santpoort Noord
13.30-16.30 | Finger-Hand Yoga mas-

sage en Okido-style Do-In oefeningen 

Finger-Hand Yoga: laagdrempe-
lig, makkelijk, direct effect. Meer 
ontspanning, vrijer ademen, soe-
pelheid in gewrichten en spieren. 
Finger-Hand Yoga kan je zittend, 
staand, liggend, lopend doen, over-
al. Vingers, handpalm en handrug 
hebben net als de voeten een ver-
binding met andere lichaamsdelen.
Lucia Ten-Jet Foei, Haarlem

Maandag 21 september

20.00 - 22.00 | Start Najaarscursus 

Kunstzinnige Proeverij

Deze najaarscursus is een cursus 
met hele verschillende technieken 
en informatie. Het brengt je dichter 
bij jezelf en je leert jezelf beter 
kennen, maar je leert ook allerlei 
technieken die je thuis (met je kin-
deren) kunt ondernemen en verder 
kan ontwikkelen.
Sandra Keizer, Hillegom

Dinsdag 22 september

19.15-21.45 | Familieopstellingen met 

de 5 transformaties 

In deze opstelling kun je contact 
maken met de 5 basale krachten in 
jou. Het brengt je meer in balans.
Mia Macke, Haarlem
19.00-21.00 | Informatieavond voor 

de opleiding Helen van de interne 

organen 

Deze opleiding integreert de ken-
nis van de traditionele Russische 
orgaanmassage doorgegeven door 
Ahamkara  Shaman uit de Altai en 
de kennis over de oorspronkelijke 
kwaliteit van de interne organen 
uit het Chinese Daoisme, gegeven 
door Universal Healing Tao instruc-
trice Dirkje Veltman.
Villa533, Vijfhuizen

Woensdag 23 september

20.00-20.00 | Lessen in Geluk 

Ieder mens verlangt ernaar gelukkig 
te zijn. Sterker nog, iedereen is er 

voortdurend bewust of onbewust 
mee bezig. Hoe harder we proberen 
gelukkiger te worden, hoe minder 
succesvol we vaak zijn. Simpelweg 
omdat we ons richten op de ver-
keerde dingen. Onze denkbeelden 
waar we gelukkig van denken te 
worden, kloppen niet. Daardoor 
zoeken we in de verkeerde richting.
Irene Verweij, IJmuiden

Donderdag 24 september

14.00-16.00 | Kennismakings work-

shop All in the Family 

Vanaf september starten we met 
een serie van telkens drie donder-
dag  middagen die gaan over crea-
tiever omgaan met je familie. Voor 
velen is je eigen familie een bron 
van verhalen maar ook van ergernis 
en veel  gedoe. Ook als personen 
niet meer in leven zijn, verhoud je 
je tot hen, in herinnering en emo-
ties. We starten  de eerste serie met 
een onderzoek naar  de relatie met 
je moeder 
Eva Durlacher, Haarlem
19.15-20.15 | Mindful yoga voor 

meer rust in lichaam en geest

Mindful Yoga is een combinatie van 
yoga houdingen, adem oefeningen 
en meditatie vormen uit de mind-
fulness. Je oefent jezelf in het doen 
van yoga met volle aandacht. Door 
te leren zijn in het moment, ervaar 
je meer rust in lichaam en geest. 
Daarnaast geeft het beoefenen van 
yoga, souplesse en kracht aan het 
lichaam. Zo wordt zowel de ont-
spanning als de vitaliteit bevordert 
en leer je beter omgaan met stress 
en emoties.
Marian van Breukelen, Overveen

Kijk voor alle informatie over deze 

en veel meer activiteiten op www.

bewusthaarlem.nl. x

Workshop Visionboard met Sabijn 
Arts. x

Lessen in Geluk met Irene Verweij. x

Mindful Yoga met Marian van Breu-
kelen. x

haarlem - De zware zomerstorm 
van afgelopen 25 juli staat veel 
mensen nog helder voor ogen. 
Zo’n 452 bomen woeien door dit 
natuurgeweld om. Dit is nog exclu-
sief de bomen die in de Haarlem-
merhout bezweken. Hier zijn zo’n 
75 bomen omgevallen of bescha-
digd. De omgewaaide bomen zijn in 
stukken gezaagd en worden vanaf 
vier tijdelijke stortplekken naar 
Spaarnelanden vervoerd. Naar ver-
wachting is over twee weken alles 
opgeruimd.

Zowel bij de gemeente Haarlem 
als bij Spaarnelanden komen nog 
steeds ideeën binnen voor een 
goede bestemming van het hout. 
Het maken van bankjes of ander 
straatmeubilair voor de openbare 
ruimte is vaak genoemd als idee. 
De gemeente, Spaarnelanden en 
Nederlands Hout zijn in overleg 
om te kijken hoe het Haarlemse 
stormhout omgezet kan worden 
in te adopteren bankjes.

Van de omgewaaide bomen blijkt 
een behoorlijk deel populieren 
te zijn. Deze bomensoort is in 
verhouding zwaarder getroffen 
door de storm omdat een popu-
lier snelgroeiend is en daardoor 
uit zacht hout bestaat. Dit hout 
is niet geschikt om duurzame 
producten van te maken. Wel 
kan dit hout prima dienst doen 
als educatiemateriaal bij scho-
len en instellingen. Hiervoor 
kwamen al meerdere verzoeken 
binnen. Schijven van boomstam-
men kunnen bijvoorbeeld wor-
den gebruikt om jaarringen te 
tellen bij biologieles. Of er kun-
nen vogelhuisjes van worden 
gemaakt. Scholen die interesse 
hebben in hout kunnen zich 
melden bij Spaarnelanden via 
communicatie@spaarnelanden.
nl en/of tel. 023-7517200. Het 

hout van mindere kwaliteit dat 
uiteindelijk overblijft, krijgt een 
nieuw leven als spaanplaat, pal-
let of biomassa. Daarmee wordt 
ook dit hout nuttig hergebruikt.

Stronken verwijderen
De stronken van de omgewaaide 
bomen zullen nog maanden te 
zien zijn in de stad. Het verwijde-
ren hiervan vergt behoorlijk wat 
voorbereiding. Er moeten speci-
ale machines worden ingehuurd 
die de zogenoemde boomstobbe 
uitfrezen. Hierna wordt al het 
materiaal uit het gat verwijderd 
en daarna wordt het gat alvast 
opgevuld met grond die geschikt 
is voor de groei van bomen. De 
plekken die gevaarlijke situaties 
kunnen opleveren, worden als 
eerste aangepakt. Daarna zullen 
de stronken per wijk worden ver-
wijderd. Het herbeplanten met 
nieuwe bomen zal tot en met 
2019 duren. x

Stormhout krijgt een
goede bestemming

Herbeplanten zal tot en met 2019 duren

Zo’n 452 bomen woeien tijdens de zware zomerstorm van 25 juli om. Dit is nog 
exclusief de bomen die in de Haarlemmerhout bezweken (Archieffoto: Michel 
van Bergen).

heemstede - Van maandag tot en 
met donderdag bereiden de Casca 
koks in Eethuis de Luifel aan de 
Herenweg 96 een gezonde en 
betaalbare maaltijd. Twee keer 
per maand is er ook een thema-
maaltijd. Op dinsdag 22 septem-
ber is dat een Specialiteitenmenu, 
met vooraf een feuillette met 
gerookte zalm. Daarna spercie-
boontjes in spek gerold, aardap-
pelkroketjes, rosbief met rode 
wijnsaus en gemengde salade. En 
toe een vanille-bramenmousse 
met slagroom in een sorbetglas 
geserveerd. Men kan tussen 17.15 
en 18.00 uur aan tafel. Aanschui-
ven aan de stamtafel, voor men-
sen die alleen komen maar graag 
samen willen eten, kan om 17.45 
uur. Kosten: € 9,95. Reserveren 
kan tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf via tel. 023-5483828. x

Themamaaltijd
Eethuis de Luifel

DEFINITIEF ONTHAREN
Haarlem - Medisch Lasercentrum Haarlem staat op nummer 1 op het gebied 

van definitief ontharen. De dames Angela Durge en Sonja Venema hebben 
jarenlange ervaring en werken ook met de nieuwste technologie, 

de Alexandrite laser Gentle Lase pro.
De zomer is bijna voorbij en er zijn weer heel wat scheermesjes gebruikt. 

Bij Medisch Lasercentrum Haarlem is dat niet meer nodig. 
Start nu met de behandeling dan bent u volgend jaar zomer haarvrij.

Nooit meer scheren dat wil toch iedereen. 
Zowel voor dames als heren staan de deuren open.

Ook voor kalk/schimmel nagels, beenvaatjes, tattoo verwijderen kunnen 
klanten behandeld worden. 

Medisch Lasercentrum Haarlem Staten Bolwerk 1 2011 MK Haarlem 
T. 06-25015284         023-7852264
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haarlem - In een snel veranderende 
wereld hebben we allemaal behoefte 
aan een plek waar we ons vertrouwd 
en geborgen voelen, waar we thuis 
zijn. Maar wat is je thuis eigenlijk? 
Is dat de plek waar je geboren bent, 
waar je ouders vandaan komen, of 
waar je liefje woont? En waarom gaan 
mensen weg van huis, waarom verla-
ten ze huis en haard om ergens anders 
opnieuw te beginnen? De Haarlemse 
stichting Studio Harthout speelt op 
18, 20, 25 en 26 september 'Thuis-
vaart', een locatietheatervoorstelling 
over het thema 'Thuis'.

Studio Harthout is een aantal jaren 
geleden ontstaan vanuit een droom 
om met amateurspelers en -muzi-
kanten voorstellingen op bijzon-
dere plekken te maken. De stich-
ting heeft geen vaste leden, maar 
brengt voor elke productie mensen 
bij elkaar, die iets kunnen bijdra-
gen aan het thema. Acteurs, muzi-
kanten, dansers, filmers, scenario-
schrijvers, koks en theatermakers: 
iedereen is welkom. 'Thuisvaart' is 
de derde productie van Studio Hart-
hout.
Mieke Bergkamp, samen met 
Hanneke Beelen en Caroline van 
Amerongen oprichter van Studio 
Harthout, bedacht het concept. Zij 
is al jarenlang gefascineerd door 
de vraag wat nou eigenlijk van 
een plek op aarde je thuis maakt. 
"Eigenlijk begon het al toen ik voor 
het eerst het verhaal van Odys-
seus las. Na de Trojaanse oorlog is 
deze Griekse held meer dan 10 jaar 
bezig geweest om overzee weer 
thuis in zijn eigen koninkrijk, bij 
zijn vrouw en kind te komen. De 
wind dreef hem steeds weer naar 
een ander eiland; soms vond hij 
daar rampspoed, soms geluk. Maar 
steeds weer bleef hij verlangen naar 
zijn eigen eiland." 

Scenes
Die tocht over het water komt 
prominent terug in 'Thuisvaart'. 
In het stuk wordt het begrip thuis 
onderzocht in een aantal scenes, 
die zich afspelen langs het Spaarne 

en enkele grachten. Het publiek 
gaat in boten langs de locaties, en 
maakt zo zelf een tocht naar huis 
mee. In de scenes maakt men ken-
nis met doodgewone Haarlemmers, 
die zich hier thuis lijken te voelen, 
maar toch vertrekken. Hoe komt 
dat?
Bergkamp: "Een kennis verhuisde 
onlangs naar een voor haar totaal 
onbekende streek, om bij haar 
geliefde te gaan wonen. Ze liet haar 
kinderen, vrienden en werk hier 
achter, en maakte een geheel nieu-
we start. Dat intrigeert me: is thuis 
een flexibel begrip, dat niet gebon-
den is aan albestaande relaties of 
aan vertrouwde locaties? Kun je in 
een vreemde omgeving een nieuw 
thuis maken?" Ook de jongeren die 
naar het voor hen onbekende Syrie 
vertrekken om daar te gaan strij-
den zetten haar aan het denken. 
"Zij zien daar veel meer een thuis 
dan hier, in Europa. Waar heeft dat 
mee te maken? Is thuis een men-
tale constructie, los van de plek 
op aarde waar je bent geboren en 
opgegroeid?"
Met regisseur Liset Stokx en de 
acteurs en muzikanten van Studio 
Harthout werkte ze deze vragen 
uit. In beelden, teksten en muziek. 
Samen onderzochten ze wat hen 
een 'thuisgevoel' gaf, of juist niet. 
"In de uiteindelijke voorstelling 
vind je veel van deze elementen 
terug: flarden van gedichten van 
Rutger Kopland en Toon Tellegen 
bijvoorbeeld, die de innerlijke rust 
van je ergens thuis voelen zo mooi 
weten te verwoorden. Maar ook de 
geur van soep, songs over thuis en 
-als contrapunt-beelden uit de film 
Don't Look Now, die zo sterk het 
gevoel van afgesneden van thuis 
opriepen."
Met een even enthousiaste groep 
vrijwilligers en met hulp van Haar-
lemse particulieren en subsidies en 
services van verschillende organi-

saties werden de scenes vervolgens 
vormgegeven. De voorstelling is uit-
eindelijk een mozaiek aan ervarin-
gen geworden en houdt het midden 
tussen aanschuiven aan tafel bij je 
moeder thuis, een rondvaart door 
de grachten, een voorstelling met 
thrillerelementen en een muzikale 
ode aan het begrip thuis. 
Het belangrijkste element is Haar-
lem zelf. "We zijn allemaal echte 
muggen, hier geboren en getogen. 
En we willen hier geen van allen 
weg", zegt Bergkamp enthousiast. 
"Soms verfoei ik de Damiaatjes, 
maar altijd weet ik: dat is het geluid 
van thuis!" In de stad spelen was 
hun grootste wens en na succes-
volle locatievoorstellingen in het 
Fort bij Edam en in Ransdorp gaat 
hun droom nu in vervulling. 'THuis-
vaart' heeft de mooiste Haarlemse 
plekken als podium, en, helemaal 
fantastisch, als begin- en eindpunt 
museumcafe Thuys. Voor meer info: 
www.studioharthout.nl. x

Over het water op
zoek naar je thuis

Haarlems locatietheater op en rond het Spaarne

Studio Harthout is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit een droom om met 
amateurspelers en -muzikanten voorstellingen op bijzondere plekken te maken. 
De stichting heeft geen vaste leden, maar brengt voor elke productie mensen bij 
elkaar, die iets kunnen bijdragen aan het thema (Foto: pr).

aerdenhout - Samen Marialiede-
ren zingen. In de Antoniuskerk, 
Sparrenlaan 9, wordt dit jaarlijks 
gedaan. Dit jaar vindt de Marialie-
derenavond woensdag 7 oktober 
vanaf 19.15 uur plaats. Het geheel 
komt tot stand met medewerking 
van het Antonius & Pauluskoor. 
De Antoniuskerk is ontstaan van-
uit de wens om een Mariakapel te 
vestigen. Bisschop Callier gaf deze 
toestemming onder de voorwaar-
den dat de kapel onderdeel zou 
zijn van een toekomstige paro-
chiekerk. De huidige sacraments-
kapel is tegelijk de Mariakapel. 
Tot in de jaren zeventig was deze 
kapel altijd geopend (Foto: Chris-
ta Warmerdam). x

Marialiederen in
de Antoniuskerk

heemstede - Winkeliersvereniging 
Winkel Centrum Heemstede 
organiseert zaterdag 26 septem-
ber voor de derde keer op rij een 
spectaculaire modeshow. Zeker 18 
ondernemers showen de najaars-
mode van 2015. Deze vindt om 
13.00, 14.00 en 15.00 uur plaats 
tussen de terrassen van Family en 
Batifol op de sfeervolle catwalk. 
Elke show duurt 40 minuten. De 
presentatie is in handen van Beryl 
van Praag (Foto: pr). x

Winkeliers tonen
najaarsmode 2015

haarlem - Houd je aan het einde van 
je geld een stuk maand over? Of 
wil je een beter overzicht op en 
inzicht in je geldzaken? Kom dan 
naar de workshop op donderdag 
24 september van 19.30 tot 21.30 
uur in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum aan de Gasthuisstraat 
32. De toegang is gratis. Reser-
veer je kaartje via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. De 
workshop wordt gegeven door het 
Preventieteam van de gemeente 
Haarlem. x

Uitkomen met
je inkomen

haarlem - COC Kennemerland is op 
zoek naar vrijwilligers voor het 
voorlichtersteam voor de middel-
bare scholen. Potentiële voorlich-
ters, scholen en geïnteresseerden 
zijn van harte uitgenodigd om op 
woensdag 23 september om 20.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) een 
demonstratieles van het voorlich-
tingsteam van COC Kennemerland 
bij te wonen in De Pletterij aan de 
Lange Herenvest 122. Tijdens deze 
les worden (delen van) de methode 
die is ontwikkeld voor het vmbo 
en de werkwijze tijdens een les 
gedemonstreerd. Daarnaast zijn 
er vrijwilligers aanwezig om vra-
gen te beantwoorden. Deelname 
is gratis, aanmelden is gewenst 
en kan via voorlichting@coc-ken-
nemerland.nl. x

Durf jij uit de
kast te komen?

haarlem - Het seizoen 2015 van 
'Zomeravondmuziek in de Bavo' 
is ook dit jaar in velerlei opzich-
ten succesvol geweest met een 
gevarieerd programma van inter-
nationale koren, Evensongs, en 
(orgel)concerten. Het bezoekers-
aantal is ten opzichte van vorig 
jaar weer gestegen tot bijna 3.000 
bezoekers. De reeks wordt op 
zondag 27 september om 19.00 
uur afgesloten met een optreden 
van het Zwitserse topjongenskoor 
'Singknaben der St. Ursen Kathe-
drale' uit Solothurn. De toegang is 
vrij (vrijwillige bijdrage). x

Zwitsers topkoor
in de St. Bavo

bloemendaal - Zondag 20 septem-
ber is Meindert Fennema, emeri-
tus hoogleraar Politieke theorie 
van etnische verhoudingen aan 
de Universiteit van Amsterdam, 
om 16.00 uur te gast bij Areopa-
gus Bloemendaal. In de Dorpskerk 
aan het Kerkplein spreekt Ad van 
Nieuwpoort met hem over ideolo-
gieën en waar hij nu staat. Onlangs 
verscheen van zijn hand 'Goed 
fout, herinneringen van een mee-
loper'. Hierin kijkt hij terug op 
zijn vormende studentenjaren bij 
het Utrechtsch Studenten Corps 
(USC) en op zijn tijd als lid van de 
voormalige Communistische Par-
tij Nederland (CPN). Een impone-
rend beeld van een vervlogen tijd. 
Wat hebben we daarvan geleerd? 
Genoeg onderwerpen voor weer 
een boeiend gesprek. x

Meeloper of
dwarsligger

Meindert Fennema (Foto: pr/Maria 
van Rooijen).

heemstede - Een mobiel die zacht-
jes meedeint op een zuchtje wind 
met vlinders, libelles en bloemen 
is erg leuk om op een kinderkamer 
te hangen. Woensdag 23 kunnen 
kinderen van 5 tot 10 jaar er zelf 
eentje maken bij de Knutselclub 
van 13.30 tot 15.00 uur in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11. De kosten 
per keer zijn € 5,-, een kaart voor 
vijf keer kost € 22,50. Aanmelden 
kan via tel. 023-5483828.Kijk voor 
meer info op www.casca.nl. x

Mobiel maken
bij Knutselclub

heemstede - Bijna iedere week draait 
er bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, een film in de Theaterzaal. 
Woensdag 23 september is dat om 
20.00 uur een Nederlandse roman-
tische komedie over het leven van 
vier goede vriendinnen. Een nood-
lottig en bizar ongeval voert hen 
naar de besneeuwde bergtoppen 
van Oostenrijk. Entree: € 7,-. Reser-
veren kan via tel. 023-5483828. x

Het leven van
vier vriendinnen

haarlem - Ook zo’n zin in de jaar-
lijkse dag over paddenstoelen op 
Landgoed Elswout op zondag 4 
oktober? Als voorbereiding op 
dit unieke evenement en om de 
kennis over paddenstoelen bij te 
spijkeren, organiseert IVN Zuid-
Kennemerland op dinsdag 29 sep-
tember om 20.00 uur een lezing 
over dit boeiende onderwerp ddor 
Leo van der Brugge. Locatie is het 
NME aan de Kleverlaan. De toe-
gang is gratis en vooraf aanmel-
den is niet nodig. Voor meer info: 
www.ivn.nl/zuidkennemerland. x

IVN-lezing over
paddenstoelen
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Amateurtoneel in beeld
'Alberdingk Thijm in de schijnwerpers'

haarlem - In het Gasthuis van Museum Haarlem is vanaf 
heden een expositie te zien over Rederijkerskamer Alber-
dingk Thijm. Deze Haarlemse toneelvereniging, één van 
de oudste in het land, viert dit jaar haar 125 jarig bestaan. 
In 1890 werd de vereniging opgericht vanuit de Roomsch 
Katholieke Volksbond en vernoemd naar Joseph Albertus 
Alberdingk Thijm, een voor die tijd vooruitstrevende letter-
kundige criticus en toneelkenner. Vanaf het begin was het 
repertoire breed en dit is altijd zo gebleven. Klassiekers, 
tragikomedies en blijspelen, maar ook kluchten en experi-

mentele voorstellingen. Thijm was en is van alle markten 
thuis. Deze tentoonstelling is ingericht met objecten uit het 
rijke Alberdingk Thijm archief. 125 jaar Haarlems amateur-
theater wordt zichtbaar met foto's, programmaboekjes, 
recensies, filmopnames, medailles en het verenigings-
vaandel. Een uniek inkijkje in een Haarlems toneelverleden 
voor 'Boeren, Burgers en Buitenlui'. 'Alberdingk Thijm in de 
schijnwerpers' is dagelijks te zien tot en met 25 oktober in 
het Gasthuis van Museum Haarlem aan het Groot Heilig-
land 47 (Foto: pr). x

haarlem - Met een nominatie voor 
beste jeugdvoorstelling 2014 op zak 
en lovende pers brengt de Haarlemse 
theaterproducent Henrike van Enge-
lenburg voor de laatste keer de fanta-
sie van Paul Biegel ten tonele. Zondag 
4 oktober speelt De kleine kapitein 
een thuiswedstrijd in Stadsschouw-
burg Haarlem. De avontuurlijkste 
voorstelling ooit, waar jong en oud 
kunnen wegdromen bij de prachtige 
verhalen over De Nooitlek, het Eiland 
van Groot en Groei, De Spookstad en 
het Toverschip.

De kleine kapitein (gespeeld door 
Arjan Smit, vaste bewoner van 
Sesamstraat) gaat over een jongen 
die op zoek gaat naar het Eiland 
van Groot en Groei, samen met zijn 
vrienden dikke druif, bange Toontje 
en Marinka. Een grijze schipper ver-
telt hoe ooit een kleine kapitein een 
boot heeft gemaakt van alle spullen 
die hij vond: de Nooitlek. Hij begint 

een boot te maken van alles wat er 
tijdens de storm is aangespoeld: 
stukken hout, een kist, een stuk 
van een bed, een oude emmer. De 
kinderen gaan hem helpen. Dit is 
het begin van een groot avontuur.
Bezoekers maken kans op een zeil-
boot. De schouwburg roept kinderen 
op om verkleed naar de voorstelling 
te komen als kapitein, zeebonk of 
scheepsmatroos. Door het plaatsen 
van de foto op je Facebook en die te 
delen met De kleine kapitein www.
facebook.com/dekleinekapitein 
doe je mee aan de winactie. Aan het 
einde van de theatertournee wordt 
de winnaar gekozen. De zeilboot 
(Optimist) wordt aangeboden door 
Delta Lloyd, partner van de Neder-
landse watersport.
Kaarten voor de voorstelling op 
zondag 4 oktober in de Haarlemse 
Stadsschouwburg kunnen gekocht 
worden via de website www.thea-
ter-haarlem.nl. x

'De kleine kapitein'
speelt thuiswedstrijd

De fantasie van Paul Biegel

'De kleine kapitein' van de Haarlemse schrijver Paul Biegel in de Haarlemse 
Stadsschouwburg door een Haarlemse producent (Foto: pr).

haarlem - Burgemeester Bernt 
Schneiders heropent zaterdag 19 
september om 11.00 uur wijkcen-
trum Europawijk aan de Laan van 
Berlijn in Schalkwijk. Welzijnsorga-
nisatie DOCK Haarlem heeft het wijk-
centrum in de zomermaanden een 
ingrijpende metamorfose gegeven 
om tegemoet te komen aan de vraag 
naar passend aanbod van diverse 
doelgroepen. 

De opening door de burgervader 
wordt begeleid door muziek van 
respectievelijk drumband Jong 
Damiate en band Ongeremd. 
Om 11.15 is publiek welkom om 
onder genot van een drankje het 
wijkcentrum te bekijken en deel 
te nemen aan diverse workshops. 
Voor de kinderen zijn diverse acti-
viteiten georganiseerd en is er een 
springkussen.
Door de metamorfose van het 
wijkcentrum en de impact daar-
van op het hele westelijke deel 
van Schalkwijk verbindt DOCK 

Haarlem een prijsvraag voor een 
nieuwe naam aan de gereno-
veerde locatie. Bezoekers kunnen 
zaterdag hun ideeën inbrengen 
en hiermee een verzorgd diner 
winnen door de vaste kookploeg 
van DOCK Haarlem: De Kleurrijke 
Keuken.
DOCK Haarlem werkt in opdracht 
van de gemeente Haarlem in de 
stadsdelen Schalkwijk, Oost en 
Noord. Het beleid van de gemeente 
is leidend voor het brede aanbod: 
van kinder- tot ouderenwerk. In 
Haarlem beheert DOCK drie grote 
wijkcentra en bijna tien accom-
modaties waar men zich richt op 
specifieke groepen, zoals ouders 
en opvoeders, startende onder-
nemers, actieve wijkbewoners en 
natuurlijk jongeren. Voor meer 
info: www.dock.nl/haarlem. x

Burgemeester heropent
Wijkcentrum Europawijk

Wie verzint de nieuwe naam?

Welzijnsorganisatie DOCK Haarlem 
heeft het wijkcentrum in de zomer-
maanden een ingrijpende metamor-
fose gegeven (Foto: pr).

haarlem - Altijd al eens een keer 
schitterende kerstliederen willen 
zingen? Dat kan! Een kerstprojekt-
koor met de naam Xmas Angels stu-
deert naast het al oude standaard 
repertoir prachtige kerstliederen in 
onder leiding van Peter Duval Slot-
houwer ingestudeerd. Slechts 15 
repetities en vervolgens 4 à 5 optre-
dens met combo in diverse verzor-
gingstehuizen etc. De rrepetities 
zijn iedere dinsdagavond van 19.30 
tot 21.00 uur in de Immanuelkerk 
aan de van Egmondstraat 7. Men is 
op dinsdag 8 september van start 
gegaan maar men is nog van harte 
welkom om aan te sluiten. De kos-
ten bedragen € 25,--. Aanmelden 
kan via peterduval@hotmail.com. x

Meezingen met
de Xmas Angels

haarlem - In het kader van de jaar-
lijkse nationale Coming Out Dag 
organiseert COC Kennemerland 
op 10 oktober om 20.30 uur een 
Coming Out Party voor jong en 
oud in Café De Lange Heer aan 
de Herenstraat 6 zw, Iedereen is 
welkom, of je nu al jaren uit de 
kast bent of nog maar net: Kom het 
vieren en neem je vrienden mee. 
Tevens mogelijk om op de avond 
zelf eruit te komen. Met popquiz, 
swingen en zingen, lekkere hapjes 
en meer. De entree is gratis. Leden 
van het COC krijgen het eerste 
drankje gratis. x

In de kast, 
uit de kast

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

haarlem - Het maandelijkse open 
podium heeft vanaf dinsdag 22 sep-
tember zijn thuisbasis op Spaarne 
94 waar 'Appel, brasserie en podium' 
is gevestigd. De seizoensopening is 
een onderonsje met dichterskring 'De 
Nieuwe Egelantier' die zijn twintigja-
rig bestaan opluistert met de uitgave 
van een luxe poëziekalender.

Jarenlang huisde het open podium 
van De Haarlemse Dichtlijn in 
taverne De Waag tot het in 2013 
naar lunchrestaurant Staal aan de 
Gedempte Oude Gracht vertrok. 
Na twee seizoenen keert de poëzie 
terug aan het Spaarne. 'Appel bras-
serie en podium' wordt de nieuwe 
thuisbasis. Deze locatie werd afge-
lopen Hemelvaartsdag al beproefd 
als een van de podia tijdens het 
jaarlijkse poëziefestival en is goed 
bevallen.
Met de nieuwe uitbaters van Spaar-
ne 94, Saskia en Lex, zijn afspraken 

gemaakt voor het komend seizoen. 
Zij zijn blij met de komst van De 
Haarlemse Dichtlijn. Achter de gevel 
wordt momenteel hard gewerkt om 
de brasserie te transformeren tot 
een voor Haarlem unieke eetgele-
genheid met Franse Keuken.
Het open podium van De Haarlem-
se Dichtlijn is er elke vierde dins-
dag van de maand, start om 20.00 
uur en wordt om 22.00 uur afgeslo-
ten door stadsdichter Nuel Gieles. 
De presentatie is bij toerbeurt in 
handen van Anneruth Wibaut en 
Marten Janse. Publiek en dichters 
zijn welkom! Wie z'n gedichten 
wil voordragen op het podium, kan 
zich het beste vooraf aanmelden 
via podia@haarlemsedichtlijn.nl. 
Vooraf kan er gezellig meegegeten 
worden in de brasserie. Reserveren 
kan via ditzelfde mailadres. Het 
poëzieprogramma is gratis, diner 
en drankjes natuurlijk niet. x

De Haarlemse Dichtlijn keert
weer terug aan het Spaarne
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Ook adverteren in deze rubriek
Cursussen, Opleidingen

en Trainingen?
neem contact op met de 

afdeling verkoop 071 - 3619323

jeugdjudolessen in de Sportkerk 
op maandagmiddag

Floresstraat 47 – HAARLEM

mail: contact@oyama.nl

Facebook: www.facebook.com/oyamahaarlem

mobiel: 06 -10654258

www.schrijfpedagogischehulp.nl

0252-672759

Inschrijving zomerlessen 2015!

StudieKeuzeKantoor geeft jongeren 
bijna volledig assessment programma.

Het StudieKeuzeKantoor zit in Haarlem en Den Haag 
en daarin werken een enthousiaste loopbaanadviseur en 
A&O Psycholoog. Carmen en Erna kennen elkaar van 
het werk bij een assessmentbureau en hebben daar veel 
ervaring opgedaan met loopbaanonderzoeken. Veel 
werkenden hebben ergens in hun loopbaan wel zo’n 
assessment gedaan. Het is een mooie methode die dui-
delijkheid geeft over wie je bent en wat er bij je past.
Ze waren allebei ook al bezig met studenten en scholie-
ren en zochten naar betere manieren om scholieren en 
studenten te helpen met hun studiekeuze.
Ze hebben daarom die methode aangepast en geschikt 
gemaakt voor studenten en scholieren. Alleen de rollen-
spelen laten ze er uit.  Scholieren en Studenten kunnen 
nu in een dag een uitgebreid programma doorlopen dat 
een scherp beeld geeft van wie ze zijn en welke studie-
richtingen daarbij passen. 

Meer weten? 
Open avond 30 september Haarlem, 28 oktober 
Haarlem, 29 oktober Den Haag.

Haarlem - Sportclub OYAMA is gestart met 
jeugdjudo in de Sportkerk in de Floresstraat 
47 in Haarlem. Op maandagmiddag van 
16:00 tot 17:00 uur kunnen kinderen een uur 
stoeien op de grote judomat.  Judo is een 
hele goede sport voor kinderen. Ze leren om 
respectvol met elkaar om te gaan; je doet 
een ander geen pijn en je stopt als de ander 
dat aangeeft. Na een partijtje bedank je je 
tegenstander. 
Judo leert kinderen hun mannetje te staan
Judo is uitermate geschikt om de weerbaar-
heid van kinderen en jongeren te verbeteren. 

Het is goed dat een kind zelfstandig bezig 
is. Het kan zich hierdoor gaan ontplooien 
en bouwt tegelijkertijd een zelfvertrouwen 
op. Het stoei-element, het samenwerken, 
direct lichamelijk contact, conditie, gedrag 
en discipline, zijn  aspecten van de judo sport 
die het kind helpen om zich goed te kunnen 
ontplooien. Daar heeft een kind voor het 
verdere leven plezier van.
 Alle spieren worden gebruikt
Judo is voor de lichamelijke ontwikkeling 
de beste keus die je op sportgebied kunt 
maken. Er is namelijk geen enkele andere 

sport waarin je alle spieren zo goed gebruikt. 
Kortom een ideale sport waar een kind op 
een speelse manier veel van kan leren. 
Meer info: contact@oyama.nl.

Judoles voor de jeugd in de Sportkerk
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’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

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

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

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

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

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

Te h
3-KAMER
centrum Noor

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

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

TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde

bungalow (6) personen 3

slaapkamers, woonkamer
met TV,

Badkamer met ligbad en

wasmachine , complete

euken . Info 0252-375179

CHILDE
k het voorn
a de zome

schilde

AMERAPPARtrum Noordwijkerhoutberging entree,halnkamer 2 slaapkamerske k

De Wending.
ijne vakantie voor uw

HOND.
kl i honden zijn

€ 500,- per maan

inclusief.
7003
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl

BIJLES,
huiswerkbegeleiding en

studievaardigheden.
Plannen, overhoren en

agendabeheer. Alle vakken,
alle niveaus voortgezet

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

www.wietskebreman.nl

COMPUTERLES
Persoonlijk les voor 5,50

per uur. Stg. Delftwijk
Digitaal. J. Prinslaan 5,

Haarlem. Afspreken
023-5385926. Les op ma.
en woe. 13.00-16.00 uur
en di 19.30-21.30 uur.

www.delftwijkdigitaal.nl

TENNISLES
 

in Fablo Tennishal v.a
oktober. Privé- en

groepstraining voor
Jeugd / volwassenen

Beginners /gevorderden
 

info;06-54754933
kappetennistraining

@planet.nl

CURSUS:
Omgaan met de iPad
Start 1 oktober a.s.
Diverse workshops

voor de tablet: Veilig
telebankieren, Fotoboeken

maken, Word. Kleine
groepen duidelijke uitleg.
Alle informatie vind u op

www.ebpeecee.nl
of bel 06-42244328

GEZOCHT:
OPPAS

(Vrouw/Studente)
voor oudere dame

met een
angststoornis 1 a 2x pw
voor de Avond en Nacht

(slaapdienst)06-84635511
steffie110570@gmail.com

 
 

Op zoek naar een leuke
nieuwe of gebruikte Vespa,

Kymco, Sym, AGM, Piaggio,
Yamaha, enz. Bij

SCOOTS2GO
staan er meer dan 60.

Ook voor (schade)reparatie
banden en onderhoud.

Satellietbaan 22d Hillegom
0252-516693

WWW.SCOOTS2GO.NL

Spanning, conflicten,
faalangst, onzekerheid,

stress of andere
PROBLEMEN?

Therapie voor oplossingen
van binnenuit.

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

een kosteloos en
vrijblijvend

kennismakingsgesprek.

8 weekse cursus
MINDFULNESS

in lichte locatie te
Bennebroek start 7 oktober

woensdagochtend
9.15-11.30

kosten 300,-
Saskia Beukman

06-24206066
info@praktijkdelente.nl
Komt u in aanmerking
voor vergoeding? Bel

Woezel & Pip maken een
reis door de seizoenen

haarlem - Na het overweldigende succes van vorig 
jaar, reizen Woezel & Pip dit seizoen opnieuw langs 
de Nederlandse theaters met hun eigen familiemusi-
cal  'Overal vriendjes'. Op zaterdag 19 september om 
13.30 en 16.00 uur beleven de liefste hondjes van de 
hele wereld weer vrolijke en spannende avonturen in 
de Stadsschouwburg aan het Wilsonsplein 23. Woezel 
& Pip maken samen met Tante Perenboom, Wijze Varen, 
Buurpoes en al hun andere vriendjes een reis door alle 
seizoenen. Al zingend, spelend en lerend vinden Woezel 
& Pip meer vriendjes en die schrijven allemaal in hun 

grote Vriendenboek. De pret begint al voor de voorstel-
ling. Vul je vriendjesboekpagina in en doe deze in het 
grote Woezel & Pip Vriendjesboek in de foyer van het 
theater. Misschien komt jouw vriendjesboekpagina 
wel in de musical! Men kan de vriendjesboekpagina 
downloaden via de site van het theater. Na afloop kun-
nen alle gasten ook nog met levensgrote knuffels van 
Woezel & Pip op de foto. Kaarten vanaf  € 12,-- kan 
men reserveren via www.theater-haarlem.nl en/of tel. 
023-5121212. Voor meer info: www.VanHoorneJunior.nl 
(Foto: pr). x

haarlem - Op zondag 20 september 
speelt The Central Line een akoes-
tische set in de Katrijnkapel achter 
Stem in de Stad in Haarlem. Samen 
met Stem in de Stad organiseert 
Stichting Gitaarlem op alle zonda-
gen in september en oktober mini-
atuurconcerten in de Katrijnkapel 
op de Nieuwe Groenmarkt onder 
de naam 'Het Neusje van de Psalm'. 
De toegang is gratis. Wel wordt er 
na afloop een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor de optredende 
artiest. Wees er snel bij, want er is 
maar beperkt plaats in de intieme 
kapel. 

Een aantal veelbelovende singer/
songwriters uit binnen- en bui-
tenland treedt op de zondagen in 
september en oktober op. Soms 
begeleiden ze zichzelf, een ande-

re keer laten ze zich begeleiden. 
Alles akoestisch, om de serene, 
intieme sfeer in de Katrijnkapel 
goed tot zijn recht te laten komen.  
Op zondag 20 september is het 
de beurt aan The Central Line uit 
Amersfoort, die in de Katrijn Kapel 
van Stem in de Stad een intiem 
miniatuur concert weggeeft. The 
Central Line neemt het publiek 
mee met haar bruisende Ame-
ricana en hangende melodieën 
naar stille oneindige landwegen 
en verlaten dorpjes. Hun meer-
stemmige samenzang, gitaarspel 

en donkere sfeer zorgen voor een 
mooi filmisch geluid. De liedjes 
zijn als het ware kleine verhalen, 
die worden gedragen door de 
karakters van de bandleden en 
de gebeurtenissen die hun levens 
kleuren. In elk liedje zit wel iets 
speciaals, waardoor de muziek 
zich toch telkens onderscheidt 
en blijft boeien.
Stem in de Stad is een vrijwilli-
gersorganisatie die zich al meer 
dan 25 jaar inzet voor de kwets-
bare mensen in stad Haarlem. 
Een eerste kennismaking tussen 
de organisatie en Gitaarlem ont-
stond tijdens Serious Request in 
december 2014 bij een zondag-
ochtendoverweging voorafgaand 
aan het muzikale programma van 
die dag. De Katrijnkapel is gele-
gen in het Vincentius Carré aan 
de Nieuwe Groenmarkt 22. De 
kapel is een aantal jaren geleden 
gerenoveerd naar aanleiding van 
de vondst van een Middeleeuwse 
gewelfkelder. De gewelven zijn 
een overblijfsel van het Sint 
Katrijnklooster dat van 1395 tot 
1581 op deze plek stond. Tegen-
woordig doet de Katrijnkapel 
dienst als ruimte voor stilte en 
gebed voor Stem in de Stad, het 
oecumenisch diaconaal centrum 
van Haarlem.  Het Neusje van de 
Psalm is elke zondag in septem-
ber en oktober om 14.30 uur. Bij 
voldoende animo is er een tweede 
speelronde. x

Intiem miniatuurconcert in
gewelven van Katrijn Kapel

'Neusje van de Psalm'

Op zondag 20 september is het 
de beurt aan The Central Line uit 
Amersfoort, die in de Katrijn Kapel 
van Stem in de Stad een intiem 
miniatuur concert weggeeft (Foto: 
pr).

Voor de kortste weg op de arbeidsmarkt

PERSONEELSADVERTENTIES IN DE KRANT EN OP INTERNET

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

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

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

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

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

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

GRATIS
inloopspreekuur voor

onderwijs- en
studiebegeleidingsadvies,

bijles en
huiswerkbegeleiding
voortgezet onderwijs

Bibliotheek
Haarlem centrum

Zaterdag
10.00-12.00 uur

Soefi Contact:
OPEN DAG
zondag 27/9/2015

11 uur
Universele Eredienst

13 uur
Soefi verhalen

14.15 Uur
Meditatieve Bijeenkomst
(“Het leven is een kans”)
Burgwal 38-40, Haarlem.

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

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

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

POOLS
aannemmersbedrijf

Aftimmering en
schilderwerk.

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

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

www.sekula.nl
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